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Szczyt Indie-EU a jego znaczenie dla RP 

 

8 maja br. głowy państw Unii Europejskiej i Indii odbyły szczyt online. Do niektórych  

z jego głównych ustaleń należą m.in. (1) ogłoszenie powrotu do negocjacji dwustronnej 

umowy o wolnym handlu i (2) ogłoszenie na razie nieprecyzyjnie opisanego partnerstwa 

EU-Indie w dziedzinie infrastruktury (EU India Connectivity Partnership). Względem tej 

pierwszej umowy Warszawa powinna wspierać między innymi obniżenie ceł na handel  

węglem, stalą, produktami rolnymi i mlecznymi, alkoholem i odzieżą. Jeśli chodzi  

o partnerstwo EU-Indie, warto odnotować, że włącza się w nie najwyraźniej 

wcześniejsze inicjatywy, które państwa członkowskie rozwijały z Nowym Delhi 

bilateralnie (np. indyjsko-duńskie strategiczne partnerstwo w dziedzinie ekologii). 

Wydaje się zatem, że Warszawa powinna pochylić się nad wypracowaniem podobnej, 

choć bardziej wąsko zakrojonej inicjatywy współpracy z Nowym Delhi na wybranym 

polu, jak również powinna zabiegać, by inicjatywa taka stała się częścią oficjalnej 

polityki całej Unii. Wydarzenia tego i ostatniego roku wydają się sugerować, że taką 

inicjatywę warto próbować zapoczątkować w sektorze służby zdrowia. 

 

8 maja br. głowy państw Unii Europejskiej i Indii odbyły szczyt online. Do jego głównych 

ustaleń należą:  

(1) ogłoszenie powrotu do negocjacji dwustronnej umowy o wolnym handlu;  
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(2) ogłoszenie początku negocjacji dwustronnej umowy o ochronie inwestycji; 

(3) ogłoszenie początku negocjacji umowy o geograficznym oznaczeniu pochodzenia 

produktów 

i (4) ogłoszenie na razie nieprecyzyjnie opisanego partnerstwa EU-Indie w dziedzinie 

infrastruktury. 

Ponadto Europejski Bank Inwestycyjny zapowiedział udzielenie nowych kredytów na rynek 

indyjski i przekazanie donacji na walkę nowego Nowego Delhi z epidemią COVID-19. Ze 

wszystkich powyższych punktów jak dotąd najważniejszy wydaje się ten pierwszy. 

Był to również punkt najbardziej oczekiwany. Negocjacje umowy o wolnym handlu zostały 

przez EU i Indie zawieszone w 2013 r. po tym, jak strony przez lata nie potrafiły osiągnąć 

konsensusu w tej sprawie. Od zeszłego roku pojawiały się natomiast informacje, że do 

rozmów wrócono; obecny szczyt jedynie to formalnie potwierdził. Oczywiście nie sposób 

obecnie określić, czy szanse na ukończenie umowy są większe niż wówczas; tak czy inaczej 

negocjacje będą bez wątpienia trwały długo. Zauważalna jest jednak zmiana podejścia stron 

i to może teraz ułatwić rozmowy.  

Do 2013 r. można było powiedzieć, że przyjęto założenie ,,wszystko albo nic’’, to jest 

próbowano uzgodnić jedną, bardzo szeroko zakrojoną umowę. Obecnie zaś strony będą 

najwyraźniej przestawiły się na podejście ,,tyle, ile się da’’, to jest na negocjowanie kilku 

osobnych i bardziej wąsko zakrojonych umów, których uzgodnienie nie byłoby od siebie 

uzależnione. Oryginalna umowa miała dotyczyć nie tylko obustronnego obniżenia cła na 

handel towarami, ale szeregu innych dziedzin: handlu usługami, inwestycji, kwestii 

intelektualnych praw własności, bankowości i innych. W ostatnim czasie instytucje unijne 

stały natomiast na stanowisku, że są gotowe do negocjacji osobnej umowy o wolnym 

handlu i osobnej, wąsko zakrojonej umowy o inwestycjach1 – tak, aby nie uzależniać 

sukcesu procesu od drugiego. Ponadto, ogłoszona po szczycie deklaracja2 nie wspomina, 

jakich obszarów – poza redukcją ceł na towary – dotyczyć będzie projekt nowej umowy  

o wolnym handlu, ale można spodziewać się, że i ona będzie znacznie bardziej wąsko 

zakrojona. Warto tu też zauważyć, że ta sama deklaracja nie wspomina rozpoczęcia 

negocjacji umowy o inwestycjach, a jedynie umowy o ochronie inwestycji. Chociaż jest to 
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jedynie lapidarna wzmianka, sugeruje ona raczej porozumienie w sprawie wprowadzenia 

nowych zasad dla obustronnej ochrony bezpośrednich inwestycji zagranicznych, nie zaś  

w sprawie liberalizacji zasad dla nowych inwestycji. Nie można jednak wykluczyć, że decyzja 

o powrocie do negocjacji umowy o inwestycjach zostanie podjęta w późniejszym terminie. 

Podobnie elementem tego podejścia jest zapowiedź rozpoczęcia rozmów nt. umowy  

o geograficznym oznaczeniu pochodzenia produktów, która, jak stwierdzono w deklaracji 

po szczycie, może, ale nie musi być następnie włączona do umowy o wolnym handlu. 

Nie ma wątpliwości, że strony przykładają dużą wagę do tej ostatniej umowy, ale to nadal 

nie gwarantuje sukcesu negocjacji. Rangę polityczną umowy podkreślił format szczytu, na 

którym go obwieszczono: spotkanie głów 27 państw Unii z premierem Indii3. Nie ma jednak 

wątpliwości, że większość problemów, które spiętrzyły się podczas poprzednich negocjacji 

wyrasta przed stronami także teraz. Obie na rozmaite sposoby chronią swoje rynki  

i gospodarki i niechętnie zrezygnują z części tej ochrony. Jednym z kluczowym aspektów 

będzie bez wątpienia kwestia indyjskich ceł na importowane z EU samochody4. Cła te są 

bardzo wysokie (od 60 do 100%)5, a rząd w Nowym Delhi dotąd odmawiał ich redukcji 

podczas gdy eksport pojazdów ma duże znaczenie dla gospodarki niemieckiej. Ponadto 

Unia Europejska będzie zapewne chciała dalej wstrzymywać import części indyjskich 

produktów farmaceutycznych na swój rynek, Indie będą chciały utrzymać swoje cła m.in. na 

sprzęt telekomunikacyjny, produkty rolne i mleczne, odzież, stal i węgiel, a obie strony będą 

się dalej (nie bez racji) oskarżać o subsydiowaniu rynku rolnego. Autor omawiał wybrane z 

tych kwestii szerzej w jednym z poprzednich komentarzy, do którego pozwala sobie odnieść 

czytelnika w przypisie6.  

Część komentatorów uważa także, że unijne zainteresowanie powrotem do negocjacji  

z Indiami związane jest ze stanem stosunków EU-ChRL. Indie miałyby zatem, według 

niektórych, powoli zastępować Chiny w zewnętrznych stosunkach gospodarczych Unii. Jest 

to jednak wniosek dalece na wyrost. Rola gospodarcza Chin dla gospodarek Unii – zarówno 

w handlu jak i w inwestycjach – jest niepomiernie większa od roli Indii. W 2020 r. handel EU-

ChRL stanowił 16,1% wartości całego handlu Unii, podczas gdy handel z Indiami stanowił 

1,8%. Indie nie mają jeszcze długo szansy zastąpić dla EU gospodarczej roli, jaką obecnie 
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odgrywają dla niej Chiny, co oczywiście nie oznacza, że negocjacje EU-Indie nie są same  

z siebie istotne. 

Waga tych relacji kształtuje się jednak z perspektywy Indii, dla których EU jest 

najważniejszym partnerem handlowym i drugim największym kierunkiem dla eksportu7 

(gdy liczymy Unię jako całość). Chociaż zatem zauważalny jest wzrost protekcjonistycznej 

postawy rządu w Nowym Delhi, proces ten nie musi być bynajmniej sprzeczny ze 

wznowieniem negocjacji z EU. Jak autor argumentował w jednym z poprzednich 

komentarzy (patrz przypis)8, protekcjonizm ten dotyczy pewnych aspektów handlu (ale już 

nie inwestycji zagranicznych) i pewnych państw (szczególnie ChRL, stąd nieprzystąpienie 

Indii do RCEP). Poza tym jednak rozpoczęta w zeszłym roku Kampania na Rzecz 

Samowystarczalnych Indii (Atmanirbhar Bharat Abhiyan) nie ograniczyła importu 

produktów innych niż uzbrojenie, które nie będzie wszak przedmiotem negocjacji z EU. 

Należy zatem zakładać, że mimo piętrzących się po obu stronach wyzwań, Nowe Delhi 

będzie rzeczywiście gotowe na ustępstwa w celu podpisania umowy o wolnym handlu  

z Unią Europejską. 

Ciekawym wydarzeniem jest także bez wątpienia ogłoszenie partnerstwa w dziedzinie 

infrastruktury (EU India Connectivity Partnership). Chociaż po szczycie strony opublikowały 

na ten temat osobny dokument9, jest on tak naprawdę bardzo ogólnikowy i w żaden sposób 

nie tłumaczy, jak konkretnie ma wyglądać współpraca w tym zakresie, jak również kto i na 

jakich warunkach ma finansować konkretne wymienione w nim projekty. Dokument nt. 

partnerstwa zapowiada np. budowę sieci 5G (ale w żaden sposób nie wyjaśnia, jak Indie i EU 

będą na tym polu współpracować), ,,zidentyfikowanie potencjalnych wspólnych inwestycji’’ 

w sektorze portów i w dziedzinie paliw alternatywnych, wsparcie dla europejskich  

i indyjskich startupów czy dla inicjatywy International Solar Alliance (do której należą Indie  

i która w Indiach ma swoje biuro) itd. Jest to zatem bardzo szeroki, ale też mało konkretny 

przegląd pól możliwej współpracy. Wydaje się on po części połączeniem (1) projektów, które 

już wcześniej realizowano lub planowano, w tym na poziomie relacji poszczególnych 

państw członkowskich EU z Indiami (np. wymieniono tu indyjsko-duńskie strategiczne 

partnerstwo w dziedzinie ekologii) i (2) raczej mglistych obietnic współpracy na przyszłość 

(np. otwieranie nowych połączeń lotniczych). Można domniemywać, że dokument  
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o partnerstwie ma na razie charakter poglądowy, ma wyrażać wolę kooperacji i mapować 

główne obszary, w których ma się ona dokonać. Można także zakładać, że reprezentanci 

różnych rządów chcieli włączenia do opisu tego partnerstwa konkretnych przykładów 

współpracy ze swojej strony, niezależnie od etapu ich realizacji. I to jest jednak ważnym 

sygnałem dla Polski (vide wnioski w dalszej części tego komentarza). Samo mapowanie pól 

współpracy jest również ważnym krokiem i w przyszłości EU India Connectivity Partnership 

może odegrać ważną rolę – pod warunkiem, że zostaną na ten cel skierowane znaczniejsze 

środki. 

Przez deklarację po szczycie przewinął się także wątek pandemii COVID-19. Odnotowano 

pomoc, jaką Unia Europejska niedawno udzieliła Nowemu Delhi, wysyłając w kwietniu 

sprzęt medyczny kiedy indyjska służba zdrowia nie potrafiła poradzić sobie z wielką liczbą 

ciężkich przypadków zachorowań. Europejski Bank Inwestycyjny zapowiedział przy tej 

okazji dar w wysokości 250 000 euro na dalszą walkę Indii z epidemią. Wskazuje to, że 

pomoc w tym zakresie może dalej być w pewnej mierze istotnym i skutecznym elementem 

dyplomacji wobec Indii (Warszawa również udzieliła Nowemu Delhi pomocy wysyłając 

samolot z m.in. koncentratorami tlenu). 

Tym niemniej można spodziewać się, że niektóre kwestie związane z pandemią (i szerzej 

pojętymi służbą zdrowia i sektorem farmaceutycznym) raczej poróżnią niż zbliżą EU z 

Indiami. Nowe Delhi będzie zapewne chciało nie tylko szerszego dopuszczenia swoich 

produktów farmaceutycznych na rynki europejskie (czemu Bruksela sprzeciwia się ze 

względu na ich jakość) i sprzeciwiało się przedłużaniu okresu patentów na leki oryginalne 

powyżej 20 lat, ale może także podnieść kwestię zrzeczenia się praw własności 

intelektualnej do szczepionek na COVID-19. Ponadto deklaracja zapowiada współpracę  

w dziedzinie budowy ,,łańcuchów dostaw [produktów] medycznych, [takich jak] szczepionki 

i substancje czynne’’. To ostatnie, jak zauważa Kashish Parpiani z indyjskiego think tanku 

ORF, może być pokłosiem zeszłorocznych problemów z dostawami API do Europy z Chin  

i Indii10. Nie jest jednak jasne, jak ta współpraca będzie w praktyce wyglądać: Nowe Delhi 

zamierza dofinansowywać swój sektor farmaceutyczny, by zmniejszyć zależność od 

importów API z ChRL, ale dążność Unii w tym samym kierunku powinna raczej zmierzać do 

uniezależnienia się od importów zarówno z Chin, jak i z Indii (pytanie więc, jak miałaby 
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wyglądać ,,współpraca” EU z Indiami w tym zakresie). Tym niemniej, sam fakt, że wątek 

sektora farmaceutycznego kilkakrotnie przewinął się przez deklarację po szczycie jest wart 

uwagi i to może być dobry moment na kształtowanie polityki wobec Indii w tym zakresie 

(vide wnioski w dalszej części tekstu). 

 

Wnioski dla RP 

 

Wnioski dla RP względem negocjacji umowy o wolnym handlu po części przedstawiono  

w poprzednim komentarzu autora na ten temat11. Tu zatem można jedynie pokrótce dodać, 

że Warszawa powinna wspierać między innymi obniżenie ceł na handel węglem, stalą, 

produktami rolnymi i mlecznymi, alkoholem i odzieżą12. Chociaż na szczycie nie ogłoszono 

niestety wznowienia rozmów na temat umowy inwestycyjnej, to tego typu działania 

Warszawa powinna wspierać jeszcze bardziej, gdyż otwierają one możliwość odniesienia 

korzyści w jeszcze innych sektorach i branżach (np. przetwórstwa żywności). 

Poza tym jednak rezultaty szczytu wydają się nieść także inne, nowe wnioski dla RP. Po 

pierwsze, partnerstwo EU-Indie w dziedzinie infrastruktury wydaje się ciekawym projektem, 

który warto nie tylko monitorować, ale w który warto się włączyć proponując własne 

inicjatywy. Monitorowanie jest istotne nie tylko jako źródło inspiracji co do tego, jakie 

działania warto powielać (np. zabiegać o członkostwo w International Solar Alliance, aby 

móc zaistnieć na indyjskim rynku energii słonecznej), ale także w jakich obszarach może 

pojawić się konkurencja z innymi państwami EU. I tak dokument opisujący to partnerstwo 

zapowiada także rozważenie, w miarę możliwości i zainteresowania, nowych połączeń 

lotniczych Europy z Indiami: z Czech, Słowacji, Austrii i Bułgarii. Nie da się ukryć, że część 

tych połączeń odegrałaby rolę konkurentów dla połączenia, które linia LOT otworzyła 

między Warszawą a Nowym Delhi w 2019 r. i które funkcjonowało z dużym powodzeniem 

do czasu rozpoczęcia pandemii, kiedy zostało zawieszone.  

Jednakże względem tego partnerstwa można wysnuć także bardziej konstruktywne  

i dotyczące szerszej współpracy wnioski. Warto zauważyć, że na listę projektów wpisano tu 
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między innymi indyjsko-duńskie strategiczne partnerstwo w dziedzinie ekologii (India-

Denmark Green Strategic Partnership), chociaż Kopenhaga i Nowe Delhi zawarły je 

bilateralnie, nie poprzez EU i znacznie przed szczytem. To może sugerować, że 

rozpoczynające się partnerstwo Indii i EU w dziedzinie infrastruktury może niejako 

,,zasysać’’ bilateralne inicjatywy współpracy państw członkowskich EU z Indiami, chociaż 

kluczowe będzie ustalenie, czy będzie to działo się to jedynie w warstwie retorycznej, czy 

też będzie za tym szło wsparcie funduszami unijnymi. Wydaje się zatem, że Warszawa 

powinna pochylić się nad wypracowaniem podobnej, choć bardziej wąsko zakrojonej 

inicjatywy współpracy z Nowym Delhi na wybranym polu, jak również powinna zabiegać, by 

inicjatywa taka stała się częścią oficjalnej polityki całej Unii (jak to udało się najwyraźniej 

Danii). Nawet jeśli nie przyniesie to finansowania ze strony EU, to działania takie są 

konieczne, by wzmacniać rozpoznawalność i polityczną rangę takich inicjatyw (sama Polska 

nie jest bowiem szerzej rozpoznawalna w Indiach). Wydarzenia ostatniego roku wydają się 

sugerować, że taką inicjatywę warto próbować rozpocząć w sektorze służby zdrowia. 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 
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The EU-India summit and its significance for Poland 

 

Krzysztof Iwanek 

 

On May 8, EU and India held an online summit attended by heads of states of all of the 

Union’s member countries as well as the Prime Minister of India. Some of the event’s 

highlights include: (1) announcing a return to negotiations of a free trade agreement and (2) 

announcing a vaguely described EU India Connectivity Partnership. As for the former, 

Poland should support the attempts to reduce tariffs on trade in, among others, coal, steel, 

agricultural and dairy products, alcohol and textiles. When it comes to the latter, it is worth 

noting that this new partnership is also apparently including initiatives that were so far 

being developed on a bilateral level between India and certain member states, such as the 

India-Denmark Green Strategic Partnership. It thus seems that Warsaw should strive to 

commence its own, more narrowly-defined initiative for bilateral cooperation with India in a 

given field, as well as attempt to make it a part of EU’s official policy towards that country. 

As the events of this and last year suggest, such an initiative could be undertaken in the area 

of public health. 


