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Współczesny Szlak Jedwabny a tradycja:  
Chiny i Azja Centralna

Streszczenie 

Szlak Jedwabny – ze swoimi mechanizmami wymiany towarowej, interakcją kulturową oraz 
mobilnością kupców i innych wędrowców na historycznej trasie – stał się niezwykłym fenomenem 
w procesie tworzenia się naszej cywilizacji. Szlak Jedwabny spajał przez około 17 wieków i wiązał 
kulturowo społeczeństwa Azji i Europy. Efekty tych procesów trwają do dziś. W przekształcającym 
się współcześnie układzie sił idea „Nowego Szlaku Jedwabnego” nabrała – aczkolwiek w różnych 
wersjach interpretacyjnych – znaczenia globalnego, między innymi jako szczególny, inspirujący wzo-
rzec dla pokojowej współpracy partnerów. 

Pod hasłami „Nowego Szlaku Jedwabnego” rozwijają się obecnie różne inicjatywy, a nawet polityka 
„miękkiej” ekspansji ze strony wielkich mocarstw światowych. Inicjatywy „Nowego Szlaku” tworzą 
się również w krajach Dalekiego Wschodu (Japonia, Korea Płd.) oraz w krajach centralnych partii Azji. 

Czy historyczny Szlak Jedwabny ma szanse stać się szczególną tradycją kulturową, która pomoże 
ukształtować współczesny, istotny region o własnej tożsamości, czy dawna tradycja pomaga kształto-
wać dzień dzisiejszy i pomoże tworzyć jutro tamtejszych wspólnot? We współczesnej aktywności go-
spodarczej kluczowych krajów dawnego Szlaku, takich jak Chiny i kraje Azji Centralnej, na których 
koncentruje się niniejszy artykuł, przenikają się relacje historyczne i tradycja ze składnikami nowymi.

Słowa kluczowe: współczesny Szlak Jedwabny, Chiny, Azja Centralna, integracja regionalna, trady-
cja kulturowa.

Kody JEL: F14, F15, N75 

Szlak Jedwabny – wraz ze swoimi mechanizmami wymiany towarowej, interakcji kul-
turowej oraz mobilnością kupców i innych wędrowców na historycznej trasie – stał się nie-
zwykłym fenomenem w procesie tworzenia się naszej cywilizacji. Przedstawiciele różnych 
społeczeństw przemieszczali się na krótszych i dłuższych dystansach handlując całą paletą 
towarów, wśród których jedwab miał miejsce naczelne. Wprowadzali własne elementy kul-
tury, w tym nieznane wcześniej systemy religijne, na nowe tereny. Formowały się nowe sys-
temy i podsystemy kultury, a stare – ulegały przekształceniom. Ekonomiczne mechanizmy 
Szlaku spajały przez wieki1 i wiązały kulturowo historyczne społeczeństwa Azji i Europy2. 

1  Choć międzynarodowy handel jedwabiem miał swój początek zapewne jeszcze wcześniej, w pełnym rozmiarze mechanizm 
Szlaku Jedwabnego został uruchomiony w pierwszej połowie III. w. p.n.e., a ostateczny zmierzch Szlaku przypada na okres po 
wielkich odkryciach geograficznych XV wieku n.e. 
2  Tradycyjny przebieg historycznego Szlaku Jedwabnego jest utożsamiany z zasadniczą trasą (z odnogami na północ i południe) 
biegnącą od Chin (najczęściej od dawnej stolicy Chang’an, dzisiejszy Xi’an) do wybrzeży Morza Śródziemnego w Europie 
i z nitkami tego handlu prowadzącymi dalej, np. do Afryki. Współcześni badacze, a w szczególności Ch. Beckwith (Empires of 
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Efekty tych procesów trwają do dziś. Współcześnie, w przekształcającym się układzie sił, 
Szlak Jedwabny nabrał znaczenia globalnego jako szczególny, inspirujący wzorzec, jak 
również przez swoje strategiczne znaczenie w różnych nowych wersjach interpretacyjnych. 
Szlak Jedwabny, w różnych uproszczeniach i symbolach przerodził się w swoisty światowy 
brand name o szerokim i zróżnicowanym zastosowaniu. 

Pod hasłami „Nowego Szlaku Jedwabnego” rozwija się współcześnie polityka „mięk-
kiej” ekspansji – przez rozszerzanie wpływów kulturowych, wspieranie finansowe wybra-
nych projektów, popieranie integracji regionalnej i politykę zapobiegania procesom uzna-
nym subiektywnie za niekorzystne – ze strony wielkich mocarstw światowych, takich jak 
USA, Chiny, czy Federacja Rosyjska. Inicjatywy Nowego Szlaku tworzą się jednak również 
w krajach Dalekiego Wschodu (Japonia, Korea Płd.) oraz w mniejszych krajach central-
nych partii Azji, takich jak poszczególne kraje Azji Centralnej, Turcja, Azerbejdżan czy 
Afganistan3. Chęć odnowienia tradycji Szlaku jest deklarowana przez nowych współcze-
snych liderów politycznych – od Hillary Clinton, do prezydenta Turkmenistanu czy premie-
ra Chin – oraz przez uznanych badaczy tematu (Simpfendorfer 2009). 

Postęp w dziedzinie współczesnej globalizacji, niezależnie od deklarowanego entuzja-
zmu, czy też sceptycyzmu poszczególnych osób wypowiadających się na te tematy, staje się 
coraz bardziej widocznym faktem, choć na pewnych odcinkach napotyka jeszcze na trwałe 
bariery. Porozumienia integracyjne w skali regionalnej wydają się często łatwiejsze i bar-
dziej naturalne przy ich inicjowaniu i kontynuacji (The Gated Globe 2013). Czy historyczny 
Szlak Jedwabny ma szanse stać się unikalną tradycją, z której wyłoni się współczesny region 
o własnej tożsamości, czy dawna tradycja może kształtować dzień dzisiejszy i jutro tamtej-
szych wspólnot? We współczesnej aktywności gospodarczej kluczowych krajów dawnego 
Szlaku (takich jak na przykład Chiny i kraje Azji Centralnej, na których skupia się niniejszy 
artykuł) przenikają się relacje historyczne i tradycja ze składnikami nowymi.

Podobne do dawnych relacji historycznych, nawet jeśli skorygowane o współczesne re-
alia, są zasadnicze mechanizmy polityczne, w tym dążenia wielkich mocarstw w regionie 
do odgrywania roli wiodącej i rozpoczynania wszechstronnych inicjatyw w regionie. Inne 
są natomiast formy – dobrowolne i miękkie – oddziaływania na partnerów i poszukiwania 
sojuszników, a specyficzna, „miękka” ekspansja, która się tutaj uwidacznia, ma z reguły 
charakter ekonomiczny i zachęcający do intensyfikacji współpracy oraz towarzyszy jej naj-
częściej szeroko pojęta ekspansja kulturowa. 

Przy wszystkich ograniczeniach, o których dalej, w tej części regionu rozwija się współ-
praca w dziedzinie handlu i inwestycji oraz uwypukla się kluczowa rola Chin, choć należy 
ją widzieć również we współczesnym kontekście globalnym. Nowe Chiny potrzebują part-

the Silk Road, 2009), widzą w Szlaku raczej nie konkretną trasę, ale „całościowy system - polityczny, gospodarczy i kulturowy – 
Centralnej Eurazji, w którym handel, zarówno wewnętrzny, jak i zewnętrzny był niezwykle ceniony i dynamicznie uprawiany”. 
3  Przegląd poszczególnych inicjatyw ostatniego okresu można znaleźć (w:) Fedorenko (2013).
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nerów w tej części świata, ponieważ do gigantycznej produkcji na skalę globalną potrzebne 
są proporcjonalne ilości surowców, których nie starcza w skali pojedynczego kraju, nawet 
tak wielkiego. Z drugiej strony, istnieje znaczący popyt na masowe i tanie wyroby, dostępne 
poza monopolami czy oligopolami najdroższych producentów.

W centralnym regionie historycznego Szlaku zachodzi silna interakcja głównych syste-
mów kulturowych, jednak utrzymujące się różnice kulturowe i niektóre historyczne uprze-
dzenia nie pozwalają na zniesienie znacznych barier w tym zakresie. 

Do elementów skorygowanych lub zupełnie nowych we współczesnych wizjach Szlaku 
Jedwabnego należy natomiast zaliczyć: 
 - nową perspektywę: konieczność postrzegania Nowego Szlaku i zachodzących tam 

procesów w kontekście współczesnego, multi-centrycznego świata, gdzie Chiny i cały 
Daleki Wschód zyskują szczególny status i wagę; 

 - nowy przedmiot handlu i współpracy: nowy rodzaj produktów dominujący w regio-
nalnym imporcie i eksporcie, aspekt inwestycyjny współpracy; 

 - infrastrukturę: rosnące znaczenie nowo tworzonej i modernizowanej infrastruktury 
transportowej w historycznym regionie;

 - nowy układ sił w kategoriach globalnych i regionalnych: niezależnie od Chin, które go-
spodarczo zdobyły już jedną z czołowych pozycji na świecie, pojawiają się w kontekście 
rosnącego, lub słabnącego znaczenia mniejsze kraje znane z wielkich, historycznych ról 
na Szlaku Jedwabnym i o silnie zarysowanych systemach kulturowych. Wysiłki Turcji 
i Iranu, rywalizujących o pozycję liderów regionalnych, są szczególnie ostro widoczne 
na tle państw, których świetność związana z Jedwabnym Szlakiem przeminęła, a których 
relatywna marginalizacja ekonomiczna, z różnych przyczyn, została jakby chwilowo 
przypieczętowana w regionie, takich jak np. współczesny Uzbekistan czy też Mongolia;

 - nowe idee wiodące: przejawem rosnącej tendencji do rzeczywistego i symbolicznego 
kontynuowania we współczesności tradycji i idei zaczerpniętych ze starożytnego Szlaku4 
są pojawiające się nowe pomysły na znalezienie myśli przewodniej dla „Nowego Szlaku 
Jedwabnego”. Roi się od pomysłów ze strony poszczególnych krajów, organizacji mię-
dzynarodowych, organizacji pozarządowych, a nawet oddzielnych sektorów gospodar-
czych. Mówi się m.in. o „Żelaznym Szlaku” przy okazji inicjatywy mających na celu 
rozbudowę infrastruktury kolejowej w historycznym regionie; strona chińska propaguje 
ideę ekologicznie przyjaznego „Zielonego Szlaku Jedwabnego” – zgodnie z celami naj-
nowszego planu 5-letniego – i wspólnie z UNIDO uruchamia (2012 r.) narodowy pro-
jekt pod takim szyldem; śledząc przepływy ropy i gazu ziemnego i innych pierwotnych 
i wtórnych nośników energii w historycznym regionie, można mówić o współczesnym 
„Szlaku Energetycznym”, a z uwagi na znaczenie masowych przepływów strumieni in-
formacji, wskazuje się na współczesny „Szlak Informatyczny” jako godnego następcę 

4  Często z podkreśleniem szczególnej roli, jaką mogą odegrać właśnie współczesne Chiny. O potencjalnej roli Chin w handlu 
typu South–South i pomiędzy krajami BRICKS pisze na przykład Sudeshna Sen (2011).
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starożytnego Szlaku Jedwabnego. W tej sferze powstaje również – co jest specyficznym 
ostrzeżeniem mającym też analogie w przeszłości – idea nielegalnego i przestępczego 
Szlaku Jedwabnego 2.0 w informatyce, który może być chyba tylko swoistym odpo-
wiednikiem zarazy, która transmitowana tą samą drogą co pozytywne efekty pojawiła się 
w Europie przeniesiona Szlakiem z podnóży Himalajów. 
Niniejszy artykuł koncentruje się na współczesnej wizji Szlaku Jedwabnego głównie 

w relacji pomiędzy dawnymi mocarstwami Szlaku – Chinami i Azją Centralną oraz na oce-
nie istniejących szans dla tej historycznej idei stawania się inspiracją i kołem zamachowym 
regionalnych wysiłków integracyjnych doby współczesnej. 

Centralna rola i pozycja Chin

Po wielu wiekach, od czasów, gdy ostatnia karawana przemierzyła Jedwabny Szlak i po 
parokrotnych, wyniszczających naród i struktury państwowe turbulencjach XX w., Chiny 
znajdują się w centrum uwagi tego regionu, a nawet całego świata. To właśnie Chiny, na-
wiązując do „renesansu swojej państwowości”, najdonośniej mówią o wznowieniu tradycji 
i o konieczności odbudowania na jej fundamentach nowego „międzykontynentalnego mo-
stu” pomiędzy Azją i Europą. Historia jakby zatoczyła pełen krąg. 

Współczesne Chiny to przede wszystkim fenomen ciągłości państwa i kultury przez 
ponad 5 tys. lat. Chiny stały się współcześnie gigantem gospodarczym, supermocarstwem 
w z punktu widzenia tradycyjnych rankingów ekonomicznych, ale jednocześnie są dalej 
tworem dużo mniej doskonałym i nieadekwatnym do zajmowanej pozycji na świecie w wie-
lu innych płaszczyznach. 

We współczesnych Chinach widać szczególną symbiozę poczucia odradzającej się wiel-
kości (po tysiącleciach imponującej przeszłości, jak i kolejnych dramatach ubiegłego stule-
cia) z pozostającym w tle wspomnieniem dawnych krzywd, lat lekceważenia i pogardy ze 
strony krajów, które teraz zmieniają front w stosunku do Chin ze względów pragmatycz-
nych. Chiny pokazują nowe, bardzo złożone oblicze, a odbiór na świecie zachodzących tam 
przemian i osiągnięć jest zróżnicowany. Politycznie, Chiny nie mogą sobie pozwolić i nie 
chcą dominacji w starym stylu, i najczęściej oficjalnie odżegnują się od pełnienia roli jakie-
gokolwiek lidera w regionie. Chcą być przede wszystkim partnerem w obopólnie korzystnej 
działalności gospodarczej. Dla realizacji swoich celów gospodarczych Chiny potrzebują gi-
gantycznych zasobów naturalnych, nie tylko czerpanych z pobliskiego regionu, lecz wyko-
rzystujących dosłownie cały świat. Chiny potrzebują pewności wielkich dostaw w długim 
okresie, w związku z tym preferują umowy długofalowe z partnerami bliskimi i z bardzo 
odległych lokalizacji. Decyduje rachunek ekonomiczny dla długiego okresu korygowany 
o aktualne preferencje polityczne. 
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Współczesne Chiny pozostają dalej hybrydowym i w dużej mierze kontrowersyjnym 
tworem, w którym – powszechnie postrzegana jako autorytarna – władza polityczna posłu-
guje się planami wieloletnimi i jednocześnie systemem ekonomicznym opartym w przewa-
żającej mierze na mechanizmach rynkowych. Na świecie trwa spór o przyznanie Chinom 
pełnego statusu gospodarki rynkowej, gdyż na ważną cześć procesu decyzyjnego wiodą-
cych przedsiębiorstw krajowych władza polityczna może mieć istotny (formalny i niefor-
malny) wpływ bezpośredni. Również wiodące instytucje gospodarki rynkowej, takie jak 
np. bank centralny, nie realizują z reguły samodzielnej polityki, ale poruszają się w ramach 
długofalowej strategii politycznej państwa, a decyzje największego kalibru, jak ustalanie 
kursu własnej waluty, nie są podejmowane na podstawie kryteriów wyłącznie rynkowych. 
Wykorzystując selektywnie mechanizmy rynkowe od czasy reform końca XX w., gospo-
darka Chin rozwija się opierając się na strategicznym centralnym planowaniu i w chwili 
obecnej realizowany jest 12. plan pięcioletni.

W kontekście niedawnych kryzysów gospodarczych i finansowych nabierających wy-
miaru globalnego, w atmosferze rosnącego ryzyka i niepewności w określaniu trendów 
rozwojowych w poszczególnych częściach świata, Chiny stały się wyjątkowym punktem 
odniesienia dla innych gospodarek wypełniającym rolę stabilizatora gospodarki światowej 
jako całości5. Choć oficjalnie potwierdzone jako drugie mocarstwo, Chiny nie zawsze są 
chętne i gotowe brać na siebie proporcjonalnej odpowiedzialności za losy gospodarki świa-
towej. W retoryce politycznej przywódcy chińscy powtarzają stwierdzenia o konieczności 
poszukiwania nadrzędnej „harmonii” w procesach rozwoju, oraz rozwiązań korzystnych 
(„win-win”) dla wszystkich zaangażowanych stron. 

Chiny wiodą prym na świecie, jeśli chodzi o tempo wzrostu, są największym eksporte-
rem świata i największym producentem na globie; po wyprzedzeniu Japonii stały się drugą 
gospodarką świata w kategoriach wielkości PKB. Ambicje współczesnych Chin nie kończą 
się jednak na pozycji drugiego mocarstwa na świecie. Stany Zjednoczone, jak nikt inny, 
zaczynają od jakiegoś czasu odczuwać na plecach oddech swojego wielkiego rywala i nie-
zbędnego partnera w jednej osobie6. Niezależnie od swojej dominacji w dziedzinie eksportu, 
Chiny wiążą swoją przyszłość z równoległym rozwojem rynku krajowego, co pozwoliłoby 
na dalsze uniezależnienie się od wahań koniunktury świata zewnętrznego. W kategoriach 
względnych i związanych z jakością życia, przepaść między tymi krajami jest ogromna 

5  Ciekawie pisze o tych zagadnieniach Tselichtchev (2012). Uważa on mijający kryzys lat 2008-2009 nie za globalny, ale raczej 
kryzys Zachodu, a właściwie głównie amerykańskiego modelu gospodarki rynkowej. Gospodarka Chin udowodniła w czasie 
jego trwania i okresie pokryzysowym większą niż gospodarka Zachodu odporność makroekonomiczną i strukturalna wbrew 
powtarzającym się od kilkudziesięciu lat przepowiedniom o jej immanentnej destrukcji. W rezultacie globalnych „ruchów 
tektonicznych” – następstw owego kryzysu, zdaniem autora, rozpoczęła się nowa era wieku XXI o nowym układzie sił na 
świecie i nowej pozycji Chin i Zachodu. 
6  Niektórzy eksperci sądzą, że rywalizacja na świecie zmierza w stronę swoistego duopolu USA–Chiny. Jednocześnie pojawia 
się coraz więcej symptomów, iż świat jest coraz bardziej multi-centryczny. Rywalizacja USA–Chiny może jednak przybrać 
inny kształt niż w minionym okresie tzw. „zimnej wojny” i np. Noah Feldman nazywa ja terminem nie „cold war” a „cool war” 
ze względu na fakt, iż obaj partnerzy i rywale są bardziej uzależnieni od siebie samych i bardziej siebie nawzajem potrzebują. 
Por. Feldman (2013).
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(USA mają około 6 razy wyższy dochód na głowę mieszkańca) i ten wielki dystans jako-
ściowy, jeśli nawet malejący, ma szanse utrzymać się dłużej. Jeśli chodzi o militarną sferę 
obronności, według oceny ekspertów, Chiny pozostają w tyle za Stanami od kilku do kil-
kunastu lat, lecz dane na ten temat nie zawsze są wiarygodne, a Chiny podejmują ostatnio 
ogromny wysiłek dla skrócenia tego dystansu. 

Chiny wyraźnie przechodzą z dotychczasowego stadium powszechnie uznanej w prakty-
ce „fabryki świata” 7, w której produkuje się dosłownie wszystko, w wiodące, światowe cen-
trum wysokich technologii z aspiracjami wyprzedzenia Zachodu w dziedzinie kreatywności 
technicznej, która, jak sami przyznają, jeszcze czasem szwankuje. W języku chińskich poli-
tyków karierę robią słowa: „naukowy”, „własny” i „o chińskiej specyfice”8, a nośnikiem ta-
kiego manewru ma stać się polityka w ogłoszonym parę lat temu Narodowym rozwoju nauki 
i techniki w średnim i długim okresie (2006-2020), która ma przynieść „wielki renesans na-
rodu chińskiego” na podstawie własnych, wewnątrzkrajowych rozwiązań i myśli twórczej. 
Chiny czują się już na tyle silnie umiejscowione na trajektorii rozwoju9, żeby – przynajmniej 
w intencji – nie podążać śladem innych, ale iść własnymi jej torami i nawet nadawać ton 
tendencjom światowym (Hübner 2013). Geograficznie, ekspansja ekonomiczna Chin ma 
globalny charakter i ma miejsce na wszystkich kontynentach. Zwrócił uwagę silny rozwój 
stosunków ekonomicznych z Afryką i ostatnio – z Ameryką Łacińską. Również Australia 
pogłębiła ostatnio (kwiecień 2013) już i tak silne więzy z Chinami decydując się zainwesto-
wanie 5% swoich rezerw walutowych w chińskie papiery dłużne. Wcześniej w tym miesiącu 
Australia stała się kolejnym krajem (obok Rosji, USA i Japonii), który ustanowił mechanizm 
bezpośrednich rozliczeń handlowych w chińskiej walucie. 

Chiny pozostają w dużej mierze kontrowersyjnym fenomenem systemowym, ale – 
w sensie politycznym – zdają sobie sprawę, że na różne kontrowersyjne posunięcia mogą już 
sobie pozwolić. Mimo różnorakiej krytyki, współczesne Chiny to w praktyce szeroko akcep-
towany w kategoriach politycznych i szczególnie – ekonomicznych supergigant produkcyj-
ny z wiodącą rolą w gospodarce świata, łącznie z negatywnymi aspektami takiego statusu. 
Wiele krajów krytykuje Chiny, ale jednocześnie jest zadowolonych z tego, że w trakcie pro-
dukcji zanieczyszcza się chińskie, a nie własne środowisko, a bardzo konkurencyjny poziom 
cen chińskich, jeśli tylko nie rujnuje własnych strategicznych sektorów gospodarki, zmienia 
układy odniesienia na rynkach światowych i jest najczęściej korzystny dla lokalnego konsu-
menta (Suchar, Hübner 2011).

7  Patrz studium współczesnych Chin autorstwa J. Kynge, wieloletniego korespondenta Financial Times w Pekinie, będące 
właściwie zbiorem znakomicie opisanych, autentycznych studiów przypadku ilustrujących powstawanie owej „fabryki świata” 
(Kynge 2007); kontynuacją i uaktualnieniem tej linii narracji jest książka J. Fallowsa (2013).
8  Wspomniany wcześniej Tselichtchev (2012) twierdzi nawet, iż nie powinno się już mówić o wyłanianiu się Chin, czy 
o „wzroście znaczenia Chin”, bo mocarstwowa pozycja Chin w wymiarze ekonomicznym jest dawno udowodniona. Chiny 
są już nie tylko „fabryką świata”, ale i „światowym laboratorium badawczym” i światowym liderem w dziedzinie „zielonej 
produkcji”. 
9  Warto zauważyć, że w latach 1990-2008, zgodnie z danymi Asian Productivity Organisation (APO), wydajność siły roboczej 
w Chinach rosła rocznie o ponad 9%. 
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Dokonywane prognozy gospodarcze dotyczące Chin zakładają z reguły ekstrapolację 
zasadniczych trendów, choć również uwzględniają szereg nowych wyzwań w skali globalnej 
i zjawisk ekonomicznych. Asian Development Bank (ADB) w swojej prognozie do 2030 
roku (Petri, Zhai 2013) zaczął ostatnio dobitnie mówić o nadchodzącej erze, gdzie siłą wio-
dącą byłyby kraje „ACI”: łącznie ASEAN10, Chiny oraz Indie (por. tabela 1). Koncepcja 
ADB wyraźnie podkreśla znaczenie kontynentu azjatyckiego dla przyszłego rozwoju świata 
oraz znaczenie tamtejszych potencjalnie nowych championów wzrostu (jak np. Indonezja, 
czy Malezja) i tych z ugruntowaną już pozycją (jak Indie i Chiny). Sukces grupy ACI może 
stać się niejako przedłużeniem tendencji rozpoczętych przez kraje BRIC, a nawet może je 
w przyszłości przyćmić. 

Tabela 1
ADB: podstawowe rezultaty prognozy (parytet siły nabywczej) 2010-2030  

Wyszcze-
gólnienie

2010 2030 2010-30

Ludność PKB Udział
świat

PKB/ 
per 

capita
Ludność PKB Udział

świat

PKB/
per 

capita

Wzrost 
PKB 
(%)

ACI 3 167,0 15,9 24,0 5,0 3 632 61,4 39,3 16,9 7,0
ASEAN  593,4 2,76 4,2 4,6  706,0  8,5  5,4 12,0 5,8
PRC 1 350,0 9,4 14,1 6,95 1 402 36,4 23,3 26,0 7,0
Indie 1 225,0 3,78  5,7 3,09 1 524 16,5 10,6 10,8 7,7
Świat 6 641 66,33 100 9,99 7 933 156,3 100 19,7 4,4
Europa  511,3 14,45  21,8 28,3  527,8  21,7  13,9 41,08 2,1
USA  310,4 13,1  19,8 42,2  361,7  20,7  13,23 57,17 2,3

Ludność: w milionach; PKB: biliony dolarów (odpowiednio – US i międzynarodowych) z 2009 r.;
PKB/per capita = dolary z 2009 r.
Źródło: Asian Development Bank Institute.

Zgodnie z prognozą, światowy wzrost gospodarczy będzie miał tendencję do przyspie-
szania, niezależnie od istnienia wielu problemów strukturalnych, takich jak skutki globalne-
go kryzysu finansowego, starzejące się społeczeństwa w najbardziej rozwiniętych krajach 
świata czy też zmniejszające się perspektywy rozwojowe wielu najbogatszych gospodarek. 
Główną przyczyną ma być właśnie owa „Wielka transformacja”: światowe średnie coraz 
bardziej będą odzwierciedlać w szczególności szybko rozwijające się gospodarki krajów 
ACI. Ich waga w światowych agregatach jest już duża i będzie dalej rosła. W strukturze 

10  ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) – organizacja o celach zarówno politycznych, jak i ekonomicznych 
założona w 1967 r. przez pięć krajów: Indonezję, Malezję, Filipiny, Tajlandię i Singapur, do których dołączyło później pięć 
nowych: Brunei, Kambodża, Laos, Myanmar i Wietnam (łącznie 10 krajów). Gdyby potraktować teren ASEAN jako jednolity, 
wg danych z 2012 r., byłaby to ósma gospodarka świata. 
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globalnej ACI jako całość, a w szczególności Chiny, będą się przenosić stopniowo z „piętra 
produkcyjnego” (factory floor) do roli regionalnego, a potem światowego bankiera.

Podobna w wymowie jest prognoza OECD (2012) dla gospodarki światowej o jeszcze 
dłuższym horyzoncie, do roku 2060. Potwierdza ona w zasadzie ten sam kierunek zmian, 
jednakże przy rosnącej możliwości ingerencji przez czynniki, których naturę trudno jest 
w tej chwili precyzyjnie określić. Akcenty w trendach zmian wskazują znowu na rosnące 
znaczenie Dalekiego Wschód i Chin oraz na Azję w ogóle. I w tej prognozie szczególnej 
wagi nabierają duże kraje Azji o pokaźnej liczbie ludności. W 2011 aktualni członkowie 
OECD generowali 65% światowego PKB (zasadnicza część prognozy jest sporządzona 
w stałych parytetach siły nabywczej z 2005 r). Dla porównania: Chiny razem z Indiami 
plasowały się razem na poziomie 24% produktu globalnego. W rozpatrywanej prognozie 
szacuje się, że w 2060 r. Chiny i Indie będą miały już 46%, a OECD tylko 42% tego pro-
duktu. PKB Chin będzie wtedy dużo większy od USA. Natomiast pod względem klasycznie 
mierzonego standardu życia zachodzące zmiany będą mniej spektakularne. Prognozuje się, 
iż PKB Chin będzie kształtował się na poziomie 59% PKB USA na głowę ludności. 

Jednak jeśli chodzi o same Chiny, to największym wyzwaniem wydają się być narastające 
problemy natury społecznej, włączając w to skorumpowanie szczebli kierowniczych, ograni-
czenia w tworzeniu miejsc pracy dla nowych generacji wykształconych Chińczyków, kompleks 
zagadnień związanych ze swobodami obywatelskimi i prawami człowieka (dla przykładu, nie-
zwykły rozwój Internetu następuje przy jednoczesnym ograniczaniu dostępu do pewnych jego 
segmentów), przyszłość polityki rodzinnej ograniczającej w tej chwili liczbę dzieci w rodzinie 
(choć tu pojawiają się pierwsze sygnały i nieoficjalne zapowiedzi odejścia od obecnej polityki 
w najbliższych latach, prawdopodobnie poczynając od 2014 r.) czy też problemy związane 
z katastrofalnym zanieczyszczeniem środowiska w pewnych regionach (Larmer 2006). Warto 
przypomnieć, iż dla zapewnienia czystego powietrza w czasie Igrzysk Olimpijskich 2008, 
władze polityczne zdecydowały się na okresowe wyłączenie zakładów produkcyjnych wokół 
Pekinu w promieniu kilkudziesięciu kilometrów, co spowodowało znaczne straty gospodarcze. 
Na ile rozwijające się gwałtownie i zmieniające się społeczeństwo chińskie będzie dalej ak-
ceptować istniejący obecnie stan rzeczy i mechanizmy z tym związane, na ile kierujące krajem 
przywództwo będzie w stanie „dostarczać” przekonujących argumentów do kontynuowania 
swej polityki i liczyć na kolejne gigantyczne sukcesy międzynarodowe – oto niektóre z zasad-
niczych pytań. Przywódcy Chin wydają się znać doskonale słabości systemów o scentralizo-
wanym planowaniu, które upadły i za wszelką cenę starają się ich unikać. Jak wielu ekspertów 
przyznaje, główny paradoks współczesnych Chin (China and the Paradox… 2012) polega 
jednak prawdopodobnie na tym, iż aby kontynuować swój spektakularny rozwój, Chiny muszą 
odejść od modelu, który przyniósł im dotychczasowy sukces. Nie wiadomo jednak, czy wizja 
elity politycznej jest i czy może być należycie elastyczna i dalekowzroczna. 

Zajęty swoimi sprawami świat zachodni przez dłuższy czas wydawał się nie dostrzegać 
nowego zjawiska jakim było narastanie potęgi ekonomicznej współczesnych Chin. Nagle 
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świat uległ zmianie prawie skokowej: w grupie wiodących państw na świecie pojawił się 
nowy, kluczowy gracz w nowym, bardziej rozproszonym układzie sił na szczycie. 

Równolegle z sukcesem gospodarczym według znanych już recept, w Chinach narasta 
świadomość, iż najważniejszym manewrem ekonomicznym jest przestawienie się z tradycyj-
nej siły napędowej gospodarki jaką był i jest eksport (oraz napływające inwestycje zagranicz-
ne) na odpowiednie wykorzystanie własnej konsumpcji krajowej. Zadziwiające są jednak dys-
proporcje tutaj panujące. Wbrew powszechnym przekonaniom, to inwestycje, a nie eksport są 
główną siłą napędową gospodarki Chin. Wydatki inwestycyjne w 2011 roku osiągnęły poziom 
48% PKB. Konsumpcja gospodarstw domowych to jedynie około 1/3 dochodu narodowego. 
Nieproporcjonalnie wysoki udział inwestycji jest wynikiem polityki przedsiębiorstw państwo-
wych, oraz decyzji związanych z rozbudową infrastruktury i będących w rękach władz po-
szczególnych prowincji i władz miejskich (Pedalling prosperity… 2012).

Chiny znajdowały się dość długo na etapie dopominania się o należne im miejsce na 
świecie; teraz tę pozycję już mają, lecz są postrzegane z reguły jako wschodzące i nie do 
końca demokratyczne w sensie zachodnim, mocarstwo świata, które odbiera innym tę po-
zycję. Szersza akceptacja Chin ma w ostatnim okresie charakter przede wszystkim pragma-
tyczny i doraźny. W kontekście ostatniego światowego kryzysu gospodarczo-finansowego, 
Państwo Środka stało się elementem stabilizującym i odpornym na zewnętrzne wahania 
i nierównowagi. 

Jednocześnie, tak kierownictwo chińskie, jak i obserwatorzy zewnętrzni, są świadomi 
istnienia poważnych wewnętrznych problemów społecznych i politycznych różnego kalibru. 
Są wśród nich te relatywnie świeże, jak napięcia na tle coraz bardziej powszechnej krytyki 
praktyk korupcyjnych na lokalnych i wysokich szczeblach władzy11, agresywne protesty 
ludności wiejskiej (np. w Wukan, prowincja Guandong, koniec 2011 roku), napięcia spo-
łeczne wynikające z obaw inflacyjnych, pełzające obawy przed możliwym w każdej chwili 
katastrofalnym spadkiem cen i chaosem w budownictwie mieszkaniowym, czy też te o cha-
rakterze już niemalże strukturalnym – jak cały kompleks Tybetu, lokalne bunty ludności 
Ujgurskiej w Autonomicznym Regionie Xinjiang (ostatnia fala – od poważnych konfliktów 
2008 r. w dużych ośrodkach miejskich włączając Urumqi, do incydentów lata 2013 r.), fru-
stracje napływowej siły roboczej do wielkich miast, gdzie jest ona traktowana jako niższa 
kategoria ludzi, narastające od lat obawy przed dalszym wywłaszczaniem dotychczasowych 
właścicieli ziemi przez władze lokalne, rosnące napięcia i choć odizolowane, ale coraz 
śmielsze strajki w zakładach produkcyjnych na terenie całego kraju związane z wahaniami 
koniunktury na rynkach zewnętrznych. 

11  Szczególnie spektakularną demonstracją był tutaj proces Bo Xilai, byłego ministra handlu i członka Biura Politycznego 
Partii Komunistycznej zakończony wyrokiem skazującym we wrześniu 2013 r. oraz śledztwa rozpoczęte w stosunku do grupy 
jego zwolenników i popleczników (m.in. Zhou Yongkang, byłego szefa aparatu bezpieczeństwa). Inne przykłady dotyczą 
m.in. Jiang Jiemina nadzorującego działanie przedsiębiorstw państwowych w całych Chinach, któremu wysunięto zarzuty 
korupcyjne też w 2013 r. 
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Napięcia i problemy społeczne nabierają nowego kolorytu w świetle coraz bardziej ma-
sowego posługiwania się społecznymi środkami przekazu w celach organizacji i konsoli-
dacji protestu społecznego, takimi jak np. Weibo12, chiński odpowiednik ocenzurowane-
go Twittera. Wszystko to rodzi dodatkowe wyzwania dla klasy politycznej współczesnych 
Chin. Komunistyczna Partia Chin reaguje do tej pory według starych recept – głównie za-
cieśnianiem dyscypliny w czasach, kiedy istnieje pilna potrzeba tworzenia nowych koncep-
cji zarządzania krajem. Tak pozycja Chin na świecie, jak i sam świat, a przede wszystkim 
relacje wewnętrzne w kraju uległy zasadniczym zmianom. 

Chińska strategia w czasach największych wzlotów historycznego Szlaku Jedwabnego 
pod patronatem chińskim była zorientowana na zapewnienie własnych interesów widzia-
nych w kontekście zmagań z najbliższym sąsiadami i oraz na strzeżenie własnych przewag 
i tajemnic produkcji. Unikając naiwnej idealizacji historycznej przeszłości trzeba przyznać, 
że poza handlem stosunki Chin z otaczającemu je licznymi plemionami koczowniczymi 
były kształtowane wszystkimi możliwymi sposobami, również niejednokrotnie podbojem 
i podporządkowaniem, ale też i metodami pokojowymi – przez zawieranie strategicznych 
małżeństw czy też zwykłe przekupstwo. 

Współczesny dialog z sąsiadami rozwija się dynamicznie, ale – przy całym podziwie dla 
osiągnięć chińskich ostatnich lat jest jeszcze najeżony licznymi niepewnościami, a rozumienie 
chińskiej racji stanu rozbija się czasem o zasadnicze bariery kulturowe w poszczególnych spo-
łeczeństwach. Pomimo znacznego wysiłku Chin w dziedzinie komunikacji i public relations, 
w części sąsiadujących społeczeństw regionu tkwią w pamięci negatywne doświadczenia 
z bliższej i dalszej przeszłości, które zaciemniają nawet najlepsze intencje tego mocarstwa, do 
czego przyczyniają się istniejące zawiłości i różnice w konwencjach kulturowych pomiędzy 
stronami. 

Azja Centralna i Chiny – współczesne wektory integracji

Kraje Azji Centralnej13, z których większość w czasach historycznego Szlaku odgrywa-
ła kluczową rolę w jego wschodnich i środkowych ogniwach, są bliskimi sąsiadami i part-
nerami gospodarczymi Chin14, które uzyskały niepodległość w wyniku rozpadu Związku 
Radzieckiego. Tak jak ma to miejsce w przypadku Chin, współcześni liderzy polityczni krajów 
Azji Centralnej często powołują się na tradycję Szlaku Jedwabnego i postulują jej odnowienie. 

12  Chińska dyskusja polityczna w Internecie przemieszcza się i ulega technicznym przekształceniom, aby uniknąć cenzury. Jest 
to specyficzna linia konfrontacji z przedstawicielami oficjalnej władzy, którzy zdają sobie sprawę z wagi problemu. Artykuł 
w “The Economist” (2014) daje dobry przegląd rozwoju sytuacji w Chinach w tej kwestii: The Internet. From Weibo to WeChat 
(January 18-24, s. 46-47). 
13  Pod tym pojęciem rozumiemy tu przede wszystkim 5 krajów powstałych po rozpadzie byłego Związku Radzieckiego: 
Kazachstan, Kirgistan (Republikę Kirgiską), Tadżykistan, Turkmenistan i Uzbekistan.
14  Patrz końcowy Aneks statystyczny, tabela 3, oraz dane dotyczące zachodnich prowincji Chin najczęściej oficjalnie 
wymienianych w kontekście chińskiego segmentu współczesnego, „Nowego Szlaku Jedwabnego” i naturalnego partnera Azji 
Centralnej; tabela 4 i 5.
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Poszczególne kraje Azji Centralnej mają częściowo za sobą, ale najczęściej jeszcze 
głównie przed sobą15, ciężki i prawdopodobnie turbulentny okres dostosowywania się, gdzie 
każdy z krajów, w różnym tempie przeobrażając się politycznie oraz ucząc się funkcjonowa-
nia w warunkach rynkowych, idzie własną, odmienną drogą w kierunku nowych celów poli-
tycznych i ekonomicznych. Poza przypadkiem dynamicznie rozwijającego się Kazachstanu, 
który stał się lokalną potęgą na bazie swoich gigantycznych zasobów ropy naftowej (które to 
przewagi umiało odpowiednio wykorzystać jego przywództwo), sukcesów jest jednak raczej 
mało. Kraje balansują między dawnym hegemonem regionu – Rosją16, dawnym wyłącznym 
hegemonem świata – Stanami Zjednoczonymi i wschodzącą potęgą Chin, które są najważ-
niejszym partnerem handlowym dla czterech z pięciu krajów Azji Centralnej17 i z którym 
dzielą wspólną granicę na odcinku 2 800 km w najbardziej wysuniętej na zachód chińskiej 
prowincji Xinjiang.

Kraje Azji Centralnej starają się znaleźć korzyści dla siebie w tym skomplikowanym 
układzie sił. Poszukują rozwiązań w złożonym labiryncie dylematów politycznych i eko-
nomicznych pod presją własnych potrzeb społecznych i ograniczeń materialnych oraz na 
przykład z koniecznością opowiedzenia się po jednej ze stron w rywalizacji rosyjsko-chiń-
skiej18, lub też w innych rywalizacjach dwustronnych lub trójstronnych (z jednej strony 
Chiny i Rosja, z drugiej – USA). 

Ze względu na geopolityczne znaczenie regionu byłego Szlaku, nad regionem nieuchron-
nie wisi cień wielkiej polityki obecnego świata. W regionie Centralnej Azji rywalizacja 
rozgrywa się w klasycznym, już od XIX w., gronie wielkich mocarstw, a współcześnie – 
głównie w trójkącie Chiny-Rosja-USA. Sam układ relacji jest jednak złożony i zmienia się 
dynamicznie w czasie. 

Poważną tendencją, ze względu na wielopłaszczyznowe i silne tradycje w ramach byłego 
ZSRR, jest nurt integracyjny grawitujący ku kontynuacji tradycji z tej właśnie przeszłości. 
Opierając się o Wspólnotę Państw Niepodległych (CIS/SNG) zmierza on do pogłębiania 
integracji między krajami byłego Związku i tworzenia w przyszłości coraz pełniejszej unii 
celnej między tymi krajami, a docelowo – ustanowienia na tych fundamentach jednolitego 
obszaru ekonomicznego. W warstwie realnej nurt ten rozwija się jednak mało dynamicz-
nie jeśli chodzi o rzeczywiste dokonania, natomiast jego historia pełna jest zawiłych prze-
obrażeń natury prawnej19 i owocuje współcześnie z jednej strony funkcjonującą Eurasian 

15  Syntetyczny przegląd aktualnej sytuacji w Kirgistanie, oraz najświeższe dylematy Uzbekistanu i Kazachstanu można znaleźć 
na przykład (w:) Ethnic differences in Kyrgyzstan. Stubborn facts on the ground, “The Economist” 2013, No. 16, April 20, s. 49, 
oraz Kazakhstan and Uzbekistan. Intimations of Mortality, “The Economist” 2013, No. 14, April 6, s. 52.
16  Migracja zarobkowa do Rosji (oceniana na 5 mln ludzi pracujących w większości nielegalnie)), głównie z Kirgistanu 
i Tadżykistanu stała się obecnie niemalże podstawą funkcjonowania obu gospodarek Azji Centralnej.
17  Wyjątek stanowi Uzbekistan.
18  Widoczne ostatnio na przykład w kontekście presji rosyjskiej na przyłączenie się Kirgizji i Tadżykistanu do Unii Celnej.
19  Gdzie między innymi formę pośrednią przedstawia sobą Central Asia Cooperation Organisation – CACO, zmianę nazwy 
w 2002 r. na OCAC (Organisation of Central Asia Cooperation), dołączenie Federacji Rosyjskiej w 2004 r., w 2005 r. – 
połączenie CACO z EurAsEC, dołączenie się Uzbekistanu , a w 2008 r. zawieszenie tego członkostwa.
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Economic Community (EAEC, EurAsEC), a drugiej – utworzeniem unii celnej i zniesie-
niem wiz dla ruchu obywateli Rosji, Białorusi i Kazachstanu20, a docelowo – jednolitego 
obszaru ekonomicznego, dla którego Prezydent Nazarbaev proponuje utworzenie wspólnej 
jednostki rozliczeniowej yevraz. 

Chiny, jako supermocarstwo, są również niezwykle ważnym graczem regionalnym 
i mają do wyboru szereg opcji integracyjnych. Należy przypomnieć, iż Chiny wstrzymu-
ją się oficjalnie od wszelkich deklaracji na temat swojego potencjalnego liderstwa w Azji 
Centralnej, ale – pozornie zostawiając pole dla konkurencji pomiędzy Zachodem, a orienta-
cją prorosyjską – odgrywają jednak w układzie regionalnym coraz ważniejsza rolę bez zbęd-
nej demonstracji swoich wpływów (Weitz 2010), m.in. poprzez konsekwentnie prowadzoną 
politykę oferowania państwom tego regionu preferencyjnych pożyczek w zamian za dostęp 
do surowców. 

Sprawę starań Federacji Rosyjskiej do wyrobienia sobie silniejszej pozycji w Azji 
połączonych z występującą równolegle miękką konkurencją w tym regionie między 
Rosją a Chinami, mogłaby teoretycznie rozwiązać Szanghajska Organizacja Współpracy 
(Shanghai Cooperation Organisation – SCO). Jest ona organizacją przekształconą w 2001 
roku z sojuszu obronno-antyterrorystycznego, tzw. „Szanghajskiej Piątki” i obejmuje Chiny, 
Kazachstan, Kirgistan, Rosję, Tadżykistan oraz Uzbekistan, w której status obserwatorów 
mają dodatkowo: Indie, Iran, Mongolia i Pakistan. Specjalny status, który może się prze-
kształcić z czasem w bardziej trwałą formę współpracy, mają również Afganistan. Chiny 
i Federacja Rosyjska pełnią w niej praktycznie role wiodące, ale Sekretariat SCO znajduje 
się w Pekinie i jej pierwszym sekretarzem generalnym był Chińczyk. 

Istnieje jednak wiele barier ograniczających wykorzystanie w pełni istniejącego po-
tencjału w tym zakresie. Patrząc z zewnątrz, jedną z zasadniczych jest brak odpowiedniej 
jasności koncepcji na temat podstawowego profilu działania – od skoncentrowania się na 
zagadnieniach antyterrorystycznych i militarno-obronnych (koncepcja bliższa prawdopo-
dobnie stronie rosyjskiej), do czystej współpracy gospodarczej (za którą głównie wydają się 
optować Chiny). 

Efektem jest ostatecznie fakt, że chińska obecność w Centralnej Azji i współpraca z kra-
jami tego regionu odbywa się w atmosferze przenikającej się wzajemnie współpracy i ry-
walizacji z dawną tamtejszą potęgą – Federacją Rosyjską. Jednocześnie analitycy wskazują 
na stopniowe wypieranie Rosji i silniejsze przewagi polityczne Chin. Wizyta Xi Jinpinga 
w krajach Azji Centralnej z okazji szczytu Szanghajskiej Organizacji Współpracy (SCO) 
w Biszkeku we wrześniu 2013 r. przyniosła również lawinę nowych umów z Azją Centralną 
i szereg ekonomiczno-politycznych demonstracji ze strony Chin. Prezydent Xi inauguro-

20  Efektywnie umowa weszła w życie od 01.01.2012 r. Kirgistan rozważa możliwość przyłączenia się do Unii od 2015 r., 
a Tadżykistan też nie wyklucza takiego kroku w przyszłości, choć zależy on w praktyce od przebiegu spraw w Kirgizji, a sam 
nie posiada granicy z Kazachstanem. 
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wał w Turkmenistanie rozpoczęcie eksploatacji drugiego pod względem rozmiarów w skali 
świata pola naftowego Galkynysh. Uważa się, że jego eksploatacja może potroić chiński 
import z tego kraju. W Kazachstanie ogłoszone umowy osiągnęły wartość blisko 30 mld 
dolarów, w tym udziały w Kashagan, jednym z największych odkryć w dziedzinie zasobów 
ropy naftowej ostatnich dekad. W Uzbekistanie podano do wiadomości umowy o łącznej 
wartości 15 mld dolarów w dziedzinie eksportu do Chin ropy naftowej, gazu i rud urano-
wych. Chiny są największym partnerem gospodarczym dla czterech z pięciu (wyjątkiem jest 
Uzbekistan) krajów Azji Centralnej. W czasie wizyty Prezydenta Xi, strona chińska podała, 
że w roku ubiegłym poziom obrotów handlowych z Centralną Azją osiągnął 46 mld dolarów 
zwiększając się około 100-krotnie od czasów, gdy kraje te przestały być częścią Związku 
Radzieckiego i uzyskały samodzielność. 

Wizytę w Azji Centralnej przerwał jednak pobyt Prezydenta Xi w szczycie G-20 
w Petersburgu. Było to prawie symboliczne dla obecnych stosunków Chiny – Centralna 
Azja – Rosja i dla biegu spraw regionalnych przenikających się z globalnymi, gdzie Rosja 
chce wynieść maksymalne korzyści ekonomiczne ze swojego sojuszu z Chinami, a Chinom 
Rosja jest potrzebna głównie ze względów politycznych, szczególnie w kontekście wycofy-
wania sił NATO z Afganistanu i napięć w rejonie zamieszkiwanym przez Ujgurów. Walka 
z terroryzmem i separatyzmem, jeden z głównych celów SCO, jest ważna dla obu stron. 

Udział Chin w rozwoju Azji Centralnej wpływa bez wątpienia pozytywnie na jej wzrost 
gospodarczy i na podniesienie miejscowych standardów życia, co sprzyja regionalnej sta-
bilizacji. Stosunek do Chin, ciągle rosnącego w znaczenie mocarstwa, pomimo perspekty-
wy ewidentnych korzyści, jest często jednak rozdarciem dla poszczególnych krajów Azji 
Centralnej pomiędzy obawami przed absolutnym zdominowaniem przez sąsiada – giganta 
a chęcią korzystania z jego dynamiki gospodarczej i pochodzących od niego sił napędo-
wych. 

W tej sytuacji kontynuacja tradycji Szlaku Jedwabnego zmierzająca w stronę większej 
integracji regionu pozostaje ważną opcją – jednym z ważnych haseł kierunkowych polity-
ki poszczególnych rządów i inspiracją w gąszczu bieżących dylematów. Jedwab naturalny 
przetrwał tysiąclecia i dalej cieszy się ogromnym popytem, ale w kontekście współczesnego 
Szlaku Jedwabnego może pozostawać li tylko symbolem, gdyż w handlu regionalnym do-
minuje już współczesna struktura wymienianych produktów. Kraje Azji Centralnej stanowią 
jednak wygodny punkt tranzytowy dla chińskiego eksportu w kierunku Morza Kaspijskiego, 
Rosji i Europy, choć na przykład w przypadku przystąpienia Kirgizji i Tadżykistanu do 
wspomnianej wcześniej Unii Celnej, ten proces może ulec spowolnieniu21. 

Handel między Chinami a Azją Centralną rósł gwałtownie w ostatnich latach – ponad 
60-krotnie w stosunku do poziomu z roku 1992, a w samych tylko latach 2004-2007 wzrósł 

21  Takie opinie wyraża na przykład “The Economist” – por. Central Asia and its Russian Dependence, “The Economist” 
2013, No. 36, s. 44. Obroty handlowe z Chinami dla Kirgistanu są mniej więcej połową jego handlu, natomiast z Rosją nie 
przekraczają 20% i potencjalne korzyści z przyłączenia do Unii Celnej nie są bynajmniej gwarantowane. 
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o 270% (Paramonov 2008). Większość obrotów z Chinami22 (ponad 75%) przypada na 
Kazachstan; obroty z Uzbekistanem oscylują na poziomie 10%, reszta krajów ma udziały 
jednocyfrowe. Udziały Turkmenistanu (2,5% w 2009 r.) mają jednak największą dynamikę 
(Ibraimov 2009). Nowe szlaki handlowe przedzierają się przez historyczny region powoli, 
w rytmie delikatnego wypierania Rosji ze swoich dawnych pozycji zajmowanych jeszcze 
do 1991 r. i w atmosferze cichej konkurencji między wielkimi mocarstwami o wpływy na 
tych terenach, która do pewnego stopnia przypomina dziewiętnastowieczną „Wielką Grę” 
o tamte tereny (Wong 2011). Imponuje elastyczność gospodarki chińskiej i jej zdolność do 
dostosowywania się do potrzeb i możliwości wymiany, rozmiarów proponowanych inwesty-
cji, jak również zdolności płatniczych partnera. 

W powiązaniach ekonomicznych z Azją Centralną Chiny widzą ważny element stabili-
zujący dla swojej prowincji Xinjiang, gdzie długoletnie napięcia pomiędzy muzułmańskimi 
Ujgurami o korzeniach z Centralnej Azji, a Chińczykami z wiodącej grupy etnicznej Han 
doprowadzały w ostatnich latach do krwawych konfrontacji. 

Poszczególne podsystemy infrastruktury regionu „Nowego Szlaku” wyłaniają się współ-
cześnie na nowo po zasadniczych zmianach politycznych wynikających z rozpadu Związku 
Radzieckiego. Kraje Azji Centralnej, do końca dekady lat 80. poprzedniego stulecia miały 
zunifikowaną strukturę infrastruktury, gdyż była ona częścią jednego kraju; po powstaniu 
niepodległych państw, infrastruktura musiała na nowo odnaleźć spójność i swoją logikę. 
Zapaść finansowa w pierwszych latach niepodległości w związku z koniecznością przeorien-
towania celów i ostrością występowania nowych potrzeb, nie ułatwiała zadania. Przy istnie-
jących już wcześniej niezłych fundamentach infrastruktury w dużej części Azji Centralnej, 
przeciwnie do sytuacji np. w Afryce, odziedziczona infrastruktura stała przed pilną koniecz-
nością przede wszystkim modernizacji oraz integracji w ramach nowych granic, a dopiero 
później – dalszego rozwoju (Investment Guide to the Silk Road 2007). 

Główny strumień towarów z Chin przepływa obecnie przez Kazachstan – sprzyjające 
warunki klimatyczne i stan dróg powodują, że przejścia graniczne i korytarze dróg lądowych 
mogą być otwarte cały rok. Wygodnym jest również połączenie kolejowe przez Kazachstan 
z Rosją i pozostałymi Republikami Centralnej Azji. 

Drugą wielką trasą jest tranzyt przez Kirgistan. Tutaj jedna droga łączy Kashgar – przez 
przejście graniczne w Torugart i Naryn – z północną częścią Kirgistanu (a więc i stolicą – 
Biszkekiem oraz wielkimi rynkami wokół niego, jak np. Dordoi) i dalej w kierunku na Rosję 
i Europę. Inna trasa kirgiska łączy Sary-Tash z południem kraju i wiedzie w stronę Doliny 
Fergańskiej i Uzbekistanu. W Kirgizji, przy granicy z Uzbekistanem, działa – uznawany za 
największy w Azji Centralnej – bazar Karasuu, którego stabilność została jednak chwilowo 

22  Statystyka handlu między Chinami a pięcioma republikami Azji Centralnej (AC) znana jest z poważnych niedokładności 
w wydaniu lokalnym. Z różnych przyczyn obie strony nie są skłonne podawać szczegółów wymiany i precyzyjnych wielkości. 
Raportowane dane są również zniekształcane przez nieuwzględnianie tej części handlu, która odbywa się nielegalnie lub 
znajduje się w szarej strefie, a za którą często stoją przedstawiciele rządzących elit poszczególnych krajów. Patrz uwagi  
S. Ibraimova (2009) na ten temat. 
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naruszona w rezultacie ostrego konfliktu etnicznego między ludnością kirgiską a pochodze-
nia uzbeckiego w roku 2010. 

Wiele ważnych rynków i wolnych stref handlu rozrosło się lub w ogóle powstało 
w związku z nowymi perspektywami handlu z Chinami. Na bazarach w Dordoi i Karasuu 
tysiące kupców detalicznych i hurtowników z Kirgizji, Kazachstanu, Uzbekistanu i innych 
okolicznych krajów zbierają się każdego dnia aby dokonać zakupu importowanych towarów 
chińskich, z gigantycznej oferty, która tylko czasami ujawnia właściwy kraj pochodzenia, 
bo towary opatrzone są najczęściej metkami wiodących światowych producentów lub są 
eksponowane jako tureckie, polskie, czy Made in Europe. 

Trzecia duża trasa wiedzie przez Górny Badakszan do centralnych partii Tadżykistanu 
i poza jego granice. Drogi w Kirgizji mogą być w zimie okresowo niedostępne; trasy 
w Tadżykistanie są w zimie jeszcze trudniejsze i praktycznie zupełnie wyłączone z ruchu. 
Działa tutaj również kilka ważnych rynków prowadzonych przez Chińczyków, albo powsta-
łych jako wspólne przedsięwzięcie z lokalnym biznesem, na przykład: Amindzan, Shahrahe 
Abreshim (co oznacza właśnie „Szlak Jedwabny”), Mostafa Artush, czy Shanghai. 

Połączenia samolotowe organizowane w ostatnich latach przez stronę chińską między 
ważnymi punktami dla biznesu (np. pomiędzy Biszkekiem a Torugart, Osh a Irkesztam oraz 
wiele połączeń z Urumqi) starają się kompensować trudności tras lądowych wywołane su-
rowym miejscowym klimatem. Na drogach lądowych (np. w Kirgistanie) pojawiały się też 
pojedyncze przypadki rozboju na podróżujących biznesmenach z Chin. Wielki rynek Dordoi 
pod Biszkekiem jest jednak atrakcyjny dla handlu – korzysta z niskich podatków i stawek 
celnych w Kirgistanie i działa nie tylko na potrzeby tego kraju, ale ze względu na bliskość 
granicy z Kazachstanem, również na potrzeby i jako punkt rozdzielczy w handlu na całą 
Azję Centralną, Rosję i Europę, choć podobne rynki Kazachstanu (na przykład w pobliżu 
Almaty) intensywnie już z nim konkurują. 

W Chinach, kilka kilometrów od kazachskiego punktu kontroli granicznej Maikapchagay 
miejscowości Chuguchak operują chińskie strefy wolnego handlu w ramach umowy podpisa-
nej przez rządy Chin i Kazachstanu w 2006 r. Obywatele Kazachstanu mogą tutaj nabywać 
towary chińskie (i sprzedawać swoje własne) bez wizy i specjalnych zezwoleń, jeśli wizyta 
trwa tylko jeden dzień i ilość zakupionych towarów nie wskazuje na ich hurtowy charakter. 
Obie strony zamierzają inwestować w rozbudowie pobliskiej bazy hotelowej i w infrastruktu-
rę (drogi, magazyny). Po stronie kazachskiej mają to być również w korytarze transportowe, 
które połączą strefy wolnego handlu z terenami położonymi w głębi Kazachstanu, a nawet 
z Rosją. Dużą przyszłość ekonomiczną, w szczególności – w handlu przygranicznym – mogą 
mieć relatywnie nowe i dynamicznie rozwijające się przejścia graniczne, takie jak na przykład 
w miejscowości Horgos – o imponującej bazie technicznej, rozbudowanej nowoczesnej infra-
strukturze: hotelach, bazarach oraz dynamicznej kadrze poszukującej dalszych pomysłów na 
nowoczesny biznes. Również tradycyjne, wypróbowane od lat przejścia graniczne (głównie 
dla transportu kolejowego) typu Alashankou rozwijają się dzięki wzmożonej współpracy chiń-
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sko-kazachską, ale – szczególnie w obliczu nowych możliwości współpracy – istnieje potrzeba 
ich modernizacji i odejścia od zwyklej rutyny pracy punktu granicznego. 

Chiny pomagają finansować i oferują pomoc techniczną w Azji Centralnej dla inwestycji 
zorientowanych na lokalne potrzeby i opartych na chińskiej technologii, takich jak małe za-
kłady produkcyjne wytwarzające materiały budowlane czy produkujące energię elektryczną. 
Po uzyskaniu niepodległości przez kraje Azji Centralnej rozpoczął się tutaj skomplikowa-
ny i idący różnymi drogami proces prywatyzacji; duża część majątku była sprzedawana 
właśnie Chińczykom, a znaczna część surowców – eksportowana do Chin. Tuż za granicą, 
w prowincji Xinjiang masowo powstawały miniprzetwórnie i hurtowe punkty skupu, które 
pracowały właśnie na potrzeby importu z Azji Centralnej. Promował to specyficzny podział 
pracy: Chiny występowały głównie w roli eksportera gotowych produktów, a kraje Azji 
Centralnej – eksportera surowców. Pod koniec ubiegłej dekady udział surowców ekspor-
towanych z Azji Centralnej do Chin wyniósł ponad 90%, a udział gotowych produktów 
w chińskim eksporcie do Azji Centralnej – prawie 90%. 

Potrzeba intensywnego handlu z sąsiadami i rozumienie jego znaczenia widoczne były 
już w mechanizmach historycznego Szlaku Jedwabnego. W starożytności i wczesnym śre-
dniowieczu handel był sensem i centralną osią aktywności pokojowej krajów stykających 
się na Szlaku. Był ich siłą napędową. Wymiana handlowa stała się czymś szczególnie pozy-
tywnym na tle historii krajów kształtowanej w głównym nurcie przez wielkie wojny. Brak 
handlu, czy pojawiające się w nim ograniczenia były natomiast czymś groźnym i negatyw-
nym. Rehabilitując w swoich dziełach ówczesne plemiona koczownicze i odrzucając zde-
cydowanie koncepcję i samo pojęcie „barbarzyńców” zagrażających wspólnotom osiadłym, 
znawca tematu, Ch. Beckwith (2009) widzi agresywność ówczesnych plemion koczowni-
czych otaczających Chiny przede wszystkim jako reakcję na brak możliwości handlu zwią-
zany z powtarzającą się ingerencją chińskich władz centralnych, sztucznie wprowadzane 
ograniczenia i chwilowe zakazy wymiany towarowej, której automatycznie oczekiwali han-
dlujący koczownicy. Pozytywna rola wymiany towarowej pozostaje do dziś uniwersalną 
wartością na styku Chin i Azji Centralnej. 

Prowadząc współcześnie strategicznie ukierunkowaną wymianę, opartą na imporcie 
surowców energetycznych z wiodących krajów Azji Centralnej, takich jak Kazachstan 
i Uzbekistan oraz z Turkmenistanu, Chiny nigdy nie zaniedbują w swojej retoryce podkre-
ślania korzyści dla pozostałych, mniejszych partnerów w regionie, zgodnie z deklarowany-
mi zasadami harmonii i regułą win–win. Jeśli chodzi o Kirgistan i Tadżykistan, obopólne 
zainteresowanie koncentruje się ostatnio wokół kilku priorytetowych projektów: 
 - rozwój infrastruktury drogowej w Kirgistanie (połączenie Osh – Irkeshtam) i w Tadżykistanie 

(autostrada Dushanbe – Khodjent – Chanak);
 - rozwój infrastruktury związanej z produkcją i przesyłaniem energii elektrycznej, współ-

praca przy modernizacji zapór wodnych i elektrowni (Krupsai, Tashkumyr, Toktogul, 
Nurek, Rogun), oraz linia wysokiego napięcia Tursunzade – Khojent w Tadżykistanie; 



WOJCIECH HÜBNER 21

 - opracowanie strategii gospodarki zasobami wodnymi (m.in. strategicznie ważnymi 
w przyszłości zasobami wody do picia); 

 - eksploatacja rzadkich bogactw mineralnych, np. fluoryty w Agadzhan i Dunchldyk, cyna 
i wolfram w Uguchi-Dzilga, boron – w Akarhar, czy tantalum i niobium w Kuristik. 
Infrastruktura drogowa odizolowanej od morza Azji Centralnej stanowi ważny, zasadni-

czo równoleżnikowy korytarz transportowy wschód-zachód, o kierunku wytyczonym jeszcze 
tradycją Szlaku (a nawet wcześniejszą), który łączy zachodnie krańce Chin, a dalej wysoko 
rozwinięte regiony wschodniego wybrzeża z Europą. Do tej pory transport drogowy w Azji 
Centralnej jest jednak generalnie mało rozwinięty. Według dokumentów programu CAREC23, 
tylko około 20% importu do Azji Centralnej i 5% eksportu z tego regionu było przesyłane 
w minionej dekadzie transportem drogowym. To relatywnie niskie wykorzystanie drogowego 
transportu długodystansowego dla celów handlowych wynikało z niedorozwoju ilościowego 
i jakościowego lokalnej infrastruktury: istnienia w niej zasadniczych luk – czasem włącznie 
z brakiem połączeń pomiędzy głównymi ośrodkami administracji i produkcji, z nieujednoli-
conych regulacji i standardów oraz z mało wydajnego systemu kontroli granicznych. Zły stan 
techniczny niektórych odcinków dróg, w połączeniu z surowymi warunkami klimatycznymi 
w okresie zimy sprawia, iż drogi te często są nieprzejezdne w pewnych okresach. Powszechnie 
widoczny jest również brak środków finansowych na konserwacje, naprawy i ulepszenia dróg. 

W regionie można jednak znaleźć wiele pozytywnych przykładów rozwoju infrastruktu-
ry drogowej. Należy tutaj wspomnieć o tzw. Asian Highway, projekcie nadzorowanym przez 
UN Economic and Social Commission for Asia and Pacific (UN ESCAP) i prowadzonym 
jeszcze od końca lat 50. ubiegłego stulecia. Jest to regionalna sieć dróg przebiegających 
przez cały kontynent azjatycki. W ramach tej sieci usprawniono wykorzystanie, ulepszono 
i połączono w jeden system drogi w 32 krajach. 

W porównaniu z Azją Centralną, stan dróg na terenie historycznego Szlaku w Chinach 
jest bardzo dobry. Nastąpił niezwykle dynamiczny rozwój infrastruktury drogowej w pro-
wincji Xinjiang, a wcześniej – w prowincjach wschodnich i centralnie położonych. Głównym 
wąskim gardłem – gdzie trwa obecnie intensywna operacja nadrabiania dawnych zaległo-
ści inwestycyjnych – są do tej pory tereny przechodnie pomiędzy prowincjami centralnymi 
i zachodnimi. 

Preferowanym i najtańszym rodzajem transportu dla ładunków cargo między dynamicz-
nie rozwijającą się Azją Wschodnią a Europą pozostaje dalej droga morska, ale dalszy roz-
wój infrastruktury lądowej (szczególnie w Azji Centralnej) może stworzyć już w niezbyt od-
leglej przyszłości interesującą alternatywę dla ruchu pasażerskiego i przesyłania ładunków 
towarowych (Central Asia Human Development Report 2005). 

23  Regional Cooperation Strategy and Programme for 2005-2007, program CAREC – Central Asia Regional Economic 
Cooperation, realizowany przez ADB (Sekretariat), Bank Światowy, IMF, EBRD, ONZ/UNDP oraz miejscowe banki 
regionalne.
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Rozbudowa kolei w regionie dawnego Szlaku spowodowała, iż w pewnym momencie 
zaczęto również mówić o nowym, „Żelaznym Szlaku Jedwabnym”. Jedną z najpoważniej-
szych barier w regionie pozostaje do chwili obecnej różnica w standardach międzynaro-
dowych szerokości szyn. Z jednej strony – Rosja i wszystkie niepodlegle kraje Centralnej 
Azji należące wcześniej do ZSRR dysponują siecią kolejową o szerokim rozstawie szyn, 
z drugiej – Chiny należą do krajów, które mają sieć kolejową o tzw. „wąskim” rozstawie 
osi (jak w standardzie europejskim). Choć eksperci techniczni od dawna mówią o maleją-
cym znaczeniu tej bariery technicznej (postęp w dziedzinie oferowania nowych rozwiązań 
technicznych dla zniwelowania tych różnic, łącznie z uniwersalnymi podwoziami wago-
nów kolejowych, które mogą się automatycznie dostosowywać do obu szerokości), zakłóca 
ona w praktyce ciągłość przewozu, przedłuża niezbędny do transportu czas i podnosi koszt. 
Strona chińska sygnalizowała niejednokrotnie, iż byłaby zainteresowana zbudowaniem 
w Azji Centralnej nowych, ulepszonych połączeń międzynarodowych (przy pomocy wła-
snych przedsiębiorstw i własnej siły roboczej) o chińskich standardach torów kolejowych, 
ale projekty te spotykają się najczęściej z brakiem akceptacji po stronie rosyjskiej, która 
pragnie zachować dominację swoich standardów w tym regionie. 

Słabością transportu kolejowego w Chinach pozostaje relatywnie niewielkie wykorzy-
stanie tego rodzaju transportu dla przewozów międzynarodowych, choć tradycyjnie Chiny 
przywiązywały do transportu kolejowego wielką wagę, również w kontekście obronno-mi-
litarnym. Dążąc do odbudowy swojej pozycji, Chiny zdecydowały się zaangażować w pro-
wadzony (pod patronatem ONZ) projekt Kolei Transazjatyckiej (TAR), mającej połączyć 
Chiny z Europą. W tej strategii, na drugim planie znalazła się realizowana europejska inicja-
tywa Korytarza Transportowego Europa-Kaukaz-Azja (TRACECA). 

Głównym partnerem Chin w budowie TAR są do tej pory kraje Azji Centralnej oraz 
Iran. Doszło do porozumienia w sprawie budowy linii kolejowej między ChRL a Iranem, 
Afganistanem i Tadżykistanem. TAR bierze swój początek w Chinach (głównie Xinjiang, 
ale sięga aż do wschodniego wybrzeża Chin) i przebiega przez wymienione kraje oraz 
Kirgistan. Zgodnie z założeniami, pociągi będą mogły osiągać miejscami na tej trasie pręd-
kość do prawie 500 km/h. Cały czas trwają także rozmowy o przedłużeniu TAR do Turcji 
i nawet Bułgarii. W planach Pekinu znajdują się jeszcze nitki prowadzące do Pakistanu, 
Iraku i Syrii. Obecne plany obejmują budowę 7 tysięcy km linii szybkiej kolei, często w bar-
dzo trudnym terenie, o łącznym koszcie 30 miliardów dolarów. Dodatkowo, Chiny roz-
wijają projekty budowy superszybkich kolei w Kazachstanie, Nepalu oraz linii Indochiny 
– Singapur. 

Jeśli chodzi o transport lotniczy, każdy z dwóch dużych krajów Azji Centralnej 
(Kazachstan i Uzbekistan) posiada po kilkanaście portów lotniczych (razem około 30), co 
tworzy dość dobrze rozwiniętą sieć transportu; dwa mniejsze kraje – Kirgistan i Tadżykistan 
mają po dwa czynne cywilne/międzynarodowe porty lotnicze, co czyni je bardziej zależ-
nymi od transportu lądowego. Podobną strukturę do krajów mniejszych ma Turkmenistan 
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z głównym połączeniem międzynarodowym w Aszchabadzie. Zachodnia część Chin posia-
da słabiej rozwiniętą sieć cywilnego transportu lotniczego w porównaniu ze wschodem i po-
łudniem kraju. Do kluczowych portów lotniczych w zachodniej części Chin można zaliczyć: 
Xianyang (prowincja Shaanxi) – najważniejszy węzeł lotniczy w tej części kraju o znacze-
niu krajowym i od niedawna – również międzynarodowym (m.in. ze stałym połączeniem 
z Seulem). Największe węzły lotnicze Autonomicznego Regionu Xinjiang to Urumqi, który 
wyrósł w ostatnich latach na port lotniczy o istotnym znaczeniu dla pozostałych części kraju 
i transportu międzynarodowego i ma stałe połączenia z Moskwą, wszystkimi krajami Azji 
Centralnej i Pakistanem, oraz Kashi, który jest mniejszym portem lotniczym w bezpośred-
niej bliskości z Kirgistanem. Prowincja Gansu dysponuje łącznie ważnym połączeniami z 30 
miastami w Chinach, włączając w to Hongkong. Linie lotnicze w regionie są w większości 
liniami państwowymi, choć zarówno w całym regionie pojawiają się ostatnio linie prywatne 
dla przewozu zarówno pasażerów, jak i ładunków cargo. Niektóre z nich (jak na przykład 
w Kazachstanie) spełniają ważną rolę międzynarodową. Jakość usług i sprzętu u innych 
pozostawia wiele do życzenia i niektóre z tych linii notorycznie pojawiają się w spisach 
przewoźników nie spełniających europejskich norm bezpieczeństwa. 

Na wschodnich krańcach Szlaku, współczesna Japonia i Korea Południowa są zafa-
scynowane Szlakiem Jedwabnym nie tylko w kategoriach turystycznych i kulturowych. 
Południowa Korea coraz poważniej myśli o współczesnym przedłużeniu Szlaku Jedwabnego 
i tak jak buddyzm wędrował Szlakiem do okolic dzisiejszego Seulu, tak produkty chińskie 
i inne mogłyby być transportowane masowo z chińskich portów przez gigantyczne promy 
kolejowe najnowszej generacji, a nawet przez planowany most pływający łączący Chiny 
i Koreę. Ta ostania wizja, była zawarta w programie wyborczym Madame Park Geun-hye, 
obecnej prezydent Korei Płd. 

Współczesny produkt i inwestycje w regionie historycznego Szlaku

Struktura współczesnej wymiany towarowej pomiędzy Chinami a Azją Centralną jest 
odbiciem różnego stopnia zaawansowania gospodarek biorących w nim udział: 
 - W eksporcie z Chin dominuje bogata wiązka towarów konsumpcyjnych odznaczająca 

się przede wszystkim wyjątkowo konkurencyjnymi cenami. Chiny eksportują niezwykle 
szeroki zakres towarów od bardzo prostych produktów, często kopiowanych z wzorców 
zagranicznych (legalnie, nielegalnie i w szarej strefie) lub projektowanych zagranicą i je-
dynie wykonywanych w Chinach, do produktów złożonych i technicznie zaawansowa-
nych jak na przykład sprzęt elektroniczny i komputerowy, maszyny i pojazdy – wszyst-
ko o coraz wyższych standardach jakościowych. Może imponować tutaj elastyczność 
i zdolność gospodarki chińskiej do dostosowywania się do wymagań i potrzeb odbior-
ców tak pod względem cenowym, obowiązujących trendów na rynkach światowych, jak 
i stopnia technicznego zaawansowania produktu. 
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 - Strumień produktów importowanych przez Chiny jest zdominowany przez surowce mi-
neralne potrzebne do zaopatrzenia gigantycznej machiny produkcyjnej Chin, wśród któ-
rych ropa naftowa i, mający szczególnie duży potencjał w niedalekiej przyszłości, gaz 
naturalny24, pełnią współcześnie rolę zasadniczego kontrświadczenia. Chiny, najwięk-
szy konsument energii na świecie, jest obecnie drugim netto importerem ropy naftowej 
w skali globalnej25. Dynamicznie rozwijająca się gospodarka Chin zużywa gigantyczne 
ilości tradycyjnych surowców26. Generalnie, Chiny poszukują tanich źródeł energii i su-
rowców o bardzo zróżnicowanym wachlarzu oraz stałych i pewnych dostaw bezpośred-
nio do siebie i to w długim okresie. Kraje Azji Centralnej są naturalnym źródłem surow-
ców, których potrzebuje chińska machina produkcyjna.
Te dwie wiązki produktów pełnią rolę głównego ekonomicznego spoiwa integracji na 

dawnym terytorium Szlaku. Są jednak zasadnicze różnice między sytuacją historyczną na 
Szlaku i sytuacją obecną ze względu na charakter wymienianych produktów wtedy i dziś. 
Jedwab był produktem konsumpcyjnym, adresowanym potencjalnie do całej ludności ów-
czesnego świata czy też raczej do tych jej warstw, które mogły sobie pozwolić na taki luksus. 
Produkcja jedwabiu przez całe wieki opierała się na ścisłej pozycji monopolistycznej Chin. 
Jedwab stał się symbolem przepychu i bogactwa. W opisach ówczesnych autorów zostaje 
ukuta fraza „stroje błyszczące jedwabiem i złotem”. Tajemnica produkcji jedwabiu była sil-
nie strzeżona i przez wieki, na ostatniej bramie Chińskiego Muru (tzw. Bramie Nefrytowej) 
podróżnicy byli dokładnie sprawdzani, czy przy przekraczaniu granicy nie przemycają je-
dwabników, ich jajeczek czy też sadzonek morwy. Zgodnie z ówczesną strategią, Chiny 
popierają handel drogocennym produktem i jednocześnie robią wszystko, żeby tajemnica 
jego produkcji nie mogła się przenieść poza granice własnego kraju. 

Jedwab pod względem wartości był głównym przedmiotem handlu, ale oczywiście nie 
jedynym. Razem z jedwabiem w stronę Europy wysyłane były również wyroby ceramiczne, 
skóry i futra (zgodnie z przekazami Pliniusza Starszego i Ptolemeusza) ozdobna broń z brązu, 
lustra, herbata, nieznane w Europie przyprawy czy też naturalne barwniki i kosmetyki. Tą 
drogą rozprzestrzeniły się później słynne chińskie wynalazki, jak papier, kompas, czy proch. 

Karawany wracały na Wschód ze złotem i srebrem oraz produktami kupionymi w dro-
dze wymiany. Były wśród nich tekstylia, kamienie szlachetne i półszlachetne, kolorowe 
śródziemnomorskie szkło jedno- lub wielobarwne27, bałtycki bursztyn czy koral z Morza 
Śródziemnego, len (którego nasiona i ich właściwości lecznicze były przedmiotem główne-

24  Dotychczasowe zużycie gazu w Chinach jest stosunkowo niewielkie i nie przekracza 4-5% wszystkich nośników energii, ale 
Chiny deklarują plany powiększenia udziału gazu do 10% w najbliższym czasie. 
25  Po Stanach Zjednoczonych. Paliwa i kopaliny stanowią, wg danych WTO za 2010 r., prawie 27% importu chińskiego 
ogółem. W 2010 Chiny importowały ok. 4,5 mln baryłek ropy/dzień.
26  Chiny stały się jednocześnie największym na świecie inwestorem w kompleks energii przyjaznej dla środowiska (51 mld 
dolarów w 2010 r.) i energię wykorzystującą siłę wiatru.
27  Wynalazek prawdopodobnie syryjski i – niezależnie od istniejącej produkcji szkła na przykład w Indiach – właśnie 
w wydaniu śródziemnomorskim uwielbiany przez Chińczyków nawet bardziej niż niektóre kamienie półszlachetne. 
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go zainteresowania dużo wcześniej niż sama tkanina), winogrona oraz europejskie warzywa, 
nieznane z kolei na Dalekim Wschodzie. Wszystkie warzywa i inne rośliny przywożone 
były wraz z wiedzą na temat sposobów ich uprawiania (Kajdańska, Kajdański 2007).

Współczesne produkty importowane przez Chiny są głównie produktami surowcowymi, 
a udział Azji Centralnej w strukturze tego importu stopniowo rośnie. Azja Centralna i rejon 
Morza Kaspijskiego są dla Chin strategicznym, nowym regionem pozyskiwania ropy, szcze-
gólnie ważnym przy wszystkich potencjalnych niestabilnościach na Bliskim Wschodzie. 
Sąsiadujące z Chinami kraje Azji Centralnej, są szczególnie cenne, a tacy potentaci w tej 
dziedzinie, jak Turkmenistan i Kazachstan28, a także Uzbekistan. Dodatkowe źródła za-
opatrzenia Chin w ropę i gaz z terenów historycznego Szlaku to tradycyjnie Rosja i Iran. 
W ostatnich latach Chiny inwestowały jednak w wydobywanie ropy w skali globalnej, włą-
czając w sieć dostawców również Brazylię, Wenezuelę, Angolę, Sudan, Ekwador i Stany 
Zjednoczone. 

Na uroczystym otwarciu gazociągu prowadzącego z Turkmenistanu przez Kazachstan 
i Uzbekistan do Chin w roku 2011, prezydent Turkmenistanu porównał nowy gazociąg 
właśnie do starożytnego Jedwabnego Szlaku. Symbolicznego otwarcia gazociągu, do-
konali wspólnie prezydenci Turkmenistanu, Chin, Uzbekistanu oraz Kazachstanu. Chiny 
zainwestowały w rurociągi prowadzące z Turkmenistanu przez Uzbekistan i Kazachstan 
do Chińskiego Autonomicznego Regionu Xinjiang. W ramach ostatnio zawartych umów, 
Turkmenistan będzie sprzedawał Chinom 60 mld m³ gazu rocznie29. Tak gwałtowny 
wzrost eksportu wymaga budowy nowych rurociągów, na które to przedsięwzięcie kredytu 
Turkmenom udziela Chiński Bank Rozwoju30. Przewiduje się, iż inwestycje te zostaną zre-
alizowane do końca roku 2013. 

Również bilateralna współpraca Chin w dziedzinie importu ropy i gazu z Kazachstanem 
ulega gwałtownemu przyspieszeniu. Kazachstan ma potwierdzone pokłady ropy naftowej 
na lądzie w wysokości prawie 28 mld baryłek i ocenia się, że prawdopodobne zasoby ropy 
w kazachskiej części Morza Kaspijskiego sięgają 100 mld baryłek (Investment Guide to the 
Silk Road 2007). W ciągu ostatniej dekady wzajemne obroty handlowe obu krajów wzrosły 
aż 13-krotnie. Jeżeli obecne trendy utrzymają się, w ciągu kilkunastu lat – nawet będąc na 
zewnątrz tworzonej przez Rosję Unii Celnej – Chiny mogą zdetronizować Rosję jako naj-
większego partnera handlowego Kazachstanu. O znaczeniu współpracy świadczy również 
intensywność z jaką przywódcy obu krajów – poprzedni prezydent Chin, Hu Jintao, i prezy-
dent Kazachstanu, Nursułtan Nazarbajew – odwiedzali się wzajemnie w ciągu ostatnich lat. 
Ówczesny Prezydent Hu podkreślał przy tej okazji, że wzajemne stosunki będą budowane 

28  Według Investment Guide to Silk Road (2007), Turkmenistan ma potwierdzone zasoby w ilości 1,9 bln metrów sześciennych, 
a Kazachstan – 1,8 bln metrów sześciennych. 
29  Wcześniejsze umowy mówiły o 40 mld m³.
30  Kwota i warunki kredytu nie są podane do publicznej wiadomości, ale wiadomo, iż cena, którą mają płacić Chiny za tys. m³ 
wynosi 100-150 dolarów, podczas gdy cena gazu w Europie wynosi od 250 do 400 dolarów za tys. m³.
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pod znakiem „strategicznego partnerstwa i długoterminowej stabilności, dobrosąsiedzkiej 
przyjaźni oraz współpracy na zasadach win – win. 

Sztandarowym projektem chińsko-kazachskiej współpracy energetycznej jest umowa po-
między dwoma gigantami sektora państwowego: KazMunaiGaz (KMG) i CNPC – Chinese 
National Petroleum Corporation. Celem spółki jest eksploatacja pola naftowego Urichtau 
w zachodnim Kazachstanie. Zbudowany gazociąg z Azji Środkowej do Chin miał być naj-
dłuższym na świecie – około 7 tys. km – i prowadzić z turkmeńskich złóż gazu Południowy 
Jolotan przez Uzbekistan i Kazachstan, aż po wschodnie wybrzeża Państwa Środka. Budowa 
była zaplanowana na 27 miesięcy i uczestniczyło w niej prawie 8 tys. robotników31.

W tabelach 5 i 6 załączonego Aneksu Statystycznego pokazano wiodące dziedziny i kie-
runki geograficzne współpracy. W eksporcie i imporcie 5 krajów Azji Centralnej, Chiny 
konkurują o pierwsze miejsce jedynie z Federacją Rosyjską. W przypadku eksportu są naj-
ważniejszymi partnerami dla Kazachstanu, Turkmenistanu i Uzbekistanu, a w imporcie – dla 
Kirgistanu i Tadżykistanu. Jednocześnie z punktu widzenia 5 zachodnich prowincji chiń-
skich, jedynie prowincja Xinjiang (Ujgurski Region Autonomiczny) jest liczącym się part-
nerem krajów Azji Centralnej. 

Prawie od samego początku swoich reform w końcowych dekadach XX w. Chiny sta-
wały się stopniowo coraz bardziej atrakcyjnym miejscem docelowym lokowania inwesty-
cji z całego świata. Był to ważny wektor ostatecznego sukcesu tego kraju. Po dekadach 
wdrażania reform, a szczególnie od wprowadzenia w życie (rok 2000) polityki popierającej 
ekspansję o charakterze globalnym (Going Global) Chiny stały się również znaczącym in-
westorem w skali globalnej, wyprzedzającym bardziej zaawansowanych inwestorów z po-
czątku lat 1990, jak np. Brazylię. Około 3/4 chińskich inwestycji lokowanych jest w Azji 
(choć z tego prawie 90% ląduje w rzeczywistości w Hongkongu), dalej preferowany doce-
lowo jest region Azji Południowo Wschodniej oraz Wietnam. W roku 2009 Chiny dogoniły 
Federację Rosyjską pod względem wielkości inwestycji lokowanych zagranicą wykazując 
wyższe tempo wzrostu strumieni OFDI i pozostawiając za sobą w tyle na przykład Indie 
(Davies 2010). 

Jeśli chodzi o tradycyjny region dawnego Szlaku, na liście wiodących, docelowych kra-
jów w kategorii M&A oraz Greenfield projects w pojawiają się w minionej dekadzie przede 
wszystkim Kazachstan32 oraz Turkmenistan. Badania przeprowadzone w 2010 r przez China 

31  Z państw leżących w basenie kaspijskim, zdecydowanie największe środki zostały zainwestowane przez Chiny w zasoby 
ropy naftowej w Iranie. W 2009 roku wymiana bilateralna pomiędzy tymi krajami wyniosła 21,2 miliarda dolarów, na co 
wpłynęły głównie chińskie inwestycje w irański sektor energetyczny. W 2008 roku CNPC podpisał z Irańskim Państwowym 
Koncernem Naftowym kontrakt wart 1,76 mld dolarów na prace na polu naftowym North Azadegan. Na mocy porozumienia 
z 2009 roku podpisano kontrakt, dzięki któremu Chiny zainwestują 3 mld dolarów w irańskie rafinerie. W tym samym roku 
Sinopec i CNPC ogłosiły, że zainwestują kolejne 4 mld dolarów w rozwój tamtejszych pól naftowych. Kwota ta zwiększyła się 
ostatnio do 6,5 mld dolarów. Ożywiona współpraca sprawiła, że mimo iż w 2010 roku na Teheranie ciążyły już sankcje ONZ, 
Chiny importowały z Iranu 600 tys. baryłek dziennie. 
32  Jeśli chodzi o Kazachstan, ekonomicznie najsilniejszy kraj w regionie, według danych Banku Centralnego Kazachstanu, to 
w 2011 r. otrzymał 1 162 mln dolarów inwestycji bezpośrednich z Chin (wzrost o 30% w stosunku do poprzedniego roku), co 
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Council for the Promotion of International Trade przy udziale komisji Europejskiej przed-
stawiają wyniki badań 3000 chińskich firm dotyczące potoków OFDI z perspektywy przed-
siębiorstw. Badania te wykazują, iż przedsiębiorstwa chińskie są motywowane w swojej 
działalności inwestycyjnej za granicą głównie możliwością uzyskania dostępu do zawan-
sowanych sieci dystrybucyjnych oraz dostępem do najnowszych technologii (Cernat 2010). 
Szczegółowe badania wykonane rozszerzoną metodą grawitacyjną dowodzą, iż przedsię-
biorstwa chińskie preferują dla swoich inwestycji kraje, które dysponują dużym rynkiem, 
kraje o wysokim stopniu rozwoju oraz rozwiniętym i przyjaznym dla inwestora środowisku 
instytucjonalnym. 

Głównym miejscem przeznaczenia dla chińskich inwestycji bezpośrednich w roku 2012 
była Europa. Inwestycje te były realizowane w większości przez chińskie przedsiębiorstwa 
państwowe, przy pewnym, niewielkim udziale kapitału prywatnego i według raportu fun-
duszu inwestycyjnego A CAPITAL osiągnęły wartość 12,6 miliardów dolarów, co ozna-
cza wzrost o 21% w stosunku do roku 2011. Ten trend ulega przyspieszeniu i Europa staje 
się czasem alternatywą dla przedsiębiorstw chińskich nie mogących z różnych przyczyn 
(np. ograniczenia w stosunku do Huawei) inwestować w Stanach Zjednoczonych. Inwestycje 
chińskie – o bardzo szerokim spektrum zainteresowania – zaczynają być lokowane nie tyl-
ko w tradycyjnych sektorach wytwórczych, ale również coraz częściej – w sektorze usług, 
czego przykładem może być nabycie europejskiej sieci kin. W Europie ulubionym miejscem 
inwestycji jest Luksemburg. Tu przedsiębiorstwa zakładają holdingi, które dalej kontynuują 
ekspansję w innych partiach Europy. Chiński inwestor nie gardzi jednak innymi lokaliza-
cjami, jak np. Islandią, z którą w kwietniu 2013 r. podpisano umowę o wolnym handlu. 
Inną nową cechą ekspansji w Europie jest zwiększająca się skłonność strony chińskiej do 
nabywania pakietów mniejszościowych (A CAPITAL utrzymuje, że tego typu transakcje sta-
nowią teraz niecałe 60% chińskich inwestycji), tak aby uniknąć lokalnych, wrogich reakcji 
i tworzenia nastrojów antychińskich33. 

W tabeli 6 w Aneksie Statystycznym pokazano gigantyczną różnicę w strumieniach i za-
sobach inwestycji bezpośrednich między Chinami a krajami Azji Centralnej. O ile Chiny są 
dalej niezwykle atrakcyjnym miejscem lokowania inwestycji zagranicznych oraz jednocze-
śnie coraz bardziej liczącym się inwestorem, o tyle w przypadku Azji Centralnej bardziej 
istotny napływ inwestycji występuje jedynie w przypadku Kazachstanu, nawet Uzbekistan 
wykazuje tylko niewielki, w stosunku do istniejących możliwości, ich przypływ, nie mówiąc 
o krajach nie posiadających ropy i gazu. Poza Kazachstanem, kraje Azji Centralnej są do tej 
pory głównie odbiorcami inwestycji.

podniosło poziom wszystkich inwestycji chińskich w Kazachstanie do 20,2% oraz stanowiło ok. 5,9% wszystkich inwestycji 
trafiających do Kazachstanu w tym roku. Z danych tych widać istniejące proporcje i ograniczoną rolę chińskich inwestycji 
w kraju tak priorytetowym jak Kazachstan. 
33  Overseas Investment. Nice to see you, EU, oraz Free trade with Iceland, “The Economist” 20.04.2013, s. 52.
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Szlak Jedwabny: w poszukiwaniu nowego rozumienia dawnych idei 

Współczesne odrodzenie idei Szlaku Jedwabnego nie kojarzy się już nikomu z karawa-
nami na pustyni, ani z międzynarodowym handlem pojedynczym towarem luksusowym, ale 
raczej ze znalezieniem odpowiedniej inspiracji i mechanizmów dla integrowania wielkiego 
historycznego regionu, którego ważnym fragmentem są Chiny (szczególnie ich zachodnie 
prowincje) i Azja Centralna. W warstwie ekonomicznej jest to zatem operowanie nowocze-
sną gamą produktów i wzajemne korzystanie z bogatych zasobów regionu, wspólne inwe-
stycje, tworzenie nowoczesnej infrastruktury dla przesyłania towarów, ludzi i informacji. 
Dla mniej rozwiniętych krajów Azji Centralnej jest to szansa na wykorzystanie dynamiki 
rozwoju odwiecznego sąsiada – teraz przebijającego się na sam szczyt hierarchii globalnej 
nowego mocarstwa światowego, jakim stały się Chiny, i szansa na przyciąganie inwestycji 
do nowego regionu jako całości silniej niżby mogły temu podołać wysiłki odizolowanych, 
pojedynczych krajów. 

We współczesnym świecie znaczenie fizycznej odległości od partnerów gospodarczych 
maleje, szczególnie w obrębie produkcji technicznie wysoko zawansowanej. Pozostaje jed-
nak relatywna atrakcyjność i pewność masowego zaopatrzenia w surowce z blisko położo-
nych lokalizacji, ale i tutaj – ze względu na skalę swojego popytu – Chiny (słynna „fabryka 
świata”) muszą realizować swój import surowcowy nie tylko od najbliższych sąsiadów, ale 
również w skali globalnej.

Sens tworzenia w XXI w. „Nowego Szlaku Jedwabnego” i bezpośrednie, tradycyjnie 
liczone korzyści stąd płynące są oczywiste dla mniej rozwiniętych i biedniejszych krajów 
regionu. Chiny, jako druga co do wielkości potęga globalna myślą i kalkulują swoją strategię 
kategoriami globalnymi. Są to dwie różne perspektywy, które zbiegają się w jednym, specy-
ficznym z historycznego punktu widzenia regionie. 

W głównym nurcie, Chiny zachowują naturalne preferencje do rozwijania stosunków 
gospodarczych z innymi wiodącymi potęgami gospodarczymi jak UE, Stany Zjednoczone 
i Japonia, oraz technologicznie zaawansowanymi, regionalnymi partnerami z grupy na-
zwanej kiedyś Newly Industrialised Economies (NIEs) I. szczebla (Singapur, Południowa 
Korea i Taiwan) oraz II. szczebla (Indonezja, Malezja, Tajlandia, czy Filipiny) (Weiss 2004). 
Dla Europy, Chiny są teraz drugim co do wielkości partnerem handlowym za Stanami 
Zjednoczonymi i absolutnie najistotniejszym źródłem importu. Europa jest również naj-
większym partnerem handlowym dla Chin. Jeśli chodzi o USA, Chiny są pierwszym partne-
rem USA po stronie importu, a eksport do Chin zajmuje trzecie miejsce. 

Z punktu widzenia mniej rozwiniętej Azji Centralnej, struktura prowadzonej wymiany, 
w której kraje tego regionu postrzegane są przede wszystkim jako źródło surowców, szcze-
gólnie ropy naftowej i surowców trudnodostępnych, oraz jako relatywnie mało wymagający 
rynek zbytu, odpowiada twardym realiom ekonomicznym i wygląda na utrwaloną w dużym 
stopniu praktykę. Natomiast, poza szczegółowymi zjawiskami o znaczeniu lokalnym, nie 
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istnieje do tej pory wystarczająco silny mechanizm, dzięki któremu potęga i dynamika go-
spodarki Chin wspomagałaby w stopniu wystarczającym wysiłki mniej rozwiniętych krajów 
Azji Centralnej w zakresie koniecznych przemian strukturalnych. Mimo działań podejmo-
wanych zarówno przez rządy, organizacje międzynarodowe, jak i społeczeństwo obywa-
telskie34 na rzecz popierania wszechstronnej i nowoczesnej integracji w regionie Szlaku, 
dotychczasowe rezultaty w tej dziedzinie są umiarkowane.

W warstwie ekonomicznej recepta na dalsze działanie krajów Azji Centralnej jest 
ogólnie znana35: mozolne zdobywanie tożsamości dla regionu jako całości i zacieśnianie 
integracji tak, aby decyzja potencjalnego inwestora była stymulowana atrakcyjnością 
całego regionu, a nie tylko pojedynczego kraju. Niezwykle ważne jest tutaj generalne 
uatrakcyjnienie procesu lokowania inwestycji w sektory nietradycyjne. Istnieje potrzeba 
demonstrowania większej stabilności zarówno politycznej, jak i ekonomicznej, dostar-
czania dobrej informacji na temat możliwości inwestycyjnych, tworzenie odpowiednio 
sprzyjającego klimatu inwestycyjnego oraz zachęcających do inwestowania regulacji 
ekonomicznych i prawnych – włącznie z ograniczeniem i wyplenieniem zjawisk korup-
cyjnych. 

Jak pokazuje jednak na przykład doświadczenie europejskie, integracja czerpie swoje 
natchnienie i tworzy trwałe związki również poprzez, wydobyta niejako na światło dzienne, 
historyczną więź kulturową między całymi społecznościami. Warstwa kulturowa odgrywa 
tutaj ważną rolę, choć sam kontekst kulturowy nie może być kategorią tylko sztucznie „do-
lepioną” na samym końcu uruchamiania pożądanych procesów ekonomicznych. Kompleks 
spraw ekonomicznych, politycznych i kulturowych rozgrywa się jednocześnie we współcze-
snym, silnie wielokulturowym świecie – dokładnie takim, jaki powstawał w wyniku dzia-
łania historycznego Szlaku i jaki stanowi dalej naturalna otoczkę zachodniego krańca Chin 
i całej Azji Centralnej. 

Konieczne jest postrzeganie integracji regionalnej jednocześnie i automatycznie z jej wy-
miarem społecznym i kulturowym, bo proces taki – jeśli ograniczony jedynie do zagadnień 
gospodarczych – jest płytki i sztuczny. Warstwa kulturowa, włączająca swobodny przepływ 
ludzi wraz z wzajemną interakcją poszczególnych części społeczeństw, ze współpracą aka-
demicką, różnymi rodzajami masowej i indywidualnej turystyki kultywującej dawne trady-
cje regionalne, mogą być ważnymi filarami integracji w regionie. 

W tej dziedzinie – szczególnie w porównaniu z istniejącym potencjałem – w historycz-
nym regionie Azji Centralnej nie dzieje się najlepiej. W tej chwili najprostsze realia są takie, 
iż łatwość i teoretyczna prędkość podróżowania możliwa od strony technicznej, stoi w wy-

34  Np. The World Citizens Organisation i Silk Road Global Alliance, międzynarodowe organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 
które wspólnie z ONZ oraz samodzielnie, wraz z miastami-gospodarzami, od 2006 r. organizują corocznie platformy dyskusyjne 
i wymiany doświadczeń pod nazwą Silk Road Mayors Forum dla społeczeństw i ich liderów w historycznym regionie, a ostatnio 
– w skali globalnej. W październiku 2013 r. odbyło się ósme z kolei tego typu spotkanie w miejscowości Yeosu w ROK. 
35  Patrz na przykład sugestie i oceny zawarte w Investment Guide to the Silk Road (2007).
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raźnej sprzeczności z realnymi możliwościami przemieszczania się wzdłuż dawnego Szlaku 
(McCall 2011). Podróżowanie najeżone jest różnorodnymi niesprawnościami, barierami po-
litycznymi oraz administracyjnymi (różnego rodzaju ograniczenia pozostałe z przeszłości, 
restrykcyjne wymogi paszportowe i wizowe, nowe ograniczenia nałożone z myślą o ochro-
nie bezpieczeństwa podróżnika w czasach walki z terroryzmem). 

Mimo częstego szermowania hasłami global village, realia współczesności są dalej naj-
częściej narodowo-centryczne i sprzyjają głównie realizacji własnych, egoistycznych intere-
sów. Tym bardziej inspiracja czerpana ze szlachetnego nurtu naszej cywilizacji w przeszło-
ści jest szczególnie przydatna. Na dziś pozostaje jeszcze mnóstwo do zrobienia w sprawach 
złożonych i relatywnie prostych. W świecie współczesnym roi się od dziesiątków konferen-
cji popierających turystykę na historycznym Szlaku Jedwabnym, tymczasem turyści potyka-
ją się co krok o prymitywne przeszkody. Organizacje wyspecjalizowane ONZ, takie jak np. 
Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO), mówią na różnego rodzaju międzynarodowych 
forach na przykład o potrzebie wprowadzenia na Szlaku specjalnej, regionalnej wizy tury-
stycznej, która byłaby okresowo ważna w kluczowych krajach historycznego Szlaku, bez 
potrzeby wydawania oddzielnych pozwoleń na podróż w każdym z nich. Postęp jest jednak 
zerowy w ostatnich kilkunastu latach. 

Turysta i handlowiec napotyka dalej archaiczne procedury na przejściach granicznych, 
nieujednolicone standardy i regulaminy. Wszystko to jest zakorzenione w słabościach sys-
temu zarządzania oraz w historycznie rozbudowanej korupcji krajów Azji Centralnej i po-
szczególnych organizacji. Wzmożony ruch turystyczny mógłby prowadzić do szerszych 
kontaktów, wzrostu popytu na usługi turystyczne, zwiększonych inwestycji w tym sektorze 
i różnych innych ważnych efektów mnożnikowych, a nawet mógłby się stać bodźcem do 
bardziej zaawansowanej integracji czysto ekonomicznej. 

Współczesny region historycznego Szlaku Jedwabnego – jest zatem dalej raczej „kandy-
datem” na „nowy-stary” region o własnej tożsamości, ale dopiero czas pokaże, czy potrzeb-
ne do integracji mechanizmy ekonomiczne są wystarczająco silne, a proces obalania barier 
kulturowych – skuteczny. Politycy z reguły twierdzą, iż rozumieją wagę zagadnienia i jej 
sens strategiczny. Faktyczny, realny postęp jest jednak dość powolny i cel działania pozosta-
je w dużej mierze w obszarze życzeniowym. 

Jeśli jednak historyczny Szlak Jedwabny choć trochę nas dziś inspiruje, to jest to już 
samo w sobie zjawisko bardzo cenne. Jedwabny Szlak musi pozostać dla współczesnych 
ważnym symbolem współpracy, z charakterystyczną dla siebie różnorodnością kulturową 
i jasną alternatywą dla wojen. Chodzi o wzorzec, w którym wizja budowanego wspólnie 
dobrobytu stawiana jest wyżej niż partykularyzm polityczny, a intensyfikacja wymiany tu-
rystycznej i współpracy w dziedzinie kultury są warunkami sine qua non rozwoju komplek-
sowej integracji regionalnej. 
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Zachowawczość poglądów i różnorakie bariery natury psychologicznej i społecznej, 
uprzedzenia i pozostałości starej propagandy, są barierami, które trzeba obalać, aby war-
tościowe mechanizmy mogły funkcjonować. W rezultacie – wspólny interes gospodarczy 
i dialog między zainteresowanymi stronami powinien prowadzić uczestników w stronę po-
litycznej elastyczności i poszanowania obywatelskich praw jednostki. 

Chińska perspektywa w czasach Szlaku Jedwabnego była globalną jak na tamte czasy; 
z natury rzeczy, teraz też musi pozostać globalną w nowoczesnym rozumieniu tego poję-
cia. Perspektywa krajów Azji Centralnej jest i jeszcze długo będzie przede wszystkim – 
regionalną. Sztuka funkcjonowania państw w dzisiejszych realiach polega jednak właśnie 
na umiejętności połączenia tych dwóch elementów: szerokiego, globalnego, gdzie nie ma 
zjawisk wyizolowanych od kontekstu całej planety oraz regionalnego – bliższego sobie te-
rytorium „własnego podwórka”. Nie ma w tym żadnej sprzeczności. 

Szlak Jedwabny jest wspólnym dziedzictwem ludzkości, a jedna z jego tajemnic prze-
trwania, ważna dla współczesnych pokoleń, tkwiła w umiejętności porozumienia się – po-
konywania barier kulturowych i tworzenia sprzyjających warunków dla interakcji gospodar-
czej suwerennych i jednocześnie powiązanych ze sobą partnerów. 

 * * * *

Aneks statystyczny – Współczesny region

Tabela 2
Kraje Azji Centralnej (2010) – wybrane dane na temat rozwoju   

Kraj Ludność
(w mln)

PKB na głowę 
(w USD)

Udział przemysłu 
w PKB (w %)

FDI (I) 
(w mln USD)

Kazachstan 16,3 9,135 42 9,961

Kirgistan 5,4 860 28 437

Tadżykistan 6,9 819 22 16

Turkmenistan 5,0 3,966 22 2,083

Uzbekistan 28,2 1,384 35 822

Źródło: International Trade Centre, World Bank.
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Tabela 3
Zachodnie prowincje Chin (2010) – wybrane dane na temat rozwoju

Prowincja Ludność (w mln) PKB / głowę 
(w USD)

Udział przemysłu 
w PKB (w %)

FDI (I)
(w mln USD)

Shaanxi 37,3 5,140 45 182
Gansu 25,6 3,009 39 135
Qinghai 5,6 4,463 44 219
Ningxia 6,3 5,062 38 81
Xinjiang 21,8 4,685 40 237

Źródło: National Statistic Year Book of China (2011).

Tabela 4
Wiodące dziedziny i partnerzy handlowi Azji Centralnej (2010 lub prognoza 2011)

Kraj Wiodące sektory 
gospodarki 

Czołowi partnerzy – 
eksport 

Czołowi partnerzy – 
import 

Kazachstan Ropa i gaz naturalny
Metale żelazne 
Przemysł chemiczny 
Maszyny i pojazdy 
rolnicze 
Motory elektryczne 

Chiny 18,5%
Włochy 17,1% 
Fed. Rosyjska 8,5%

Fed. Rosyjska 42,8%
Chiny 13,2%
Niemcy 5,5%

Kirgistan Złoto
Hydroenergia 
Małe maszyny 
Tekstylia 
Przetwórstwo rolne 

Fed. Rosyjska 35,7% 
Uzbekistan 21,9% 
Kazachstan 17,3%

Chiny 61% 
Fed. Rosyjska 17,2% 
Kazachstan 5,7%

Tadżykistan Aluminium
Hydroenergia 
Cement
Oleje roślinne 

Turcja 28,4%
Fed. Rosyjska 14,4%
Uzbekistan 10%

Chiny 35,3%
Fed. Rosyjska 23,5%
Kazachstan 8,3%

Turkmenistan Gaz ziemny 
Textiles
Oil
Petroleum products
Food processing 

Chiny 28,6%
Turcja 10,6%
Zjednoczone Emiraty 
Arabskie 7,2%

Fed. Rosyjska 21,6%
Turcja 20%
Chiny 9,2%

Uzbekistan Tekstylia (bawełna) 
Przetwórstwo żywności 
Przemysł maszynowy 
Metalurgia 
Górnictwo 
Przemysł chemiczny 

Chiny 21,8%
Fed. Rosyjska 18,1%
Turcja 14,5%

Fed. Rosyjska 25,4%
South Korea 17,3% 
Chiny 13,9%

Źródła: International Trade Centre, World Bank, CIA World Factbook.



WOJCIECH HÜBNER 33

Tabela 5
Wiodące dziedziny i główni partnerzy handlowi zachodnich prowincji Chin 
(2010/2011)

Prowincja Wiodące sektory 
gospodarki 

Główni partnerzy – 
eksport Główni partnerzy – import 

Shaanxi Górnictwo 
Przemysł maszynowy
Ropa i gaz naturalny 
Energia elektryczna 
Metale żelazne 
Przemysł farmaceutyczny 
Przetwórstwo rolne 

USA
Hongkong
Japonia
Niemcy 

USA
Singapur
Taiwan
Niemcy 

Gansu Metale nieżelazne 
Przemysł petrochemiczny 
Energia elektryczna 
Gaz naturalny 
Przemysł chemiczny 
Górnictwo 
Przetwórstwo rolne 

USA
Korea Płd.
Japonia
Hongkong

Australia
Chile
USA
Fed. Rosyjska 

Qinghai Metale nieżelazne 
Ropa naftowa i gaz 
naturalny 
Przemysł chemiczny 

Japonia 
USA
Korea Płd.
Hongkong

--

Ningxia Energia elektryczna 
Gaz naturalny 
Górnictwo
Przemysł petrochemiczny 

USA
Japonia 
Indie
Włochy 

Australia
Niemcy 
Japonia 
USA

Xinjiang Przemysł petrochemiczny 
Produkcja żywności 
i napojów
Tekstylia 
Metalurgia 
Materiały budowlane 
Energia elektryczna 

Kazachstan
Kirgistan 
Azerbejdżan 
Fed. Rosyjska 
Mongolia

Kazachstan
Fed. Rosyjska 
USA

Źródła: National Statistic Year Book of China (2011), Provincial Statistic Year Book (2011).



WSPÓŁCZESNY SZLAK JEDWABNY A TRADYCJA: CHINY I AZJA CENTRALNA 34

Tabela 6
Inwestycje bezpośrednie (inflow/outflow) Chiny i Azja Centralna, zasoby i strumienie, 
1995-2010 (w mln USD)

Kraj 1995-2004 2005-2007 2008 2009 2010

Chiny

Strumień – in  46 475  76 213 108 312  95 000  105 735

Strumień – out  2 976  18 630  52 150  56 530  68 000

Zasób – in  101 098 193 348 376 083 473 083  578 818

Zasób – out  17 768  27 768 147 949 229 600  297 600

Kazachstan

Strumień – in  1 898  6 456  14 322  13 771  9 961

Strumień – out  -98  874  1 204  3 118  7 806

Zasób – in  2 895  10 078  59 035  72 547  81 352

Zasób – out  -  16  3 253  7 037  16 176

Kirgistan

Strumień – in  56  144  377  190  234

Strumień – out  8  -  -  -  -

Zasób – in  144  432  1 063  1 004  974

Zasób – out -  33  1  1  1

Tadżykistan

Strumień – in  46  251  376  16  45

Strumień – out  -  -  -  -  -

Zasób – in  40  136  862  870  915

Zasób – out - - - - -

Turkmenistan

Strumień – in  179  668  1 277  3 867  2 083

Strumień – out  -  -  -  -  -

Zasób – in  415  949  4 749  6 103  8 186

Zasób – out - - - - -

Uzbekistan

Strumień – in  98  357  711  711  822

Strumień – out -  -  -  -  -

Zasób – in  106  698  2 888  3 638  4 460

Zasób – out  -  -  -  -  -

Źródło: UNCTAD – WIR.
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The Contemporary Silk Route and the Tradition: China  
and Central Asia

Summary 

The Silk Route – with its mechanisms of commodity exchange, cultural interaction and mobility 
of merchants and other wanderers on the historical route – had become an unusual phenomenon in the 
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process of formation of our civilisation. The Silk Route coupled over around 17 centuries and cultur-
ally bound societies of Asia and Europe. Effects of those processes have been lasting till now. In the 
contemporarily transforming balance of power, the idea of New Silk Route has acquired – though in 
different interpretative versions – the global importance, inter alia, as a specific, inspiring model for 
partners’ peaceful cooperation. 

Under “The New Silk Route” there have currently been developing various initiatives, even the 
policy of ‘soft’ expansion on the part of great global powers. Initiatives of the New Route have also 
been created in the Far East countries (Japan, South Korea) as well as in countries of the central parts 
of Asia. 

Does the historical Silk Route have opportunities to become a specific cultural tradition that will 
help to shape the contemporary important region with its own identity, does the former tradition help 
to shape the present day and will it help to create the tomorrow of those communities? In the con-
temporary economic activity of the key countries of the former Route, such as China and countries of 
Central Asia, on which the present article focuses, there are interpenetrating historical relationships 
and tradition with new components.

Key words: contemporary Silk Route, China, Central Asia, regional integration, cultural  tradition.
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