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Rozwój azjatyckich szlaków kolejowych tematem
Forum Szanghajskiego
Termin „Szanghajska Piàtka” pojawi∏
si´ w 1996 r., kiedy w Szanghaju odby∏o si´ pierwsze spotkanie szefów
5 paƒstw: Federacji Rosyjskiej, ChRL,
Kazachstanu, Kirgistanu i Tad˝ykistanu. Ogólny obszar tych krajów obejmuje 3/5 ca∏ego obszaru Eurazji, a liczba
ludnoÊci stanowi 1/4 globu ziemskiego. Z poczàtku celem tej „Piàtki” by∏o
rozwiàzywanie spraw przygranicznych.
Jednak˝e stopniowo rozpatrywane
sprawy wysz∏y daleko poza przedmiot
wspó∏pracy transgranicznej i zacz´∏y
byç omawiane takie kwestie, jak walka
z terroryzmem, ekstremizmem i problemy wspó∏pracy ekonomicznej.
W ubr. w Szanghaju odby∏o si´ kolejne
spotkanie szefów paƒstw „Szanghajskiej
Piàtki” z udzia∏em ju˝ prezydentów Rosji,
Chin, Kazachstanu, Kirgistanu, Tad˝ykistanu i Uzbekistanu. W wyniku obrad zosta∏y podpisane: deklaracja o utworzeniu
Szanghajskiej Organizacji Wspó∏pracy oraz

szanghajska konwencja o walce z terroryzmem, separatyzmem i ekstremizmem.
Obecny sk∏ad Szanghajskiej Organizacji Wspó∏pracy b´dzie byç mo˝e poszerzony o inne kraje. Zainteresowanie
przystàpieniem do organizacji przejawia Mongolia, Iran, Indie i Pakistan.
W celu rozwoju regionalnej wspó∏pracy ekonomicznej, strona kazachska opracowa∏a projekt „Programu wielostronnej
handlowo – ekonomicznej wspó∏pracy
mi´dzy krajami – uczestnikami Szanghajskiej Organizacji Wspó∏pracy na lata 2001
– 2010”, który zawiera tak˝e konkretne
propozycje Chin, zwiàzane ze stopniowà
liberalizacjà handlu i inwestycji w regionie, rozwojem handlu przygranicznego.
Za centrum zbiegu linii kolejowych
krajów uczestniczàcych w Szanghajskiej
Organizacji Wspó∏pracy mo˝na uznaç region wyznaczony stacjami Urumczi i Korla (ChRL) – D˝yzak (Uzbekistan) – Aktogaj i Mointy (Kazachstan). W tym regionie schodzà si´ drogi – Wielkiego Szla-

ku Jedwabnego, korytarza transportowego TRACECA (Transport Corridor Europa Caucasus Asia), a tak˝e odga∏´zienia magistrali transsyberyjskiej. Szczególnà uwag´ udziela si´ sprawom odbudowy Wielkiego Szlaku Jedwabnego, niegdyÊ ∏àczàcego Chiny z Europà przez tereny Azji Ârodkowej (Samarkand´)
Jednym z priorytetów wspó∏pracy ekonomicznej sà przedsi´wzi´cia dla budowy nowych i modernizacji linii kolejowych ∏àczàcych regiony Centralnej Azji
z Europà i pozosta∏à cz´Êcià Azji.
W Kirgizji sieç kolejowa po rozpadzie
ZSRR sk∏ada si´ z kilku oddzielnych odcinków kolejowych. G∏ówny odcinek linii biegnie z pó∏nocy, od stacji ¸ugowaja (z Kazachstanu) przez Biszkek do Rybaczje (Ba∏ykczy/Issyk-Kul). Na po∏udniowym-zachodzie Kirgizji znajdujà si´ krótkie odcinki
linii kolejowej z kierunku Uzbekistanu.
W celu po∏àczenia ich z pó∏nocnym odcinkiem linii, w 1998 r. rozpocz´to budow´
linii kolejowej Ba∏ykczy – Koczkorka –
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Kare-Kecze – D˝alal-Abad. Budowa nowej
linii kolejowej pozwoli dostarczaç w´giel
z rozwidlenia Kara – Kecze do biszkeckiej
elektrociep∏owni i do innych regionów
Kirgizji, co stworzy energetycznà niezale˝noÊç republiki w przysz∏oÊci.
Budowa tej linii sta∏a si´ bardziej ekonomicznie uzasadniona w wyniku zakoƒczenia w 2000 r. budowy linii kolejowej
Korla – Aksu -Kaszgar w Chinach, która
w przysz∏oÊci po∏àczy si´ przez Kirgizj´ ze
Êrodkowo-azjatyckà siecià kolejowà. Rozpatrywano wiele projektów po∏àczenia
kolei Chin i Kirgizji. Przysz∏a linia kolejowa istotna b´dzie dla Kirgistanu, jak i dla
Uzbekistanu. Dla uzbeckiej strony bardziej dogodnà by∏aby linia, przechodzàca
od miasta Kaszgar (Chiny) przez graniczny punkt Erkecz – Tam do miasta Osz.
Jednak˝e w rezultacie dyskusji w sprawie
przebiegu nowej linii zosta∏ przyj´ty projekt optymalny, zadowalajàcy wszystkie
strony uczestniczàce. W toku spotkania
„Szanghajskiej Piàtki” zatwierdzono pó∏nocny wariant budowy kolei. Linia kolejo-

wa pobiegnie od Kaszgaru przez punkt
graniczny Torugart i dalej w kierunku D˝alal-Abad i przez karakeczynskie z∏o˝a w´gla do Ba∏ykczy, z dalszym po∏àczeniem
do Kazachstanu. W tym przypadku zostanà po∏àczone 4 paƒstwa sàsiedzkie: Chiny, Kirgistan, Kazachstan i Uzbekistan.
Bardziej od innych, w budowie tej linii
zainteresowane sà Chiny, które w ostatnich latach znaczàco przyÊpieszy∏y w∏asny rozwój ekonomiczny. Chiƒsko-kirgiska
kolej b´dzie sprzyjaç powi´kszeniu rynku
us∏ug transportowych, poszerzajàc wielkoÊç potoku ∏adunków z Chin i krajów
azjatycko-oceanicznego regionu do krajów Ârodkowej Azji, a tak˝e z Azji do Europy w zwiàzku z pog∏´bianiem si´ procesów globalizacji mi´dzynarodowych powiàzaƒ ekonomicznych i z przej´ciem potoku towarów z d∏u˝szej drogi morskiej.
Ten chiƒsko-kirgiski wariant transportowy b´dzie bardzo konkurencyjny dla
istniejàcych euroazjatyckich magistrali –
transazjatyckiej linii, przechodzàcej
przez Dru˝b´, a tak˝e transsyberyjskiej

magistrali przy przewozach mi´dzy krajami azjatycko-oceanicznego regionu
z paƒstwami Azji Ârodkowej. Najwi´cej
skorzystajà Chiny i kraje Azji Ârodkowej.
Przysz∏a linia kolejowa powinna o˝ywiç
ekonomik´ przygranicznych krajów WNP
– Kirgistanu, Uzbekistanu, Tad˝ykistanu.
Chiny sà gotowe przyjàç na siebie obowiàzki generalnego dostawcy i zbudowaç ca∏à lini´ kolejowà. Linia ta jest ju˝
uj´ta w 5-letnim planie inwestycyjnym
ChRL, którego realizacja rozpocz´∏a si´
w ubieg∏ym roku.
Rosja -zdaniem autorów rosyjskich tego˝ opracowania – chcàc posiadaç wp∏ywy w regionie nie mo˝e zajmowaç wyczekujàcej pozycji wzgl´dem projektu budowy tej linii kolejowej. Udzia∏ w nim zapewnia równie˝ dost´p do strategicznie
wa˝nych bogactw przyrodniczych, co
istotne jest z punktu widzenia polityki
mi´dzynarodowej, jak i w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa wewn´trznego. Rosja
jest te˝ zainteresowana w kolejowym po∏àczeniu do Indii i do morskich portów
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Oceanu Indyjskiego, omijajàc Afganistan.
Choç budowa takich linii transportowych
spowoduje ewentualne zmniejszenie
przewozów na magistrali transsyberyjskiej (Transsib), Rosja powinna na zasadzie swojej obecnoÊci w regionie byç inwestorem podobnych projektów.
W Kazachstanie po 1991 r. niektóre rejony okaza∏y si´ rozdzielone obszarem
Rosji. W 1998 r. zacz´∏a si´ budowa linii
kolejowej Aksu (d. Jermak) – Konecznaja
(m. Kurczatow) w Paw∏odarskim obwodzie d∏ugoÊci 185 km. Oficjalne otwarcie
tej nowej linii nastàpi∏o w koƒcu czerwca 2001 r. Umo˝liwia ona polepszenie po∏àczeƒ wewnàtrzregionalnych; bezpoÊrednio Paw∏odaru z Semipa∏atinskiem,
miastami kilkuset tysi´cznymi. Efekt ekonomiczny dla Kazachstanu sprowadza si´
do powa˝nego skrócenia odleg∏oÊci przewozów, gdy˝ linia ta nie przebiega tranzytem przez terytorium Federacji Rosyjskiej. Nowa linia umo˝liwia g∏ównie przewozy ekibastuzskiego w´gla, który pojedzie do wschodniej cz´Êci kraju, skracajàc drog´ przewozu o 1,5 tys. km.
Linia Czarskaja – Zaszczita (Ust – Kamenogorsk) d∏ugoÊci 142 km planowana
jest dla po∏àczenia odizolowanej sieci
w rejonie Ust-Kamenogorska i Leninogorska z magistralà transazjatyckà (zw.
Turksib); pozwoli to wyeliminowaç przewozy tranzytowe przez Rosj´ i zwiàzane
z tym procedury celne, graniczne oraz
uniknàç op∏at tranzytowych. Pobudowanie tego˝ kazachskiego odcinka kolei
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znacznie zmniejszy obcià˝enie rosyjskiej
stacji ¸okot i przylegajàcych odcinków.
Budowa linii kolejowej Donskoje –
Krasnooktiabrskij Rudnik stworzy bezpoÊrednie po∏àczenie na terenie Kazachstanu, z Aktubinskiego do Kustanajskiego obwodu z pomini´ciem stacji w´z∏owych znajdujàcych si´ w Rosji. Wynika
ona z potrzeb gospodarczych wyst´pujàcych mi´dzy zachodnià cz´Êcià Kazachstanu gdzie wydobywa si´ rop´ naftowà
i przemys∏owà pó∏nocnà cz´Êcià kraju,
z którà nie ma jeszcze bezpoÊredniego
po∏àczenia kolejowego. ¸adunki sà przewo˝one tranzytem przez obszar Rosji,
gdzie na kazachskie towary stosuje si´
taryfy tranzytowe. Wzd∏u˝ przewidywanej trasy nowej linii znajduje si´ wiele
pok∏adów ró˝nych rud, które teraz jeszcze nie sà eksploatowane z powodu braku infrastruktury transportowej. Ona
tak˝e pozwoli skróciç drog´ innych kazachskich towarów, np. z kombinatu metalowego z Karagandy oraz rosyjskich
towarów do portu morskiego Aktau nad
Morzem Kaspijskim. Mo˝liwoÊci tego
portu po prze∏adowaniu ziarna i wielkich kontenerów sà praktycznie nie wykorzystane. W ostatnim czasie by∏a przeprowadzana rekonstrukcja portu, co doprowadzi∏o do zwi´kszenia potoku ∏adunków, g∏ównie kazachskiego eksportu produktów naftowych, metali i ziarna
do Iranu, Turcji i A˝erbejd˝anu. W Aktau
latem 2001 r. nastàpi∏o uruchomienie
kompleksu kolejowo – promowego, któ-

ry po∏àczy∏ koleje Kazachstanu z korytarzem transportowym Europa – Kaukaz –
Azja (TRACECA). Finansowanie kompleksu zosta∏o zrealizowane w ramach projektu korytarza transportowego TRACECA. Rozwój tych przewozów spowoduje cz´Êciowe przekierunkowanie potoków ∏adunków z kolei rosyjskich, z odcinka Karta∏y – Orsk oraz z przejÊcia granicznego Ozinki (Rosja/Kazachstan) na
korytarz transportowy TRACECA.
Ponadto w Kazachstanie w stadium
rozpracowania sà dalsze projekty budowy odcinków kolejowych w centrum kraju dzi´ki którym stanie si´ mo˝liwa optymalna komunikacja zachodnich i wschodnich regionów republiki. G∏ówne euroazjatyckie magistrale kolejowe, w tym
dwie linie przebiegajàce przez Kazachstan prezentuje za∏àczona mapka.
Uznajàc wa˝nà rol´ transportu w rozwoju mi´dzynarodowego handlu i wspó∏pracy, a tak˝e w zapewnianiu stabilnoÊci i bezpieczeƒstwa ekonomicznego w tym regionie uznano za celowe w ramach Szanghajskiej Organizacji Wspó∏pracy stworzyç
centrum informacyjno – analityczne, do
którego funkcji nale˝y Êledzenie przewozów multimodalnych i tworzenie bazy danych dost´pnej dla krajów – uczestników.
Szanghajska Organizacja Wspó∏pracy
posiada niezawodny potencja∏ i perspektywy dalszego rozwoju i mo˝e spe∏niaç
znaczàcà rol´ w mi´dzynarodowych euroazjatyckich kontaktach ekonomicznych w przysz∏oÊci.

