
“Krajowa polityka bezpieczeństwa Chin jako instrument sekurytyzacji projektów infrastrukturalnych 

wdrażanych w Azji Centralnej” 

  Celem projektu jest szeroka charakterystyka krajowej polityki bezpieczeństwa Chińskiej Republiki 

Ludowej (ChRL; Chiny) oraz jej potencjalnego zastosowania poza granicami państwa. Pod przewodnictwem 

obecnego sekretarza generalnego, Xi Jinpinga, przeprowadzono bezprecedensowo szerokie reformy w 

państwie. Swój początek miały one w roku 2013, w zmianach dotyczących obszaru bezpieczeństwa. Wtedy 

też w obrębie Komunistycznej Partii Chin (KPCh) powstało nowe ciało, Centralna Komisja Bezpieczeństwa 

Narodowego, co doprowadziło do ostatecznego przeniesienia władzy w tym obszarze z rządu, Rady Państwa, 

do KPCh oraz do integracji różnego typu sił militarnych i sił bezpieczeństwa. Biorąc pod uwagę fakt, iż 

kwestie bezpieczeństwa są priorytetowym obszarem dla chińskich władz, problematyka ta powinna być 

poddana szczegółowej analizie. Badanie problemu należy zacząć od analizy krajowego wymiaru 

bezpieczeństwa. Potrzeba poznania krajowej polityki Chin jest regularnie podkreślana przez badaczy, jako że 

przeprowadzanie tego typu badań to sposób na zrozumienie strategii Pekinu realizowanych w wymiarze 

globalnym. Co więcej, asertywna postawa Xi Jinpinga na arenie międzynarodowej sugeruje, że wspomniane 

reformy mają ostatecznie na celu koncentrację władzy w wymiarze globalnym. Ma to ogromne znaczenie dla 

polityki bezpieczeństwa ChRL, biorąc pod uwagę trwające napięcia na linii Waszyngton-Pekin oraz 

wdrażanie projektów w ramach Nowego Jedwabnego Szlaku (NJS) – bezprecedensowo rozległego programu 

rozbudowy infrastrukturalnej, który oficjalnie objąć ma około 70 krajów na całym świecie. NJS jest często 

uznawany za sposób Pekinu na budowę nowego, sinocentrycznego porządku światowego. Porządku, 

wymagającego od ChRL nie tylko istotnych zmian w ramach polityki zagranicznej oraz bezprecedensowych 

inwestycji infrastrukturalnych, ale również stworzenia nowej strategii bezpieczeństwa, w celu ochrony 

chińskich interesów zarówno na arenie krajowej, jak i zagranicznej.   

  Głównym problemem badawczym projektu jest określenie wpływu krajowej polityki 

bezpieczeństwa Chin na sekurytyzację chińskich projektów gospodarczych realizowanych zagranicą, 

szczególnie w regionie Azji Centralnej (AC). Analogicznie, główne pytanie badawcze brzmi: Jaki wpływ 

na projekty gospodarcze realizowane przez Pekin za granicą, w szczególności w Azji Centralnej, ma 

krajowa polityka bezpieczeństwa Chin?  

  Region Azji Centralnej został wybrany po pierwsze ze względu na bliskość do Chin. Kraje AC są 

obecnie w największym stopniu zaangażowane w realizację projektów NJS, co sprawia, że ich efekty będą 

mogły być zauważone w tym regionie jako pierwsze. Bliskość do ChRL sprawia również, że względy 

bezpieczeństwa oraz plany Chin z nimi związane będą najmocniej widoczne w AC. Po drugie, region ten 

tworzy mocno zróżnicowany przekrój państw, które znajdują się na różnym poziomie rozwoju i bogactwa.  

  Wybór szerokiego zakresu badań jest efektem uważnej refleksji, której celem jest stworzenie 

podczas badań holistycznego obrazu podejmowanego problemu. Z tego powodu, główne pytanie badawcze 

zostało uzupełnione o pięć pytań szczegółowych: 

1. Jakie są główne strategie i projekty dotyczące polityki bezpieczeństwa stworzone przez konkretne 

instytucje odpowiedzialne za utrzymywanie stabilności rządów KPCh? 

2. W jaki sposób polityka dotycząca bezpieczeństwa politycznego na arenie krajowej jest związana z 

innymi obszarami bezpieczeństwa? 

3. W jaki sposób Chiny stosują, lub mogą zastosować w przyszłości, elementy krajowej polityki 

bezpieczeństwa w Azji Centralnej w celu zabezpieczenia swoich interesów i projektów? 

4. Jaki wpływ na polityczne i gospodarcze interesy Chin w Azji Centralnej ma stosowanie elementów 

krajowej polityki bezpieczeństwa w regionie? 

5. Do jakiego stopnia założenia chińskiej polityki bezpieczeństwa pokrywają się z założeniami 

Kopenhaskiej Szkoły studiów nad bezpieczeństwem? 

Metodologia zakłada szeroki przegląd oraz analizę źródeł pisanych, jak i przeprowadzanie 

nieustrukturyzowanych wywiadów jakościowych z ekspertami specjalizującymi się w tematyce chińskiej 

polityki bezpieczeństwa, NJS, oraz relacji Chin z krajami Azji Centralnej. Wywiady będą przeprowadzane 

najpierw w ChRL oraz Kazakchstanie. Wyniki badań będą następnie obiektem dyskusji z ekspertami 

zachodnimi w Stanach Zjednoczoncyh. Przegląd i analiza źródeł pisanych obejmować będzie oryginalne 

materiały w językach chińskim, rosyjskim oraz angielskim, takie jak przepisy prawne, oficjalne wypowiedzi 

polityków, oświadczenia prasowe, oraz inne publikacje rządowe i partyjne, dostępne w Internecie. Źródła 

archiwalne oraz literatura naukowa będą analizowane podczas trzech wspomnianych wyjazdów badawczych, 

jako że nie wszystkie źródła niezbędne do przeprowadzenia badań są dostępne w Polsce.   

  Realizacja projektu będzie miała istotny wkład w dyscypliny naukowe takie jak bezpieczeństwo i 

stosunki międzynarodowe oraz pozwoli na uzyskanie konkretnych efektów, w formie publikacji naukowych 

w renomowanych czasopismach naukowych z baz Scopus i Web of Science.  
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