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Abstract

Modern states use any means necessary that are provided by foreign policy. At 
this point, states more often use new means to implement foreign policy – there 
are, in a broad sense, soft power policies – public diplomacy and promotion of 
state’s international interests. While tasks of traditional diplomacy that are con-
nected with state’s political security and military security have to be implemented 
by state’s central organs, however, all the rest can be and are implemented by de-
centralized self-government authorities. These new forms of diplomatic activity 
developed, especially, after the Cold War ended and can be classified as paradi-
plomacy i.e. the involvement of sub-national actors (regions) of the national states 
in international relations. Russian regions, including the Russian Far East, estab-
lish these forms of activity. However, legal conditions are quite alike, the practice 
between regions differs from each other. The general conclusion, which emerges 
from the analysis, points to the fact that many decisions concerning paradiplo-
macy are made by federal authorities and the level of regional authorities’ activity 
in new millennium has decreased comparing to the 1990s. This conclusion also 
concerns the Russian Far East.

1 Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych 
na podstawie decyzji numer DEC-2013/11/B/HS5/04121”. 

ISSN 2084-3291Nowa Polityka Wschodnia 2017, nr 1 (12)



93  M. Pietrasiak   ProbleM autonoMii regionów rosji

The external surroundings of the Russian Far East – Asia-Pacific region is ex-
tremely active international actor. Russia looks with more concerns on the region 
and sees itself a strategic approach for further international activities. This ap-
proach is also important due to the Russian Far East international activity, how-
ever, any attempt at adding this region to East Asia integration concepts is inef-
ficient. Problem is noted and the goal of Ministry of Foreign Policy of Russian 
Federation is to incorporate regional diplomacy to traditional diplomacy. In ac-
tivity of regions is still ample potential, which is clearly noticeable. In 2013, the 
5th program – The Far East and Trans-Baikal Socio-Economic Development Strat-
egy to 2025 was adopted. However, there is a concern that this program may suffer 
the same fate as other unrealized programs to exploit potential and development 
of this region, if a few requirements, which are listed in paradiplomacy theoretical 
models, are not accomplished e.g. the strengthen of regional authorities.

They are better in defining its needs and opportunities but they should effi-
ciently cooperate with inhabitants living in these regions. However, the require-
ments are greater influence on their choice, greater trust and identifying with ac-
tivities of authority.

Keywords: paradiplomacy, the Russian Far East, region of East Asia, institutional 
conditions of the international activity of Russia regions

Ustalenia teoretyczne 

Jeżeli spojrzymy na zadania polityki zagranicznej państw, to na obecnym 
etapie coraz częściej sięgają one po nowe środki jej realizacji – są to szero-

ko pojęte środki soft power – dyplomacja publiczna i promocja międzyna-
rodowych interesów kraju. O ile zadania klasycznej dyplomacji, związane 
z bezpieczeństwem politycznym i militarnym kraju, muszą być realizowa-
ne za pomocą narzędzi leżących w gestii organów centralnych państwa, 
o tyle wszystkie pozostałe mogą i są realizowane za pomocą zdecentrali-
zowanych organów władzy samorządowej. Badaniu tych nowych zjawisk 
sprzyjają teorie liberalne. W myśl tego paradygmatu badawczego stosun-
ki między państwami ewoluują w „kierunku większego dobrobytu, więk-
szej wolności oraz harmonizacji interesów między kolektywnymi uczest-
nikami, jakimi są państwa–instytucje” (Klementowicz, s. 29–30). Państwa, 
działając jako racjonalni uczestnicy środowiska międzynarodowego, dążą 
do osiągnięcia wspólnego interesu i wspólnych korzyści, a można osiągnąć 
to poprzez intensyfikację wymiany handlowej i współpracy gospodarczej. 
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Ta działalność prowadząca do współzależności jest najlepszą gwarancją 
pokojowego wzrostu. W tym kontekście międzynarodowa współpraca re-
gionów sprzyja rozwojowi, buduje pozytywne bliskie relacje. 

Te nowe formy działalności dyplomatycznej rozwinęły się zwłaszcza 
po zakończeniu zimnej wojny. Poszukiwanie modelu teoretycznego, który 
można sprawdzić, biorąc pod uwagę porównawczo dyplomacje regionów 
ChRL, Indii i Rosji (rosyjskiego Dalekiego Wschodu), jest celem nauko-
wych poszukiwań Zakładu Azji Wschodniej WSMiP UŁ. Najważniejszym 
problemem badawczym podjętym w projekcie jest próba odpowiedzi na 
pytanie, od czego zależy skala aktywności międzynarodowej władz regio-
nalnych w największych państwach azjatyckich, czyli Chinach, Indiach 
i Rosji (w tym wypadku odnosimy pojęcie „azjatycki” do położenia geo-
graficznego, a nie tożsamości cywilizacyjnej, w przypadku Rosji badaniu 
podlegać będzie rosyjski Daleki Wschód). Czy jest ona zależna od stopnia 
decentralizacji państwa? Czy jest wprost zależna od potencjału gospodar-
czego regionu? Czy ma na nią wpływ fakt legitymizacji wyborczej władz 
regionalnych? Czy i w jakim stopniu paradyplomacja jest narzędziem po-
lityki zagranicznej prowadzonej na szczeblu państwa? W jaki sposób dzia-
łalność firm wpływa na aktywność międzynarodową regionów? Na ile 
władze centralne wpływają (stymulująco lub blokująco) na działania mię-
dzynarodowe prowadzone na niższych szczeblach władzy? Jaki charakter 
mają działania paradyplomatyczne regionów azjatyckich i czy przeważa 
w nich wymiar ekonomiczny? Czy można skonstruować model współpra-
cy na poziomie mikroregionów państw azjatyckich, zdefiniować specyficz-
ne cechy charakteryzujące paradyplomację na poziomie wybranych regio-
nów trzech różnych państw należących do szeroko pojętego regionu Azji 
Wschodniej? 

Punktem wyjścia analizy jest model eksplanacyjny Aleksandra Ku-
zniecowa. Aleksander Kuzniecow charakteryzuje zjawisko paradyplomacji 
w sposób następujący: „Paradyplomacja jest analizowana w literaturze na-
ukowej jako zaangażowanie subnarodowych aktorów (regionów) państw 
narodowych w stosunki międzynarodowe takich jak prowincje Kanady, 
autonomiczne jednostki w Hiszpanii, landy w Niemczech, okręgi i repu-
bliki w Rosji itd.” (Kuznietsov, s. 2). Olga Płotnikowa, która również zaj-
muje się dyplomacją regionów, zwraca uwagę, że tendencja polegająca na 
wzmocnieniu aktywności regionów na arenie międzynarodowej dotyczy 
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zarówno federacji o różnym stopniu scentralizowania, jak i państw unitar-
nych. W tak zdefiniowanym zjawisku ukryty jest jednak pewien problem, 
regiony mogą się wzmacniać, stać się ważnym komponentem stosun-
ków międzynarodowych państwa z zagranicą, pod warunkiem że robią 
to za zgodą władz centralnych i nie wykazują tendencji separatystycznych 
(Плотникова, s. 31–34). 

Kolejnym problemem, który dostrzega Płotnikowa, jest brak możliwo-
ści uregulowań prawnomiędzynarodowych stosunków międzynarodo-
wych regionów, bowiem z jednej strony zachowują się one jak podmioty 
międzynarodowe, łącznie z otwieraniem własnych przedstawicielstw, ale 
z drugiej strony międzynarodowe prawo cywilne dotyczy państw, a nie re-
gionów, zatem podlegają one prawodawstwu wewnętrznemu. Ten proces 
wchodzenia w związki z partnerami zewnętrznymi jest stosunkowo zło-
żony. Z punktu widzenia teorii liberalnej badanie rozwoju paradyplomacji 
powinno dotyczyć właśnie budowy instytucjonalnych struktur sprzyjają-
cych współpracy.

Model Kuzniecowa jest skonstruowany na analizie sześciu podstawo-
wych pytań badawczych, na które daje hipotetyczne odpowiedzi, by potem 
weryfikować je w trakcie badań empirycznych.
 1. Jakie czynniki sprzyjają paradyplomacji w analizowanym regionie?
 2. Jaka jest podstawa prawna – jak wygląda dyplomacja państw, któ-

rych regiony podlegają analizie?
 3. Jaka jest główna motywacja władz analizowanych regionów, aby 

włączyć się w stosunki międzynarodowe?
 4. W jaki sposób paradyplomacja jest zorganizowana, zinstytucjonali-

zowana w badanym regionie?
 5. Jaki jest stosunek rządu centralnego do aktywności międzynarodo-

wej regionów? Jakie cele przyświecają zgodzie państwa na tego typu 
działalność władz regionalnych?

 6. Jakie są konsekwencje paradyplomacji dla ogółu społeczeństwa, ca-
łego narodu? 
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Podstawy instytucjonalne rosyjskiej paradyplomacji 

Badania nad aktywnością międzynarodową subiektów Federacji Rosyj-
skiej są bardzo dobrze rozwinięte. Zajmuje się nimi wiele rosyjskich ośrod-
ków naukowych, akademickich i eksperckich. Choć praktyka poszczegól-
nych regionów różni się, mimo że funkcjonują one w bardzo podobnych 
warunkach prawnych, ogólny wniosek, jaki się pojawia z tych ekspertyz 
świadczy o tym, że większość decyzji dotyczących paradyplomacji mimo 
wszystko podejmowanych jest przez władze federalne, a stopień aktywno-
ści władz regionalnych w nowym milenium zmniejszył się w porównaniu 
z latami 90. XX w. 

Podstawą prawną międzynarodowej działalności subiektów RF są po-
rozumienie federacyjne, konstytucja RF, ustawy federalne, rozporządze-
nia prezydenta RF i akty prawne rządu Rosji (Бусыгина, Лебедева, s. 12).

Aktywność międzynarodowa rosyjskich regionów, tj. subiektów Fe-
deracji Rosyjskiej, została po raz pierwszy uregulowana przez umowę fe-
deracyjną w roku 1992. Wówczas jedynie republikom narodowościowym 
w składzie Federacji Rosyjskiej nadawano szczególny status w odniesieniu 
do aktywności międzynarodowej.

Republiki dysponujące pełnią władzy państwowej na swoim terytorium, 
za wyjątkiem tych pełnomocnictw, które przekazane zostały we władanie 
federalnym organom władzy państwowej, zostały uznane za samodziel-
nych uczestników stosunków międzynarodowych i międzynarodowych 
stosunków gospodarczych. Za ich koordynację zgodnie z punktem 2 ar-
tykułu III umowy federacyjnej miały odpowiadać federalne organy wła-
dzy państwowej wspólnie z republikami w składzie Federacji Rosyjskiej 
(Договор…, 1992).

W pierwszym okresie po rozpadzie Związku Radzieckiego rząd fede-
ralny pozostawił republikom narodowościowym sporo autonomii, także 
w zakresie aktywności międzynarodowej, ale ten okres zakończył się już 
pod rządami Władimira Putina, który skutecznie dążył do scentralizowa-
nia decyzji. 

W konstytucji Federacji Rosyjskiej z roku 1993 realizację polityki za-
granicznej i udział w stosunkach międzynarodowych odniesiono do wy-
łącznej kompetencji działań federacji. Centrum federalne odpowiada za 
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sprawy: obrony i bezpieczeństwa, wojny i pokoju, przemysłu obronnego, 
zakupu i sprzedaży uzbrojenia (Конституция Российской Федерации).

W sferze wspólnego działania centrum i subiektów federacji znalazły 
się kwestie, które częściowo mogą wpływać na interesy regionów: koordy-
nowanie kontaktów międzynarodowych i ich kontaktów gospodarczych 
z zagranicą, wykonywanie umów międzynarodowych zawartych przez Fe-
derację Rosyjską, które dotyczą poszczególnych regionów (Конституция 
Российской Федерации).

Działania regionów Rosji mają pewne polityczne ograniczenie: nie 
mogą w jakikolwiek sposób szkodzić innym regionom, jak również spra-
wiać, że inne regiony mogłyby ucierpieć chociażby finansowo. Zatem eks-
ponowana jest koordynująca rola Ministerstwa Spraw Zagranicznych RF. 
W 1999 r. przyjęto ustawę o koordynacji międzynarodowych i gospodar-
czych stosunków subiektów Rosyjskiej Federacji. 

W 2003 r. rozpoczęła pracę rada głów subiektów Federacji Rosyjskiej 
przy Ministerstwie Spraw Zagranicznych. 

W tym samym 2003 r. przyjęto ustawę o regulacjach dotyczących mię-
dzynarodowych relacji gospodarczych (Федеральный закон от 8.12.2003 
N 164-ФЗ). Mimo to do tej pory brak jest ustawy rozdzielającej kompeten-
cje dotyczące współpracy zagranicznej władz różnych szczebli (Бусыгина, 
Лебедева, s. 8). Powołana rada przy MSZ zajęła się różnymi tematami 
związanymi ze współpracą przygraniczną regionów i ich opinią na te-
mat wpływu na regiony po wstąpieniu Rosji do WTO. W regionach pra-
cują oddelegowani przedstawiciele MSZ. Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych pomaga w przygotowywaniu umów, ekspertyz dotyczących innych 
subiektów, współpracy konsularnej. Kolektywne działania regionów są 
realizowane za pośrednictwem dwóch organów: Rady Federacji i  Rady 
Państwa. Rada Federacji funkcjonuje od 1993 r., a w jej ramach – komitet 
ds. międzynarodowych. Gdy jednak przyjęto w 2000 r. nową ustawę o Ra-
dzie Federacji, według której zmienił się skład osobowy Rady – nie mogą 
wchodzić do niej przedstawiciele władzy wykonawczej i ustawodawczej or-
ganów władzy regionów – jej znaczenie zdecydowanie spadło (Бусыгина, 
Лебедева, s. 10).

W ustawie o koordynacji jest mowa o tym, że regiony mogą samodziel-
nie podpisywać porozumienia tylko z subiektami innych federacji i  jed-
nostkami terytorialnymi państw niebędących federacjami i uczestni-
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czyć w organizacjach tylko dla tego celu powołanych. Eksperci krytykują 
te zapisy, uważając, że rola międzynarodowa regionów jest ograniczana 
(Бусыгина, Лебедева, s. 13). 

W ramach konwencji z 2001 r. dotyczącej współpracy przygranicznej, 
subiekty RF mają prawo prowadzić rozmowy z innymi regionami, a po 
uzyskaniu zgody władz federalnych, również z organami władzy państwo-
wej, jeśli chodzi o przygotowanie propozycji porządku współpracy przy-
granicznej. Jeżeli w konstytucjach oddzielnych subiektów RF znajdowały 
się zapisy wykraczające poza ustaloną sferę (tak było np. w konstytucjach 
Tatarstanu czy Baszkortostanu), władze musiały zmienić konstytucję i do-
stosować ją do ogólnych ram RF. 

Zatem biorąc pod uwagę regulacje prawne, subiekty RF mogą podpi-
sywać porozumienia międzynarodowe wraz z protokołami konkretyzu-
jącymi działalność międzynarodową, mogą otwierać przedstawicielstwa 
w różnych regionach świata, prowadzić działalność w organizacjach mię-
dzynarodowych oraz prezentować dorobek regionów na targach, konfe-
rencjach międzynarodowych itp. 

Współpraca międzynarodowa rosyjskiego Dalekiego Wschodu

Rosyjski Daleki Wschód, funkcjonujący w ramach podziału administra-
cyjnego Rosyjskiej Federacji jako Dalekowschodni Okręg Federalny, ma 
powierzchnię 6 215 900 km², co stanowi 36,4% całej powierzchni. Na tym 
rozległym terytorium mieszka blisko 6,6 mln ludności i oznacza to, że 
RDW należy do najsłabiej zaludnionych obszarów federacji. Zewnętrzne 
otoczenie Dalekiego Wschodu Rosji – region Azji i Pacyfiku – jest bardzo 
aktywnym graczem międzynarodowym. Zdecydowanie wyprzedził Rosję, 
jeśli chodzi o inicjatywy integracyjne, które wciąż trwają od okresu zim-
nowojennego. Co prawda Rosja jest członkiem założycielem SOW, APEC, 
współpracuje z ASEAN od 1996 r., od 2011 r. bierze udział w szczytach 
EAS, ale zdecydowanie dopiero druga dekada XXI w. pokazuje, że Rosja 
z coraz większym zainteresowaniem spogląda na region i widzi dla sie-
bie strategiczny kierunek działań międzynarodowych. Ten kierunek jest 
ważny również w kontekście międzynarodowej aktywności regionu RDW. 
Idea nie jest nowa, ale jak do tej pory wszelkie próby włączenia tego re-
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gionu do integracyjnych idei Azji Wschodniej są dalekie od założonego 
celu. Problem jest dostrzegany i włączenie dyplomacji regionalnej do tra-
dycyjnej dyplomacji stawiane jest jako cel Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych RF (Обзор МИД…, s. 29). Kuzniecow w swoim modelu eksplana-
cyjnym podkreśla, że ważnym czynnikiem sprzyjającym paradyplomacji 
jest m.in. czynnik geograficzny – położenie nadgraniczne regionów. Bada-
niem współpracy międzynarodowej regionów przygranicznych zajmował 
się m.in. Ivo Duchachek, który użył dla tego zjawiska nazwy „regionalizm 
transgraniczny” (Duchacek, s. 9). Ten typ paradyplomacji jest najprostszy, 
pojawił się najwcześniej i z całą pewnością pobudza współpracę regionów. 
Wspólna granica sprzyja wzajemnej współpracy, ale również konfrontacji 
i separatyzmom, o których wspominano wcześniej i której władze central-
ne obawiają się najbardziej. 

Przygraniczne położenie dla RDW ma ogromne znaczenie, co w peł-
ni potwierdza teoretyczny model Kuzniecowa. Jest to związane z ogromną 
odległością od centrum oraz możliwościami, jakie niesie z sobą gwałtowny 
rozwój całej Azji Wschodniej, a sąsiad RDW. Rozwój Dalekiego Wschodu 
od zawsze opierał się na handlu z wykorzystaniem sprzyjającego położe-
nia geograficznego i surowcach. W okresie, gdy politycznie wspierany był 
przez władze carskiej, a potem radzieckiej Rosji i gospodarczo bazował na 
lokalnej inicjatywie, rozwijały się handlowe miasta i szlaki kolejowe, któ-
re ten handel wspierały, pozycja wobec innych uczestników regionalnych 
była silna. Ten czynnik przestał odgrywać pozytywną rolę w okresie, kiedy 
stosunki między Chinami i ZSRR pogorszyły się, choć z kolei w tym czasie 
wzrosła rola, ogólnie rzecz ujmując, komponentu militarnego. Nie należy 
jednak tego zjawiska łączyć z opisywanymi czynnikami paradyplomacji, 
bowiem w niewielkim stopniu sprzyjał aktywności międzynarodowej re-
gionu, lecz był elementem polityki zagranicznej całego ZSRR. 

Dopiero w latach 90. XX w., po rozpadzie ZSRR, zliberalizowano po-
litykę zagraniczną. Procesy transgraniczne były trudne do kontrolowa-
nia rozwijały się żywiołowo jak i w innych częściach świata. Gospodarcza 
działalność na pograniczu, głównie handel, jest bardziej elastyczna, szyb-
ciej przynosi doraźne korzyści i w tym czasie pobudziła przedsiębiorczość, 
aktywizowała ludzi, miejscowe władze. Z drugiej strony nielegalną migra-
cję, kontrabandę itp. należy uznać za negatywne zjawiska, które rychło do-
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czekały się adekwatnych rozwiązań prawnych przywracających poprzed-
nią sytuację. 

Jednym z czynników sprzyjających umiędzynarodowienie jest demo-
kratyzacja życia politycznego, sprzyjająca aktywności regionów, tym-
czasem programy ukierunkowane na rozwój Dalekiego Wschodu wyraź-
nie ten element pomijają, stawiając raczej na centralizację podejmowania 
decyzji. Umiędzynarodowienie dotyczy również sfery usług oraz szkol-
nictwa wyższego, które służą współpracy międzynarodowej. W regionie 
RDW następuje rozwój nauki i szkolnictwa wyższego: 60 instytutów na-
ukowych RAN, uniwersytety, wspólne programy międzynarodowe, kon-
ferencje międzynarodowe. Wszystkie uczelnie wyższe mają silnie rozwi-
nięte badania azjatyckie i współpracują z ośrodkami chińskim, japońskimi 
i koreańskimi. 

Programy ukierunkowane na rozwój RDW

Zrozumiałe jest, że aby RDW był bardziej atrakcyjny, jeśli chodzi o jego 
miejsce w regionie Azji i Pacyfiku, należy wzmocnić jego potencjał. Kom-
pleksowe programy rozwoju Dalekiego Wschodu przyjmowano kilkakrot-
nie. Warto wspomnieć, że na tych terenach po rewolucji bolszewickiej 
funkcjonowała Republika Dalekiego Wschodu, co już świadczyło o  do-
strzeganiu pewnej odrębności. W latach 30. XX w., kiedy to Rosja szyko-
wała się do wojny z Niemcami i odbudowywała swój potencjał militar-
ny, centrum przeznaczało duże środki na rozwój przemysłu obronnego, 
rozwijał się też przemysł wydobywczy (Российский Дальний…, s. 8). Po 
II wojnie światowej sytuacja stała się bardziej stabilna, a ZSRR próbował 
z pozytywnym efektem przyciągnąć kapitał obcy, głównie japoński, i roz-
wijać handel przygraniczny, choć podkreślić należy, że wszystkie te przed-
sięwzięcia odbywały się pod kontrolą państwa według jednolitego planu 
(Российский Дальний…, s. 9).  

W czasie konfliktu z Chinami ponowne zainteresowanie Dalekim 
Wschodem ze strony centrum wzrosło, ale nigdy pięcioletnich planów do-
tyczących tego regionu nie udało się wykonać. W drugiej połowie lat 80. 
XX w. podjęto próbę powrotu do modelu rozwoju Dalekiego Wschodu z lat 
20. i 30. XX w., kiedy widziano szanse rozwoju gospodarczego i społecz-
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nego we współpracy z Azją. Początek procesów dezintegracyjnych w ZSRR 
i głęboki kryzys gospodarczy skazał plan na niepowodzenie. Metoda reali-
zacji, którą zastosowano, również nie była efektywna – patronat centrum 
nad niesamodzielną i podporządkowaną prowincją. 

Z końcem lat 80. uczeni opracowali własną koncepcję polityki ekono-
micznej i relacji stosunków między rządem federalnym a jej subiektami, 
tak, aby zmusić regiony do lepszego gospodarowania. Siłą rzeczy bazą, któ-
ra miała być podstawą wzrostu gospodarczego, miał pozostać sektor su-
rowcowy. Ponownie postawiono na bliskie relacje z regionem, czemu miał 
sprzyjać czynnik geograficzny – przygraniczne położenie. Atrakcyjne wa-
runki miały zachęcić do wewnętrznych migracji. Już wówczas oceniono, 
że separatyzmy, tendencje odśrodkowe w ZSRR mają charakter trwały 
i nieodwracalny, a region może wchłonąć migrantów z korzyścią dla swe-
go rozwoju – region Dalekiego Wschodu i Zabajkala miał stać się atrak-
cyjny dla przedstawicieli różnych narodowości. Oprócz surowcowej kolej-
ną dziedziną, na którą stawiali naukowcy w kontekście rozwoju Dalekiego 
Wschodu w regionie Azji i Pacyfiku, był kompleks obronno-militarny, 
również ze względu na położenie geograficzne. 

Opisywany plan zakładał możliwość samodzielnego rozwoju zarów-
no w ramach federacji, jak i systemu międzynarodowego w ramach regio-
nu Azji Wschodniej. Również ten plan nie powiódł się, głównie z powodu 
kryzysu, w jakim znalazł się ZSRR, a potem FR. Ten okres charakteryzo-
wał się jednak wzmożoną aktywnością indywidualną, handlem przygra-
nicznym, otwartymi granicami, reżimem bezwizowym. Reżim bezwizo-
wy między Chinami a terenami przygranicznymi Rosji został zniesiony 
dopiero w 1994 r. (Каширская, s. 75).

W 1996 r. prezydent Jelcyn podpisał kolejny program rządowy rozwo-
ju Dalekiego Wschodu na lata 1996–2005. Podstawą tej koncepcji miało 
być przeświadczenie, że Daleki Wschód powinien się rozwijać jako spe-
cjalna społeczno-ekonomiczna i ekonomiczno-geograficzna strefa. Miały 
zatem powstać dla tego regionu szczególne warunki oraz inne niż central-
ne instrumenty pobudzania gospodarczego. Ekspert zajmujący się tym te-
matem, P. Minakir, podkreśla, że idea nie została zrealizowana, ponieważ 
region nie był samodzielny, zależał od polityki rządu centralnego, który 
zaniedbywał stosunki z Japonią, Koreą, ASEAN-em, a cały wysiłek dy-
plomatyczny wkładał w kontakty z Unią Europejską. Prozachodni kieru-
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nek polityki Rosji sprawił, że pierwszy program 1986–2000 zrealizowany 
był w 30%, a drugi prezydencki na lata 1996–2005 w 10% (Российский 
Дальний Восток Стратегия Развития в XXI веке, s. 18). Region prak-
tycznie zaczął się „zwijać”. W latach 1989–2010 odpłynęło z RDW 20% lud-
ności. Aby temu zapobiec, proponowano większe środki z budżetu federal-
nego na ochronę zdrowia, kształcenie, dotacje dla ludności. Nadal jednak 
według sondaży aż 40% ludności chciała stąd wyjechać. Kryzys finansowy 
zahamował finansowanie projektów przyjętych w ramach programu roz-
woju Dalekiego Wschodu i Zabajkala i w latach 1911–1913 zmniejszono 
je aż o 62% za wyjątkiem programu na przygotowanie Władywostoku na 
szczyt APEC (Чистяков, s. 117–124).

Wreszcie w 2013 r został przyjęty piąty program – „Strategia społecz-
no-ekonomicznego rozwoju Dalekiego Wschodu i regionu bajkalskiego do 
2025 r.” Dotyczył on dwóch regionów Dalekiego Wschodu Rosji i Syberii. 
Ten obszar zamuje 45,5% terytorium RF, a liczba mieszkańców to 7,5% 
ludności Rosji. Podstawą budżetu programu pozostają środki centralne 
uwzględniające istniejący niesprzyjający klimat inwestycyjny, podział zy-
sków, zdecydowanie na korzyść centrum i niskiej dochodowości ekonomi-
ki Dalekiego Wschodu (Козлов, Никулина, s. 117–124). 

Nowe spojrzenie na regiony Dalekiego Wschodu i wschodniej Syberii 
było związane z podpisaniem umowy z północno-wschodnimi regionami 
ChRL na lata 2009–2018 (Сотрудничество Китая…). Realizacja tego pro-
gramu jest skoordynowane ze Strategią Rozwoju Dalekiego Wschodu i Re-
gionu bajkalskiego.  

W Strategii energetycznej RF do 2030 r. jest wiele projektów, które mia-
łyby wpłynąć na rozwój gospodarczy regionu. W czasie przemówienia 
prezydenta Putina 12 grudnia 2013 r. rozwój Dalekiego Wschodu i Syberii 
uznano za priorytet Rosji w XXI w.

Wykorzystując atut, jakim jest położenie przygraniczne, należało brać 
pod uwagę nie tylko Chiny, najpotężniejszego sąsiada, ale i innych: Japo-
nię, Koreę, Mongolię. Przyjęto zatem federalną ustawę o współpracy przy-
granicznej (О приграничном…) oraz o szczególnym statusie Dalekiego 
Wschodu i Zabajkala i dodatkowo program rozwoju Władywostoku jako 
centrum współpracy międzynarodowej w regionie Azji i Pacyfiku.

W większości przeanalizowanych ekspertyz, publikacji naukowych 
jawi się jednak obraz pesymistyczny – podejmowane przez rząd centralny 
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działania do tej pory nie przyniosły pożądanego skutku, tj. nie przyczyni-
ły się do wzmocnienia na tyle regionów przygranicznych z Chinami, aby 
współpraca międzyregionalna stała się korzystna dla obu stron. 

Jeszcze w 2000 r. PKB rosyjskich regionów przewyższało PKB chiń-
skich nadgranicznych regionów. Pogranicze rosyjsko-chińskie uważane 
było za zacofane i biedne, ale od lat 90. XX w. dzięki handlowi z Rosją roz-
począł się rozwój chińskich regionów nadgranicznych. Zaczęły rozwijać 
się nie tylko przygraniczne miasta bogacące się na handlu, ale także zaczę-
ła rozwijać się infrastruktura, drogi, lotniska, hotele, mały i średni biznes.

Z kolei rozwój rosyjskiego Dalekiego Wschodu przebiega wolniej niż 
pozostałych regionów Rosji, zmniejszają się też dochody społeczeństwa. 
Na przykład różnica między tempem wzrostu PKB w 2006 r. wyniosła 
22,9% na niekorzyść Dalekiego Wschodu i Zabajkala. Aby tę różnice zni-
welować, rozwój tego regionu w porównaniu z europejskimi regionami 
nie powinien być niższy niż 6,5–9,2% rocznie (Дарбалева, s. 195). Proble-
mem jest również wysoka inflacja, która obniża realny dochód i przyczy-
nia się do powiększenia różnic między regionami po obu stronach granicy 
(Дарбалева, s. 195).

Równie zła tendencja dotyczy problemów demograficznych. W latach 
1990–2010 Syberia i eosyjski Daleki Wschód straciły 3,6 mln ludności, co 
stanowiło 62,3 % ogólnego ubytku ludzi w Rosji, a w tym czasie po dru-
giej stronie granicy liczba ludności wzrosła o blisko 13 mln. Liczba miesz-
kańców na obszarze przygranicza z Chinami wynosi 5,4 mln (od 1,7 do 
12,1 osoby na 1 km2) i jest prawie 25 razy mniejsza niż w Chinach, gdzie na 
obszarach przygranicznych mieszka 134,3 mln ludzi, gęstość zaludnienia 
wynosi od 21,5 do 303,8 osób na 1 km2 (Дарбалева, s. 195). Ponadto warto 
zaznaczyć, że długość życia po stronie chińskiej rośnie, a w Rosji tendencja 
jest odwrotna. Wszystkie wymienione wskaźniki wyraźnie stawiają Chi-
ny w korzystniejszym położeniu. W dodatku kryzys gospodarczy spowo-
dowany sankcjami amerykańskimi i unijnymi oraz spadkiem cen na ropę 
położenie regionów Dalekiego Wschodu pogorszył. Deficyt środków bu-
dżetowych, spadek płac, społecznych ubezpieczeń spowodował dodatko-
wy odpływ ludności.

Szybki rozwój Chin powoduje tam deficyt wielu surowców energetycz-
nych i innych – mineralnych, drewna, wody itd. W naturalny sposób to su-
rowce stają się podstawą zainteresowania współpracy gospodarczej Chin 
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z Rosją – zwłaszcza jej pograniczem – i podstawą eksportu przygranicz-
nych regionów Rosji. Chiny do Rosji eksportują towary przetworzone, ma-
szyny i urządzenia (od 27,2 do 58,7% we wszystkich regionach), tekstylia, 
obuwie, towary codziennego użytku. Udział Chin w obrocie handlowym 
Kraju Przymorskiego i Chabarowskiego Kraju zajmuje prawie połowę war-
tości, w obwodzie amurskim i Żydowkim ponad 80%, a w Zabajkalu kraju 
udział Chin w imporcie rośnie i wynosi już prawie 100% choć udział eks-
portu do Chin nie jest aż tak wysoki i wynosi 40% (Дарбалева, s. 196). Wi-
doczne są zatem brak zbalansowania obrotów towarowych i niekorzystna 
struktura handlu. Bardzo często po chińskiej stronie budowane są fabry-
ki przeróbki drewna i potem eksportuje się już gotowe produkty do Japo-
nii i USA, co stanowi niebagatelną kwotę ich eksportu (Дарбалева, s. 196). 
Darima Darbalajewa wyraża opinię, że faktycznie dochodzi do przejada-
nia naturalnych bogactw Dalekiego Wschodu.

W dobie kryzysu, zmniejszenia wartości rubla chińska gospodarka 
zwiększa import z Rosji i istnieje poważna obawa, że nie wpłynie to pozy-
tywnie na rozwój gospodarczy Rosji, a regiony Dalekiego Wschodu staną 
się zapleczem surowcowym Chin (Колпакова, 2015, s. 216). Coraz mniej 
opłacalne staje się zatrudnianie chińskich pracowników w związku ze 
spadkiem wartości rubla – rośnie mianowicie cena chińskiej siły roboczej. 
Tymczasem w przypadku niektórych regionów przygranicznych, w związ-
ku z problemami demograficznymi, zewnętrzna siła robocza jest niezbęd-
na. Rośnie zatem cena produktów, pogarsza się sytuacja społeczno-gospo-
darcza. Kryzys powoduje, że zmniejsza się liczba turystów, korzystających 
z handlu przygranicznego, z powodu kryzysu. Zwłaszcza Rosjanie przesta-
li jeździć, bo się nie opłaca. Autorka artykułu sama miała możliwość po-
równania przeprawy promowej w Błagowieszczeńsku na granicy z China-
mi załadowanej towarami w roku 2014 i obecnie – niemal pustej. 

Marija Aleksandrowa z Instytutu Dalekiego Wschodu RAN do wy-
mienionych już problemów we współpracy międzyregionalnej związanych 
z niekorzystną strukturą wymienia jeszcze problemy związane z nielegal-
nym handlem, niewystarczającą informacją i poparciem ze strony władz 
centralnych, niemożnością dostosowania się rosyjskich firm do wysokich 
standardów, problemy z wejściem na chiński rynek i inne (Александрова). 
W efekcie Aleksandrowa wyciąga wniosek, że nie są możliwe w najbliż-
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szym czasie pozytywne zmiany w przygranicznej współpracy rosyjsko-
-chińskiej. 

Niezależnie od mankamentów współpraca regionów Dalekiego Wscho-
du z Azją Północno-Wschodnią, zwłaszcza z Chinami, nie ma dla siebie 
konkurencji. Tatiana Kołapkowa uważa, że azjatycki kierunek rozwoju 
w okresie sankcji amerykańskich i europejskich, pogłębiającego się kryzy-
su jest najbardziej perspektywiczny zarówno dla całej Rosji, jak i regionów 
przygranicznych z Chinami (Колпакова, s. 216). Autorka artykułu zde-
cydowanie zgadza się z taka opinią. Podpisanie w 2014 r. wielu dokumen-
tów sprawiło, że partnerstwo strategiczne, współpraca polityczna osiągnę-
ły niebywałe do tej pory rozmiary, ale niestety współpraca gospodarcza nie 
podąża za nimi. Program zaczyna być wdrażany, ale głosy krytykujące ro-
syjską politykę nie milkną. 

Wnioski

Pojęcie paradyplomacji zarówno w sensie teoretycznym, jak i praktycznym 
coraz częściej pojawia się w dyskursie politycznym. To regiony, a często 
i mniejsze jednostki terytorialne, są w stanie lepiej i bardziej efektywnie 
wykorzystać możliwości, jakie daje współpraca międzynarodowa dla roz-
woju gospodarczego, naukowego czy społecznego reprezentowanych przez 
regionalne władze wspólnot. O ile zadania klasycznej dyplomacji, związa-
ne z bezpieczeństwem politycznym i militarnym kraju, muszą być realizo-
wane za pomocą narzędzi leżących w gestii organów centralnych państwa, 
o tyle wszystkie pozostałe mogą i są realizowane za pomocą zdecentrali-
zowanych organów władzy samorządowej. Takie formy aktywności prze-
jawiają też regiony Rosji, w tym rosyjski Daleki Wschód. 

Wracając do części teoretycznej artykułu i postawionych pytań badaw-
czych, należy stwierdzić, że przeprowadzona analiza pozwala odpowie-
dzieć na większość z nich. W przypadku państw federacyjnych regiony 
powinny mieć teoretycznie większą samodzielność w porównaniu z pań-
stwami unitarnymi. Warunkiem jest jednak większy wpływ na wybór 
władz i większe zaufanie oraz utożsamianie się z poczynaniami władzy. 
Tego w RDW brakuje. Decyzje, jak wynika z badań dotyczących parady-
plomacji, mimo wszystko podejmowane są przez władze federalne a sto-
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pień aktywności władz regionalnych w nowym milenium zmniejszył się 
w porównaniu z latami 90. XX w. Przyczyną jest być może obawa przed 
separatyzmami, choć w przypadku Dalekiego Wschodu te obawy nie mają 
uzasadnienia z powodu jednorodności etnicznej regionu. Wyraźnie widać, 
że w aktywności regionów tkwi jeszcze duży potencjał. Z analizy wynika 
również, że umiędzynarodowieniu regionów sprzyjają doświadczenia hi-
storyczne, czego przykładem jest również rosyjski Daleki Wschód. 

Na kolejne pytania: czy paradyplomacja jest wprost zależna od poten-
cjału gospodarczego regionu? czy na aktywność regionów ma wpływ ich 
nadgraniczne położenie? – z całą odpowiedzialnością można dać odpo-
wiedź twierdzącą. Zewnętrzne otoczenie Dalekiego Wschodu Rosji – re-
gion Azji i Pacyfiku – jest bardzo aktywnym graczem międzynarodowym. 
Rosja z coraz większym zainteresowaniem spogląda na region i widzi dla 
siebie strategiczny kierunek działań międzynarodowych. Ten kierunek 
jest ważny również w kontekście międzynarodowej aktywności RDW, ale 
jak do tej pory wszelkie próby włączenia tego regionu do integracyjnych 
idei Azji Wschodniej są nieefektywne. Problem jest dostrzegany i włącze-
nie dyplomacji regionalnej do tradycyjnej dyplomacji stawiane jest jako 
cel Ministerstwa Spraw Zagranicznych RF. W 2013 roku został przyjęty 
piąty program – „Strategia Społeczno-ekonomicznego rozwoju Dalekiego 
Wschodu i regionu bajkalskiego do 2025 roku. Istnieje jednak obawa, że 
ten program spotka los podobny do wszystkich pozostałych niezrealizo-
wanych programów wykorzystania potencjału i rozwoju tego regionu, je-
żeli nie uda się spełnić kilku warunków, wymienianych w modelach teore-
tycznych paradyplomacji – wzmocnienie pozycji władz regionalnych. 

DR HAB. MAŁGORZATA PIETRASIAK, PROF. UŁ

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych 
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Składowa 43, 90-127 Łódź, Poland
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