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Abstrakt:
Państwo jako przedmiot badań geopolitycznych stanowi bardzo interesujący
obszar analiz dotyczących bezpieczeństwa. Dotyczy to wszystkich podmiotów
geopolitycznych ze szczególnym wyróżnieniem mocarstw globalnych, którymi obecnie są
zarówno Stany Zjednoczone jak i Chiny. Te dwa mocarstwa kształtują stosunki
międzynarodowe w świecie wg własnych interesów, przy czym ich cele w realizacji tej
polityki mogą być zbieżne lub przeciwstawne. W pracy niniejszej przedstawiono
realizację geopolityki przez Stany Zjednoczone, która jest ukierunkowana na
utrzymanie dominującej pozycji w świecie, w tym m.in. kontrolowanie szlaków
transportowych w newralgicznych punktach globu ziemskiego. Chiny natomiast dążą do
zapewnienia sobie swobody działania na wszystkich kontynentach, by w ten sposób
zdobyć przewagę gospodarczą (co już się udało) oraz militarną.
Obydwa mocarstwa mają ściśle sprecyzowane koncepcje geoekonomiczne
i geostrategiczne. Na szczególną uwagę zasługuje realizowany przez Chiny projekt
„Jeden Pas Jedna Droga”. Uczestniczy w nim India, jednak niezależnie od tego realizuje
ona inny program, który jest przedmiotem zainteresowania Japonii i Stanów
Zjednoczonych, a także Chin.
Słowa kluczowe: Chiny, USA, geopolityka, mocarstwa globalne, rywalizacja.
Wprowadzenie
Chiny są państwem, które było mocarstwem globalnym już
w starożytności (przed naszą erą), podczas gdy Stany Zjednoczone Ameryki
status ten osiągnęły przed około 100 laty. Chiny co prawda utraciły częściowo
swoją niepodległość w okresie kolonizacji, ale ją odzyskały i wyrosły na
współczesne mocarstwo globalne, o czym świadczą poniższe cytaty:
„Najważniejsze doniesienie rachmistrzów Międzynarodowego Funduszu Walutowego
z 2015 r., które przeszło prawie bez echa, brzmi: Chiny wyprzedziły Stany Zjednoczone
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i są największą gospodarką świata. Według prognoz MFW, PKB Chin w 2014 r. wyniesie
17,6 mld dolarów, czyli więcej niż w USA (17,4 mld dolarów)”.1
„Geopolityczny status Chin rośnie szybko wraz z ich ekonomiczną potęgą,
tymczasem Stany Zjednoczone nadal trwonią swoje globalne przywództwo z powodu
niepohamowanej chciwości elit politycznych i ekonomicznych oraz wiecznej wojny na Bliskim
Wschodzie, w którą to pułapkę same się wpędziły”.2
Na naszych oczach toczy się więc wielka gra dwóch mocarstw
globalnych tj. Stanów Zjednoczonych i Chin. Obydwa mocarstwa mają swoje
interesy w różnych częściach świata, przy czym interesy te z zasady są
przeciwstawne. Ta wielka geopolityczna gra interesów trwa już od wielu lat
i zapewne trwać będzie jeszcze długo. Tu rodzi się pytanie, w jakich obszarach
interesy każdej ze stron krzyżują się, i czy istnieją tam możliwości znalezienia
rozwiązania satysfakcjonującego obydwie strony?
Geopolityka Stanów Zjednoczonych
„Począwszy od II wojny światowej Stany Zjednoczone stały się hegemonem
globalnym. Podczas zimnej wojny gospodarka amerykańska była zawsze co najmniej dwa
razy większa niż gospodarka ZSRR, a zdolności wojskowe oraz zaawansowanie
technologiczne daleko przewyższały radzieckie. USA były architektem najważniejszych
instytucji międzynarodowych takich jak: ONZ, Międzynarodowy Fundusz Walutowy
i NATO, oraz brokerem większości procesów pokojowych i rozjemczych. Rozpoczynały
i kończyły wojny według własnego uznania. Upadek ZSRR w 1991 roku dodatkowo
wzmocnił tę dominującą pozycję. Nigdy wcześniej w historii hegemon nie miał tak rozległej
władzy jak Amerykanie w latach 90-tych XX wieku. Dolar był i jest walutą rozliczeniową
oraz rezerwową świata, a wojska amerykańskie stacjonują prawie w każdym zakątku globu”
(Bartosiak 2012, s. 1).
„...Stany Zjednoczone z biegiem lat stały się przywódcą świata a zagrożenia tego
przywództwa upatrywały na zewnątrz, poza Stanami Zjednoczonymi. Zaowocowało to
utworzeniem w ciągu ostatnich 160 lat kilkuset baz w około 150-ciu państwach świata”
(Lach, Skrzyp, 2007, s. 49).
Na przestrzeni ostatniego wieku Stany Zjednoczone rozszerzały strefę
swoich wpływów na wszystkie regiony świata. Po rozpadzie świata
dwubiegunowego stały się więc one liderem w polityce światowej. Jednak zbyt
duże zaangażowanie się militarne tego państwa w różnych częściach świata,
zwłaszcza jednak w Iraku i Afganistanie, nadwyrężyło jego potencjał
ekonomiczny. Chiny natomiast, które wyszły z kryzysu gospodarczego i od
wielu lat rozwijają się dynamicznie, stały się głównym rywalem Stanów
Zjednoczonych w geopolitycznej grze o światowy prymat.

1

https://google.pl/?gws_rd=ssl#q=Stany+Zjednoczone+Chiny-w-ujeciu+geopolitycznym
(14.07.2015).
2
Tamże, s. 1.
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„W dyskusji nad specyfiką amerykańskich koncepcji geopolitycznych panuje
zgodność, że najważniejszym zadaniem jest niedopuszczenie do sytuacji, aby jedno z wielkich
mocarstw przekształciło się w supermocarstwo panregionalne lub koalicja wielkich mocarstw
(Rosja – UE – Chiny) opanowała całą Eurazję, gdyż stanowiłoby to realne wyzwanie dla
dotychczasowej pozycji Waszyngtonu. W takim układzie geostrategicznym oznaczałoby to
stopniowe przejęcie Wyspy Świata (Eurazja – Afryka), ograniczenie sfery wpływów (USA,
przyp. red.) do zachodniej hemisfery oraz powstanie potencjału geoekonomicznego
przewyższającego zasoby USA. Takiej okoliczności należy zapobiec niezależnie od tego czy
obecnie jest to mocarstwo zaprzyjaźnione czy też postrzegane jako potencjalny przeciwnik [...]
w dalszej perspektywie Pax Americana powinna doprowadzić do daleko posuniętej
instytucjonalizacji i internacjonalizacji stosunków międzynarodowych w celu zapobieżenia
rywalizacji (wojny) geoekonomicznej oraz powrotowi do zasad równowagi sił w polityce”
(Lach, Skrzyp, op.cit., s. 52).
Wyłaniający się po 11.09.2001 r. nowy globalny system rządzenia
stanowi próbę rozciągnięcia amerykańskiego systemu federalnego
(uniwersalnego państwa sieciowego) na całą przestrzeń międzynarodową.
Sprzyjają temu nowe (postmodernistyczne) formy i obszary tradycyjnie
rozumianej ekspansji:
1) „Współczesna geopolityka Stanów Zjednoczonych skoncentrowana jest na odbudowie
amerykańskiego przywództwa a dialog i dyplomację uznano za fundament bezpieczeństwa
narodowego i zdolności obronnych. Niezmienne jednak pozostaje przekonanie, że Stany
Zjednoczone muszą zachować przewagę militarną, pozostać najsilniejszym w świecie
mocarstwem militarnym. Temu właśnie ma służyć ich zainteresowanie Pacyfikiem i Oceanem
Indyjskim (rys. 1), gdyż w tym regionie wyrasta nowe supermocarstwo, które może stanowić
zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych.
Za „geopolitykę jutra” przyjmuje się koncepcję tworzenia Anglosfery albo Pax
Atlantica, zgodnie z którą zasięgiem swym obejmuje ona kraje anglosaskie, anglojęzyczne
i anglofilskie (Skrzyp, 2010, s. 22). Może to być stowarzyszenie narodów anglosaskich lub
wspólnota krajów angloamerykańskich. O możliwości jego utworzenia przesądzają
następujące czynniki:
- brytyjsko-amerykańskie partnerstwo strategiczne,
- relacje historyczne Londynu z Kanadą, Australią i Nową Zelandią,
- spuścizna globalna Pax Britannica z XIX wieku i pierwszej połowy XX stulecia,
- rola USA na obszarze zachodniej hemisfery,
- planetarny i uniwersalny charakter współczesnego Imperium Americanum.
- poszukiwanie innego wymiaru (poza geograficznym, z powodu ściśnięcia czasu
i przestrzeni), co jest związane z reinterpretacją (relatywizacją) pojęcia granicy jako nowa
forma amerykańskiego pogranicza (amerykanizacja pojmowana jako uniwersalizacja,
technokracja oraz ekspansja wirtualna) (ibidem, s. 54).
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Ryc.1: Amerykańskie bazy w zachodniej części Pacyfiku.

Źródło: http://blog.thomsonreuters.com/index.php/tag/militry (Data dostępu: 20.07.2014)

2) w powyższej sytuacji Stany Zjednoczone podejmują działania mające na celu
przeciwdziałanie wzrastającej roli Chin. Według niektórych specjalistów, wejście
USA do Afganistanu miało wymiar geostrategiczny, związany z neutralizacją
Chin. Chodzi tu o amerykańskie bazy wojskowe, które utworzono nie tylko
w Afganistanie, lecz także w niektórych państwach Azji Środkowej, co
oznaczało okrążanie Chin.
3) Stany Zjednoczone są obecne w wielu państwach oraz pogłębiają relacje
z wieloma państwami, w bliskim sąsiedztwie Chin. Są to więc India, Wietnam,
Filipiny, Australia, Japonia i Korea Południowa. Po zakończeniu wojny w Iraku
i wycofaniu wojsk z Afganistanu, miały one być przesunięte do Azji
Południowo-Wschodniej, aby redukcja amerykańskich wydatków wojskowych
nie została dokonana kosztem Azji i Pacyfiku. Według oświadczenia
amerykańskiego sekretarza obrony L. Panetty, złożonego w Singapurze w 2012
roku, „do 2020 roku na Pacyfiku stacjonować ma 60% amerykańskiej floty”.
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Waszyngton chce też wzmocnić więzi między krajami regionu, aby
„zneutralizować swojego głównego rywala - Chiny”. Oświadczenie to jest zbieżne
z coroczną publikacją Pentagonu dotyczącą oceny chińskich sił zbrojnych.
Publikacja stwierdza postępy Chin w dziedzinie balistycznych pocisków
przeciwokrętowych, w programie budowy lotniskowców, rozwoju prototypów
niewidzialnych dla radarów samolotów i rosnących możliwości prowadzenia
wojny cybernetycznej. W oświadczeniu tym stwierdza się, że „armia chińska jest na
dobrej drodze do pełnej modernizacji do 2020 roku. Z ponad miliardową populacją, którą
można wypełnić szeregi armii, nie ma wątpliwości, że chińskie wojsko na poziomie parytetu
technologii z Ameryką postawi USA w niekorzystnym położeniu”.
Na powyższe problemy Stanów Zjednoczonych nakłada się ekspansja
ekonomiczna Chin w państwach całego świata, zwłaszcza jednak w Afryce
i w Ameryce Łacińskiej. W tych okolicznościach Amerykanie przyjęli nową
strategię powstrzymywania ekspansji geopolitycznej Chin i procesu wypierania
amerykańskich towarów (dóbr) z rynków Azji Południowo-Wschodniej oraz
ograniczania przez Chiny wolnej żeglugi na Morzu Południowochińskim.
Ryc. 2: Wymiana handlowa (tylko towarowa - bez usług) państw Partnerstwa Transpacyficznego
(TPP)- w mld dolarów.

Źródło: Congressional Research Service – Gazeta Wyborcza (2015.12.14)

W ramach tej strategii realizowane są następujące przedsięwzięcia:
1) Stany Zjednoczone wraz z ośmioma krajami (Australia, Brunei, Chile,
Malezja, Nowa Zelandia, Peru, Singapur i Wietnam) uzgodniły zarys Partnerstwa
Transpacyficznego (TPP) zawierając porozumienie handlowe, które powinno
przynieść korzyści 500 milionom konsumentom po obu stronach Oceanu
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Spokojnego. Japonia również zdecydowała się przystąpić do TPP. Porozumienie
to jest narzędziem ograniczenia ekspansji chińskiej;
2) kilka dni po porozumieniu TPP, Barack Obama ogłosił rozmieszczenie
znaczących sił militarnych w Darwin, w północnej Australii. Podobne kroki
zostały również uzgodnione z Wietnamem i Singapurem oraz z Filipinami;
3) nawiązano współpracę z Myanmar (Birmą), co wiąże się z liberalizacją
ogłoszoną przez rządzącą tam juntę.
W rezultacie tych działań wokół Chin tworzą się następujące elementy
geopolityczne (rys. 3):
- państwa sprzymierzone – miejsca dyslokacji baz amerykańskich, na
których Stany Zjednoczone mogą polegać (Afganistan, Wietnam, Japonia, Korea
Pd. i Tajwan);
- państwa wrogie, których intencje należy badać (Iran, Birma i Korea
Pn.);
- państwa obojętne (neutralne), które nie są uczestniczą w realizacji
strategii Stanów Zjednoczonych wobec Chin;
- państwa, wobec których Waszyngton stara się prowadzić
aktywną politykę w celu pozyskania ich przychylności dla prowadzonej
kontrofensywy wobec chińskiej ekspansji geopolitycznej. Są to takie państwa jak
Kazachstan, Uzbekistan, Kirgizja, Azerbejdżan, Indie, Tajlandia, Laos,
Kambodża i Malezja.
Mimo realizacji amerykańskiej strategii, z chwilą powstania Szanghajskiej
Organizacji Współpracy znacznie ograniczone zostały wpływy Stanów
Zjednoczonych w państwach Turkiestanu (Azja Środkowa).
Oceniając
pozycję
geopolityczną
i geostrategiczną
Stanów
Zjednoczonych jako globalnego ośrodka siły należy stwierdzić, że w ostatnich
15 latach została ona nieco osłabiona. Z dużym prawdopodobieństwem można
stwierdzić, że stało się to z korzyścią dla Chin. Obecna przewaga Chin ma swoje
źródło w wydarzeniach z lat 70-tych ubiegłego wieku, kiedy Stany Zjednoczone
zachęcały swoich sojuszników z Europy do podpisywania kontraktów
zbrojeniowych na dostawy uzbrojenia do Państwa Środka (Fenby 2009, s. 718).
W ten sposób Stany Zjednoczone pozyskały Chiny jako sprzymierzeńca w ich
stosunkach geopolitycznych z byłym Związkiem Radzieckim. Chiny zaś
rozwinęły stosunki gospodarcze ze Stanami Zjednoczonymi, w wyniku czego
stały się one największym dłużnikiem Państwa Środka.
Geopolityka Chin
Architekt chińskich reform Deng Xiaoping sformułował doktrynę 24
znaków, która stała się drogowskazem dla Chińczyków. Najciekawsze spośród
nich wydają się następujące:
„Ukrywajcie własne możliwości;
Czekajcie na swój czas, nie wychodząc przed szereg,
Nie podnoście głowy, żądając przywództwa,
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Uderzcie, gdy zwycięstwo będzie pewne”.
Współczesna geopolityka Chin, według Stevena W. Moshera (2007), może być
realizowana na trzech poziomach:
„Na poziomie lokalnym - Ponowne przyłączenie Tajwanu do Chin;
Na poziomie regionalnym – Rozbudowa chińskiego imperium do najdalszych granic
z okresu dynastii Qing;
Na poziomie globalnym - Walka ze Stanami Zjednoczonym w skali światowej
i zastąpienie obecnego porządku Pax Americana własnym porządkiem Pax Sinica”.
Stany Zjednoczone tracą status supermocarstwa. Pod względem
gospodarczym musiały już oddać pierwszeństwo Chinom. Także ich
geopolityczna pozycja traci na znaczeniu. Jest to skutek aktywności Chin m.in.
na Bliskim Wschodzie, która rozpoczęła się po amerykańskiej inwazji na Irak
w 2003 roku. Już wówczas Chińczycy z niepokojem zaczęli obserwować coraz
bliższą ich granic obecność żołnierzy USA. Pekin doprowadził do utworzenia
strefy wolnego handlu z krajami zrzeszonymi w Radzie Współpracy Zatoki
Perskiej oraz dalszym zacieśnianiem współpracy w ramach Szanghajskiej
Organizacji Współpracy (SCO). Co ciekawe, szczególnym zainteresowaniem
w chińskiej polityce zagranicznej na Bliskim Wschodzie cieszy się Syria. Nie
powinno to być jednak zaskoczeniem, biorąc pod uwagę strukturę starożytnego
Jedwabnego Szlaku, w którym Syria zajmowała niezwykle ważny punkt w Palmyrze krzyżowały się drogi kupców, tworząc swoisty hub handlowy.
Współczesna Syria pod władaniem Baszara al-Assada chce odbudować tę
pozycję. W 2009 roku syryjski prezydent zapowiedział stworzenie strategii
,,czterech mórz”, mającej ustanowić Syrię ponownie hubem, tym razem pomiędzy
krajami leżącymi nad Morzem Śródziemnym, Kaspijskim, Czarnym i Arabskim.
Jest to zadanie dosyć karkołomne, ponieważ Syria od wielu lat znajduje się
w izolacji międzynarodowej, co jednak skrzętnie mogą wykorzystać Chińczycy,
podobnie jak w przypadku Iranu.
Przejawem chińskiej ofensywy w regionie Turkiestanu jest Szanghajska
Organizacja Współpracy. W 2001 r. prezydenci Chin, Rosji, Kazachstanu,
Tadżykistanu i Uzbekistanu podpisali w Szanghaju Deklarację Szanghajską
(SOW) dotyczącą zwalczania terroryzmu, separatyzmu i ekstremizmu. Zgodnie
z postanowieniem tych dokumentów każdy członek SOW zobowiązał się
przestrzegać reguł dobrego sąsiedztwa, opartego na zasadach równości
i wzajemnych korzyści. Organizacja ta promowała prowadzenie „otwartej
polityki” wobec innych regionów świata. Za podstawowe wartości uznano
wzajemne zaufanie, równość podmiotów uczestniczących w organizacji,
poszanowanie dla zróżnicowania cywilizacyjnego oraz działania na rzecz
rozwoju tych państw.
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Ryc. 3: Państwa członkowskie SOW (kolor zielony-obserwatorzy).

Źródło: Annual Report To Congress Military and Security Developments Involving the
People”s Republic of China 2013, s. 80.
http//www.defense.gov/pubs/2013_china_report_final.pdf, 15.09.2016.

W 2001 r. prezydenci Chin i Rosji podpisali „Układ o dobrym
sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy”. Porozumienie zakładało m.in. wspieranie
działań przeciwko hegemonistycznej polityce USA, ostateczną demarkację linii
granicznej (4300 km), sprzedaż broni i transfer technologii, dostawy energii
i surowców,
oraz
przeciwdziałanie
islamskiemu
fundamentalizmowi
w Turkiestanie.
Prezydent Chin stwierdził wówczas, że pokojowy rozwój
Chin przyniesie wielkie szanse dla państw sąsiednich, szczególnie państw
członkowskich SOW.
Dla geopolitycznej pozycji Chin istotne znaczenie ma również zamysł
utworzenia, w ciągu dwóch dekad, zagranicznych baz wojskowych w Tanzanii,
Madagaskarze i na Mauritiusie. Ma to na celu uzupełnienie i rozszerzenie idei
tzw. „naszyjnika z pereł”, i stworzenie przewagi na Oceanie Indyjskim, w tym
kontroli Zatoki Adeńskiej i Cieśniny Malakka. Rządowy Dziennik „Armia
Wyzwolenia” wyjaśnia: „W miarę jak stopniowo zwiększa się kompleksowo pojęta siła Chin
i rośnie ich status na arenie międzynarodowej, sprawą wielkiej wagi staje się dążenie do
stworzenia odpowiadającej statusowi Chin siły militarnej, będącej w stanie należycie wypełnić
zadanie obrony interesów narodowych i stworzyć warunki do ich dalszego rozwoju, aby
zagwarantować Chinom należny im status międzynarodowy” (Kagan 2009, s. 34).
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Na uwagę zasługuje fakt, że Chiny dokonały modyfikacji geostrategii
z koncentracji na obronie granic w kierunku ekspansji zewnętrznej. Polega ona
na przesunięciu widnokręgu ku trzem łańcuchom wysp (ryc. 6), z których:
- pierwszy ciągnie się od Japonii przez Tajwan do Filipin i Borneo;,
- drugi – od Sachalinu do wysp południowo-zachodniego Pacyfiku,
- trzeci – od Wysp Aleuckich w pobliżu Alaski do Arktyki.
Zmianie uległ także Plan działania marynarki wojennej Chin. Składa się on
z trzech faz. Faza pierwsza obejmuje działania dotyczące stworzenia floty, która
będzie zdolna do skutecznego działania w granicach tzw. pierwszego łańcucha
wysp, obejmujących wyspy japońskie, Riukiu, Tajwan i Filipiny. Faza druga
polega na rozszerzeniu działalności floty do drugiego łańcucha wysp, czyli
Australii, Indonezji i Guam. Faza trzecia (planowana do połowy XXI wieku):
dotyczy stworzenia floty wojennej działającej globalnie. (Skrzyp 2016, s. 240257).
Ryc. 4: Obrona Chin od strony morza.

Źródło: http://blog.wintm.pl/2014/08/06/morze-poludniowochinskie-orazwschodniochinskie-jako-kluczowa-fault-line/

Uogólniając, można wnioskować, że dynamiczny rozwój Chin
spowoduje rozszerzanie przez nie swojej strefy wpływów kosztem
dotychczasowych mocarstw, co spowoduje transformację porządku
międzynarodowego (Haliżak 2005; Brunet, Guichard 2011).
Nowy Jedwabny Szlak
We wrześniu 2013 roku Prezydent Chin Xi Jinping odwiedził
Kazachstan, gdzie wygłosił na Uniwersytecie im. Nazarbajewa przemówienie,
w którym stwierdził, że „aby zacieśnić nasze związki gospodarcze, pogłębić współpracę
przyspieszyć tempo rozwoju gospodarczego w regionie eurazjatyckim, musimy przyjąć
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innowacyjne podejście i wspólnie zbudować Pas Gospodarczy Jedwabnego Szlaku. Aby to
urzeczywistnić powinniśmy rozpocząć od pracy na konkretnych obszarach, a następnie
powiązać je ze sobą tak, aby objąć cały region” (Wang Yiwei 2016, s. 33) (ryc. 5).
Inicjatywa „JEDEN PAS i JEDNA DROGA” to swego rodzaju
koncepcja geopolityczna Pasa Gospodarczego Jedwabnego Szlaku, która opiera
się na haśle „rozpoczęcia pracy na pojedynczych obszarach, a następnie ich łączeniu”, które
było elementem polityki reform i otwarcia, i stało się filarem nowatorskiego
modelu międzyregionalnej współpracy gospodarczej (ibidem, s. 8).
Ryc. 5: Połączenia transportowe Pasa Gospodarczego Jedwabnego Szlaku

Źródło: Wang Yiwei, 2016, s. 34.
Ryc.6: Warianty Nowego Jedwabnego Szlaku z Chin do Europy

Źródło: https://wazars.files.wordpress.com/2015/03/iron_silk_road.jpg
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Budowa Pasa i Drogi stała się fundamentem nowego chińskiego modelu
kompleksowego otwarcia, tworząc strategiczne ramy nowej dyplomacji.
Inicjatywa „Jeden pas i jedna droga” otwiera kolejny rozdział w historii strategii
otwarcia Państwa Środka na świat (ibid. s. 9). Przykładem tego mogą być
państwa członkowskie ASEAN, z którymi Chiny rozwinęły partnerstwo we
współpracy morskiej oraz wspólną budowę Morskiego Jedwabnego Szlaku przy
efektywnym wykorzystaniu założonego przez Chiny Funduszu Współpracy
Morskiej (ibid. s. 33-34).
Jak z powyższego wynika Pas Gospodarczy Jedwabnego Szlaku oraz
Morski Jedwabny Szlak XXI wieku mogą stać się ponadregionalnym modelem
współpracy, łączącym politykę, handel, infrastrukturę, fundusze i narody w XXI
wieku. Działania w sprawie Wspólnej Budowy Pasa Gospodarczego Jedwabnego Szlaku
i Morskiego Jedwabnego Szlaku XXI Wieku opracowane zostały przez Chińską
Komisję do spraw Rozwoju i Reform, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
i Ministerstwo Handlu. Mają one na celu promowanie uporządkowanego
i swobodnego przepływu środków oraz koordynacji polityki gospodarczej
w krajach leżących na omawianym szlaku (rys. 6).
Pas Gospodarczy Jedwabnego Szlaku obejmuje trzy następujące trasy:
- szlak północny z tzw. Eurazjatyckim Mostem Lądowym (Pekin –
Moskwa – Berlin;
- szlak środkowy z gazociągami i rurociągami jako główną częścią
składową (Pekin – Xi’an – Urumczi - Kazachstan - Węgry – Francja;
- szlak południowy z międzynarodowymi autostradami stanowiącymi
jego zasadniczą oś (Pekin – Kaszgar – Pakistan – Iran – Irak – Turcja –
Bałkany – Włochy (ibid. s. 35).
Przechodząc do kwestii samego Jedwabnego Szlaku w nowej odsłonie, warto
spojrzeć na mapę obejmującą jego planowane i już utworzone elementy. Na
żółto (ryc. 7) oznaczone zostały kraje członkowskie Azjatyckiego Banku
Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB).
Bardzo istotny jest fakt, że szlak będzie obejmował kraje, które
w kolejnych 10 latach mają przodować pod względem wzrostu PKB. Z drugiej
strony najlepsze prognozy dotyczą Indii (przewidywany wzrost 6,98% rocznie),
a w tym przypadku Chiny muszą dopiero zbudować odpowiednie relacje.
Ogromna skala planowanych inwestycji przyciąga w stronę Chin kraje nie
będące pod silnymi wpływami USA, takie jak Kambodża, Bangladesz czy
Pakistan.
Jednocześnie Chiny działają w kierunku zatwierdzenia umowy o wolnym
handlu pomiędzy 16 krajami wchodzącymi w skład Regionalnego Partnerstwa
Gospodarczego (ryc. 8). Na państwa te przypada 30% światowego PKB, czyli
niemal 2-krotnie więcej niż cała Unia Europejska.
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Ryc. 7: Projekt Nowego Jedwabnego Szlaku z Chin do Europy

Źródło: merics.org
Ryc. 8: Państwa Regionalnego Partnerstwa Gospodarczego (RCEP)
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Morski Jedwabny Szlak XXI wieku rozpoczyna się z kolei w chińskich
portach, z których największą rolę ma odgrywać Kanton (Guangzhou). Łącząc
Ocean Indyjski z Pacyfikiem, Szlak przebiega przez Morze Południowochińskie,
Cieśninę Malakka, Zatokę Bengalską, Morze Arabskie, Zatokę Adeńską
i Zatokę Perską. Obejmuje on państwa należące do ASEAN, Indie, Bliski
Wschód i Afrykę Północną. Istnieją dwa główne kierunki: Jeden prowadzi
z portów morskich Chin na Ocean Indyjski poprzez Morze
Południowochińskie, a drugi z tychże portów na Południowy Pacyfik (ibid. s.
37).
Celem projektu „Jeden pas i jedna droga” jest:
1) Znalezienie sposobu na pobudzenie globalnego wzrostu gospodarczego
po epoce kryzysu finansowego.
2) Przywrócenie równowagi globalnej.
3) Stworzenie nowego modelu współpracy regionalnej w XXI wieku.
W realizację projektu „Jeden pas i jedna droga” zaangażowane są 64
państwa, podzielone na 5 grup:
→ 5 państw Turkiestanu, 3 państwa Południowego Kaukazu, oraz
Mongolia, Rosja, Białoruś, Ukraina, Mołdawia (13 państw);
→ wszystkie 11 państw Azji Południowo-Wschodniej;
→ wszystkie 7 państw Azji Południowej;
→ wszystkie 16 państw Europy Wschodniej;
→ wszystkie państwa Bliskiego Wschodu (w tym Afganistan), oraz Egipt –
razem 17.
Perspektywy na przyszłość
Przedstawione wyżej informacje w zakresie geopolityki Stanów
Zjednoczonych i Chin mogą stanowić jedynie punkt wyjścia do analiz szeroko
rozumianej geopolityki wielkich mocarstw. Wielki projekt stworzony
i realizowany przez Chiny wraz z 64 partnerami mógłby stać się najważniejszym
czynnikiem przemian geopolitycznych na świecie w kolejnych dekadach. O jego
powodzeniu decydować będzie jednak wiele czynników, a w szczególności
stopień realnego zaangażowania partnerów. Nie jest tajemnicą, że niektórzy
z nich mają jednak inne priorytety. Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na
Indię, która jest od wielu lat rywalem Chin w Azji, a antagonizm tych mocarstw
może w istotny sposób zakłócić realizację chińskich planów. Jest to szczególnie
aktualne w okolicznościach ścisłej współpracy gospodarczej i wojskowej Chin
z tradycyjnym rywalem Indii – Pakistanem (Głogowski 2016). Jest znamienne,
że przedstawicieli Indii zabrakło na majowym (2017) szczycie państw
niezaangażowanych w Pekinie. Absencja ta jest o tyle istotna, że India to
obecnie siódma największa gospodarka świata i drugi największy udziałowiec
Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB, którego Polska jest
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członkiem), a także Nowego Banku Rozwoju BRIKS (NDB) 3. Dziesięć dni po
Forum w Pekinie, India zorganizowała doroczne spotkanie Afrykańskiego
Banku Rozwoju, gdzie wspólnie z Japonią ogłosiła projekt Korytarza Wzrostu
Azja – Afryka (AAGC), postrzeganego jako konkurencyjny wobec projektu
chińskiego. Zakłada on modernizację portów i rozwój nowych szlaków
morskich między Afryką a Indią i Azją Wschodnią, dzięki czemu ma powstać
jeden obszar Indo-Pacyfiku. Ma łączyć japoński kapitał i technologię z indyjską
wiedzą i kontaktami w Afryce. Należy tu dodać, że India jest partnerem
strategicznym Stanów Zjednoczonych, dzięki czemu uzyskała dostęp do broni
jądrowej. Tu rodzi się pytanie, jaką rolę będzie odgrywać India w projekcie
Jeden Pas i Jedna Droga, w ramach którego jest drugim obok Chin największym
udziałowcem wspomnianego wyżej Azjatyckiego Banku Inwestycji
Infrastrukturalnych?
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United States of America and China: a geopolitical view
The state as a subject of geopolitical research is a very interesting area of security
analysis. This applies to all geopolitical entities with particular distinction of global
powers, which are currently both the United States and China. These global powers are
now shaping international relations in the world according to their own interests, but
their goals in implementing this policy may be convergent or contradictory. This paper
presents the implementation of geopolitics by the United States, which is aimed at
maintaining the dominant position in the world, including exercising control of
transport routes at critical points of the globe. China, on the other hand, operates in a
similar way, because this power strives to ensure the freedom of action on all continents,
in order to gain an economic advantage (which has already succeeded) and military
advantage over the United States.
Both powers have strictly defined geoeconomic and geostrategic concepts which they are
trying to implement. Particularly noteworthy is the „One Belt, One Road” project,
implemented by China, covering the entire area of Europe and Asia. India also
participates in this project, but independently, they implement another program that
shows to be of interest to Japan and the United States as well as to China.
Key words: USA, China, geopolitics, global powers, competition.
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