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Europejskie strategie wobec Indo-Pacyfiku 

i ich znaczenie dla Polski 

 

W ostatnich latach i miesiącach cztery europejskie państwa ogłosiły swoje strategie 

wobec Indo-Pacyfiku; były to: Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Holandia. Dokumenty 

te stanowią istotny punkt odniesienia również dla RP, gdyż (1) pokazują jak ważniejsze 

państwa Europy odnoszą się do zmieniającej się roli tego regionu na świecie; (2) 

sygnalizują one, na ile kraje te gotowe są współpracować z USA i wybranymi państwami 

Azji, aby równoważyć Chiny w tym regionie i (3) do pewnego stopnia wskazują na 

priorytety tych rządów europejskich wobec konkretnych azjatyckich państw i regionów  

w obszarach takich jak dyplomacja czy polityka gospodarcza. Ponadto, (4) Francja  

i Niemcy jako kluczowe państwa UE będą zmierzały do odegrania kluczowej roli  

w stworzeniu wspólnej strategii UE wobec Indo-Pacyfiku (co niemiecka strategia 

zapowiada wprost), a zatem strategie tych dwóch państw stanowią zapowiedź ich 

postaw i kwestii, jakie zostaną podniesione w ramach unijnych prac nad tym 

dokumentem. 

Rosnąca rola ChRL coraz częściej pojawia się w tych dokumentach jako wprost nazwane 

wyzwanie dla bezpieczeństwa (tak jest szczególnie w strategii brytyjskiej, znacznie 

mniej we francuskiej, ale nie w niemieckiej), chociaż równocześnie strategie Londynu, 

Paryża i Berlina podkreślają gotowość do dalszego rozwijania stosunków 

gospodarczych z Chinami pod warunkiem przestrzegania przez Pekin pewnych zasad. 

Ze względu na swoje sąsiedztwo i ograniczoną rolę na świecie, Polska w sposób 

oczywisty ma inaczej nakreślone priorytety i pułapy działań, a zatem nie jest w stanie 
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angażować się na Indo-Pacyfiku w dziedzinie bezpieczeństwa jak czyni to np. Francja. 

Tym niemniej, powyższe dokumenty i procesy sugerują, że warto m.in.: 

(1) wzorem tych państw nakreślić swoje priorytety w rozwijaniu sieci placówek  

w Azji. Zdaniem autora w tym ostatnim wypadku należy przede wszystkim 

znacznie zwiększyć kadry placówek dyplomatycznych i biur PAIH w Japonii, 

Republice Korei, Chinach, Indiach i wybranych państwach ASEAN (Tajlandia  

i Wietnam), a dopiero w dalszej kolejności, jeśli pozwolą na to środki, otwierać 

nowe placówki. 

(2) korzystać z dobrych i wykonalnych dla Warszawy przykładów zaangażowania 

tych państw w Azji, na przykład wzorcem Niemiec zabiegać o członkostwo  

w International Solar Alliance), wzorem Irlandii rozwijać programy studenckie  

w Azji, szczególnie w celu przyciągnięcia studentów z wybranych państw Azji na 

polskie uczelnie. 

(3) próbować współpracować z Wielką Brytanią w dziedzinie cyberbezpieczeństwa 

(gdyż państwo to zamierza stworzyć grupę krajów budujących bezpieczne sieci 

5G); 

 

W ostatnich latach i miesiącach cztery europejskie państwa ogłosiły swoje strategie wobec 

Indo-Pacyfiku. Dokumenty te stanowią istotny punkt odniesienia również dla RP, gdyż (1) 

pokazują jak ważniejsze państwa Europy odnoszą się do zmieniającej się roli tego regionu 

na świecie; (2) sygnalizują one, na ile kraje te gotowe są współpracować z USA i wybranymi 

państwami Azji przeciw Chinom w tym regionie i (3) do pewnego stopnia wskazują na 

priorytety tych rządów europejskich wobec konkretnych azjatyckich państw i regionów  

w obszarach takich jak dyplomacja czy polityka gospodarcza. Ponadto, (4) Francja i Niemcy 

jako kluczowe państwa UE będą zmierzały do odegrania kluczowej roli w stworzeniu 

wspólnej strategii UE wobec Indo-Pacyfiku (co niemiecka strategia zapowiada wprost)1,  

a zatem strategie tych dwóch państw stanowią zapowiedź ich postaw i kwestii, jakie 

zostaną podniesione w ramach unijnych prac nad tym dokumentem. 
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Współcześnie termin Indo-Pacyfik zaczął oznaczać nie jedynie region, ale coraz częściej 

także skrótowe odwołanie do koncepcji „wolnego i otwartego Indo-Pacyfiku” (Free and 

Open Indo-Pacific). Jednym z głównych celów której jest współpraca różnych państw w celu 

powstrzymywania rosnącej potęgi ChRL (koncepcja ta pojawiła się najpierw  

w dokumentach rządu japońskiego, a następnie amerykańskiego). Kiedy zatem państwo 

europejskie publikuje dokument, który określa jego przyszłe zaangażowanie na Indo-

Pacyfiku, można doszukiwać się tu dwóch poziomów:  

(1) znaczenia dosłownego, w którym rosnące znaczenie tego regionu (przede wszystkim 

gospodarcze) zmusza rząd europejskiego państwa do ponownego przemyślenia 

swojej strategii wobec tego obszaru; 

(2)  wyrażonej połowicznie deklaracji o zaangażowaniu w system bezpieczeństwa Azji  

w celu m.in. równoważenia Chin. Głównymi odbiorcami tego drugiego sygnału mają 

być najpewniej Stany Zjednoczone i te państwa Indo-Pacyfiku, które uważają 

działania ChRL za zagrożenie (m.in. Japonia, Republika Korei, część państw ASEAN, 

Australia, Indie). 

 

Strategie państw europejskich wobec Indo-Pacyfiku 

 

Głównymi dokumentami upublicznionymi w ostatnim czasie na ten temat są: 

(1) Opublikowana przez rząd Wielkiej Brytanii strategia pt. ,,Global Britain in  

a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and 

Foreign Policy’’2. Nie jest to zatem strategia tylko wobec Indo-Pacyfiku, ale wobec 

różnych aspektów funkcjonowania państwa. Region Indo-Pacyfiku pojawia się 

jednak na jej kartach wielokrotnie i bardzo dobitnie podkreślono, że ma on rosnące 

znaczenie dla świata i dla Londynu, a co za tym idzie – że rząd brytyjski będzie w nim 

coraz bardziej zaangażowany. Dokument został opublikowany 16 marca 2021. 
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(2) Niemiecki dokument nakreślający wytyczne polityki wobec regionu Indo-Pacyfiku,  

w wersji angielskiej jako: ,,Policy guidelines for the Indo-Pacific’’, a opublikowany we 

wrześniu 2020 r.3 

(3) Francuska strategia wobec Indo-Pacyfiku, w wersji angielskiej jako: ,,The Indo-

Pacific region: a priority for France”. Dokument został opublikowany  

oryginalnie w 2018 r., a w zaktualizowanej wersji w sierpniu 2019 r.4 

(4) Holenderski dokument nakreślający wytyczne wobec Indo-Pacyfiku, dotąd 

nieprzetłumaczony, ale po angielsku zatytułowany ,,Indo-Pacific: Guidelines for 

strengthening Dutch and EU cooperation with partners in Asia’’, a opublikowany  

w listopadzie 2020 r.5 

Ten ostatni dokument jest jednak dostępny jedynie w języku niderlandzkim i nie będzie tu 

punktem odniesienia6. Innym źródłem wartym porównania do powyższych jest natomiast 

opublikowana w 2018 r. strategia Irlandii7. Używała ona pojęcia ,,Asia-Pacific’’, nie ,,Indo-

Pacific”, co zgodnie z wyżej nakreślonymi wnioskami sugerowało brak zaangażowania  

w wymiarze bezpieczeństwa i jednoznacznego wskazania na Chiny jako zagrożenie w tym 

regionie, co też potwierdzała treść tego dokumentu. 

Z perspektywy RP na powyższe dokumenty warto spojrzeć szczególnie pod dwoma kątami: 

(1)  w aspekcie polityki względem szeroko rozumianego bezpieczeństwa – przede 

wszystkim dostrzegania zagrożenia ze strony Chin, ale także na ile dyplomacja 

danego państwa publicznie wskazuje na to zagrożenie; 

(2)  i pod względem polityki gospodarczej, tu głównie w znaczeniu nakreślania 

priorytetów w strategii rozwijania placówek, dążności do przynależności do 

międzynarodowych organizacji itp. 

 

Chiński słoń w indo-pacyficznym pokoju, czyli wymiar bezpieczeństwa 
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Jako publiczne i w większości dostępne po angielsku strategie, w sposób oczywisty 

dokumenty te nie zdradzają wielu z kluczowych działań tych państw i opinii tych 

decydentów, ale stanowią mapę oficjalnych priorytetów i politycznych sygnałów. Najlepiej 

widać to właśnie na przykładzie wzmianek o ChRL. W tego typu dokumentach stanowią one 

swego rodzaju papierek lakmusowy dyplomacji tych państw (nie tylko wobec Pekinu i części 

państw Azji, ale także Waszyngtonu): najważniejsze zagrożenia nie są tu wskazane wprost, 

a jeśli są, to nie wskazuje się wprost na odpowiedzialne za nie czynniki. Z drugiej jednak 

strony nie ma wątpliwości, że o działaniach ChRL coraz częściej mówi się w tych źródłach 

jako zagrożeniu, albo co najmniej wyzwaniu. Wyraźny jest także rozziew między 

postrzeganiem w tych dokumentach działań Chin jako wyzwania w dziedzinach 

bezpieczeństwa (wojskowego i cyfrowego) i współpracy z ChRL jako szansy w dziedzinie 

gospodarki (handlu i inwestycji). 

Najbardziej jednoznacznie o Chinach jako zagrożeniu wypowiada się najnowsza strategia 

(brytyjska), w znacznie mniejszym stopniu czyni to francuska, a najbardziej ostrożny w tym 

zakresie jest dokument niemiecki. Brytyjska strategia mówi m.in. o Chinach wprost jako 

„systemowym rywalu”8 i państwie autorytarnym o innych wartościach, co stawia wyzwania 

przed Zjednoczonym Królestwem i jego sojusznikami9. Londyn zapowiada także 

„inwestowanie w możliwości [pozwalających na] stawianie czoła Chinom”10 (chociaż Londyn 

dalej nazywa wprost Rosję swoim głównym rywalem)11. Wszystkie trzy dokumenty 

wspominają „asertywność” Chin jako istotny czynnik12, ale tylko brytyjska strategia 

stwierdza wprost, że spowoduje on rosnące zagrożenie dla interesów Zjednoczonego 

Królestwa13. Ta ostatnia przypomina także, że wobec Hongkongu ChRL ,,złamała legalnie 

wiążącą umowę i narzuciła represyjną ustawę o bezpieczeństwie narodowym” na ten 

obszar14. Londyński rząd przypomina przy tej okazji, że zareagował na te działania dając 

hongkońskim Brytyjczykom szanse na uzyskanie obywatelstwa Zjednoczonego Królestwa. 

Równolegle dokument zwraca uwagę, że wprowadził regulacje, które mają sprawić, że 

brytyjskie firmy nie będą winne (complicit) czerpania korzyści z łamania praw człowieka  

w Xinjiangu. W przeciwieństwie do innych dokumentów zatem, brytyjska strategia wprost 

wskazuje na swoje wybrane działania wymierzone w Chiny lub broniące się przed 

działalnością Pekinu15. Równocześnie jednak, o ile w porównaniu dokument francuski  

o samych Chinach pisze dość ostrożnie, należy dodać, że w ostatnich latach wypowiedzi 
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czołowych polityków i oficerów Francji – państwa ze stałą obecnością wojskową na Oceanie 

Indyjskim –wskazywały wprost na ChRL jako zagrożenie. Prezydent Macron na przykład 

kilkakrotnie mówił o ryzyku wynikającym z ,,chińskiej hegemonii’’16. 

 Dokument niemiecki jest tu jednak znacznie bardziej ostrożny i nie stosuje takich określeń. 

Do ok. 2019 r. Berlin miał wzdragać się nawet przed używaniem terminu Indo-Pacyfik17,  

a i tak wspominana tu publikacja rządu RFN została skrytykowana przez chiński Global 

Times18. Dokument niemiecki mówi jednak o znaczeniu takich obszarów jak Morze 

Południowochińskie dla globalnych szlaków handlowych i o ,,poważnych konsekwencjach’’, 

jakie zakłócenia tych tras spowodowałoby dla gospodarki Europy19. Nie wskazano jednak 

wprost, kto miałby takie zakłócenia spowodować, ale podkreślono, że na tych obszarach 

powinna obowiązywać Konwencja Narodów Zjednoczonych o prawie morza i nie powinno 

przeważać prawo silniejszego20. Berlin zapowiada też w swoim dokumencie wspieranie 

starań na rzecz utrzymywania ww. konwencji, wspieranie podpisania kodeksu 

postępowania na morzach między Chinami a państwami ASEAN i ,,współpracę poprzez 

dialog’’ z Chinami na rzecz kontroli zbrojeń21. O konieczności zachowania swobody żeglugi 

mówią też strategie brytyjska i niemiecka. Obie też wymieniają narastającą rywalizację 

USA-ChRL jako coraz istotniejszy czynnik i wyzwanie dla światowego porządku, ale żadne 

przy tej wzmiance nie opowiada się wprost po jednej ze stron22. 

Nie zmienia to jednak faktu, że opisywane tu strategie państw wskazują również na korzyści 

ze współpracy gospodarczej z Chinami. Strategia brytyjska przyznaje, że niektóre państwa 

będą zmuszone do współpracy gospodarczej z ChRL: ,,otwarte, oparte na handlu 

gospodarki, takie jak Zjednoczone Królestwo, będą musiały angażować się [w stosunki]  

z Chinami i pozostać otwartymi na handel z Chinami i chińskie inwestycje”23 – w tym 

wypadku wyjątkowej zatem mowa jest nie o szansie, ale swoistej konieczności. Strategia 

Paryża zalicza np. chińską Inicjatywę Pasa i Szlaku do grona inicjatyw oferujących szansę dla 

Francji i UE24 (chociaż równocześnie wskazuje ją jako przykład asertywności Chin)25, a także 

zgłasza intencję ,,wzmacniania i zrównoważania” strategicznego partnerstwa Francji  

z ChRL26. Strategia niemiecka stwierdza nawet, że jej rząd nie uważa strategii 

powstrzymywania i rozdzielania gospodarczych zależności (containment and decoupling)  

– a wiadomo, że są to przede wszystkim amerykańskie działania wobec CHRL – za 
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sprzyjające (conducive) regionalnej współpracy27; podkreśla również konieczność 

dywersyfikacji stosunków, aby uniknąć ,,jednostronnych zależności”28. Z kolei wobec 

Inicjatywy Pasa i Szlaku dokument niemiecki wypowiedział się krytycznie, wskazując na 

ryzyko znacznego zadłużenia korzystających z chińskich pożyczek państw29. 

Cytowane tu dokumenty sugerują jednak, że ta chęć współpracy gospodarczej nie jest 

bezkrytyczna i nie ignoruje piętrzących się wyzwań. Strategia brytyjska zapowiada ,,głębsze 

kontakty handlowe’’ z ChRL, w tym ,,więcej chińskich inwestycji w Zjednoczonych 

Królestwie’’, ale równocześnie zapowiada ochronę między innymi ,,instytucji i wrażliwych 

technologii’’30 (ochronę przed, można założyć, niechcianymi efektami inwestycji i handlu  

z ChRL). Niemiecki dokument zapowiadał także wsparcie dla negocjacji umowy 

inwestycyjnej z Chinami (CAI), które faktycznie potem zakończono. Równolegle była jednak 

w nim mowa, że współpraca gospodarcza z ChRL musi przebiegać na równych zasadach dla 

obu stron31. W podobnym tonie wypowiadała się strategia francuska32. Jest jednak wysoce 

sporne, czy wcześniejsze francuskie i niemieckie zapowiedzi należytego chronienia 

gospodarek Europy zostały faktycznie zrealizowane w zasadach tej umowy. Pokazuje to, jak 

ostrożnie należy podchodzi do ich deklaracji w tym zakresie. 

Jednakże podczas gdy dwie główne siły UE (Francja i Niemcy) dalej rozwijają współpracę 

gospodarczą z Chinami na obszarach takich jakich CAI, a Wielka Brytania stwierdza  

w swoim dokumencie nieuchronność takiej współpracy, równolegle państwa te zaczynają 

bardziej angażować się w architekturę bezpieczeństwa na Indo-Pacyfiku. Każde z nich czyni 

to jednak na miarę swoich możliwości, które są w tym względzie bardzo różne  – francuskie 

są tu znacznie większe niż pozostałych państw. Niemiecka strategia podkreśla współpracę 

m.in. z Południową Koreą, Japonią i Indonezją w zakresie zwalczania piractwa na Oceanie 

Indyjskim33. W 2021 r. akwen ten będzie także patrolować niemiecka fregata. Strategia 

Wielkiej Brytanii zapowiada wysłanie lotniskowca w tym samym roku34 (w obu wypadkach 

najwyraźniej zasięg działań zakończy się na Oceanie Indyjskim, a zatem nie sięgnie Morza 

Południowochińskiego). W maju br. Francja, USA i Japonia przeprowadzą również wspólne 

ćwiczenia na morzu, w południowo-zachodniej części Japonii. Będzie to pierwszy raz, kiedy 

odbędą się wspólne ćwiczenia tych trzech państw, a francuski admirał Pierre Vandier miał 

przy tej okazji powiedzieć wprost, że będzie to ,,sygnał wysłany Chinom”35. Ponadto  
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w ostatnim czasie marynarka wojenna Francji odbywa wspólne patrole i ćwiczenia 

wojskowe m.in. z marynarką wojenną Indii, rozwija satelity do monitorowania Oceanu 

Indyjskiego z Indiami, a strategia Paryża zapowiada między innymi rozwijanie współpracy  

w dziedzinie bezpieczeństwa z Australią, Nowa Zelandią, Republiką Korei, Japonią  

i Indiami36.  

Polska nie jest zaangażowania bezpośrednio w system bezpieczeństwa Indo-Pacyfiku i jest 

zmuszona skupić się na swoim sąsiedztwie i wypływających z niego zagrożeniach. Chociaż 

zatem swoboda żeglugi, w tym transportu towarów, przekłada się także na kondycję 

polskiej gospodarki, Warszawa będzie musiała dalej liczyć na to, że inne państwa 

(szczególnie USA) utrzymają bezpieczeństwo i stabilność tych połączeń. Tym niemniej 

działalność podmiotów chińskich przekłada się bezpośrednio na kwestie 

cyberbezpieczeństwa w Europie, w tym także w RP. Tu otwiera się zatem pole do 

współpracy z partnerami w Europie i Azji. Warto odnotować szczególnie nacisk, jaki 

położono na ten obszar w strategii brytyjskiej. Wątek ten zostanie jeszcze poruszony we 

wnioskach na końcu tego tekstu. 

 

Mapa priorytetów, czyli wymiar polityki gospodarczej 

 

Ze swojej natury wyżej wymienione dokumenty są bardziej ogólne: są to na poły publikacje 

nakreślające ogólną strategię, ale często nie konkretnie rozwiązania pozwalające na jej 

realizację, a na poły publikacje służące celom politycznym (na użytek wewnętrzny  

i zewnętrzny). Nie zabrakło w nich jednak deklarowania konkretnych rozwiązań i działań, 

szczególnie w dziedzinie polityki gospodarczej. Aspektom tym warto przyjrzeć się 

dokładnie i szukać z nich wniosków dla polityki RP wobec Azji. 

Najwięcej dokładnie określonych rozwiązań zawierają strategie: niemiecka i brytyjska (a 

dalej irlandzka). W porównaniu najbardziej ogólnikowa jest strategia francuska, chociaż 

należy podkreślić, że z kolei wspomina ona najszerzej o bezpośrednim zaangażowaniu  

w bezpieczeństwo Indo-Pacyfiku, a siłą rzeczy tu Paryż nie mógł publicznie prezentować 
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zbyt wielu konkretów. Brytyjski dokument jest też w większości sekcji dość ogólnikowy, ale 

wyróżnia go określenie pod koniec tekstu wyasygnowania konkretnych sum na różne cele, 

czego brak w pozostałych strategiach.  

Spośród owych konkretnych rozwiązań i priorytetów powyższych państw wobec regionu 

Indo-Pacyfiku można wymienić między innymi następujące: 

 

Wielka Brytania 

– rozwijanie możliwości ataku powietrznego z lotniskowców: cel posiadania co najmniej 58 

samolotów bojowych F-35 do 2025 r.; budowa nowych fregat (Type 32), realizacja planu 

budowy pięciu fregat Type 32 i ośmiu Type 26 i inne37; 

– zmierzanie do bilateralnej umowy handlowej z Indiami38, a także dalsze negocjacje umów 

o wolnym handlu z Australią i Nową Zelandią39; 

– dalsze starania na rzecz przyłączenia Wielkiej Brytanii do CPATP40, a także na rzecz 

członkostwa w CPTPP41; 

– uczynienie kadr brytyjskich placówek w Indiach największymi liczebnie kadrami 

Zjednoczonego Królestwa na świecie42; 

– wznowienie wysiłków dyplomatycznych na rzecz powstrzymania Iranu od rozwoju broni 

atomowej43; 

– wsparcie działań na rzecz denuklearyzacji Korei Północnej i przestrzegania sankcji [wobec 

niej]44. 

– zmierzanie do uzyskania statusu ASEAN Dialogue Partner45; 

– zmierzanie do reformy Światowej Organizacji Zdrowia (,,wyciągając wnioski z lekcji 

COVID-19’’)46 i dofinansowanie jej sumą 340 milionów funtów47; 

– starania na rzecz równego dostępu do szczepionek na COVID-19 na świecie, w tym 

wsparcie dla mechanizmu COVAX i Gavi, the Vaccine Alliance, jak również wsparcie 

eksperckie w celu wykrywania nowych wariantów tego wirusa48; 
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– współpraca w dziedzinie Kosmosu m.in. z Australią i Japonią49; 

– rozwijanie współpracy naukowej w oparcie o brytyjskie centra nauki i innowacji na Bliskim 

Wschodzie, w Afryce i w Indiach50. 

 

Niemcy 

– wsparcie podpisania legalnie wiążącego kodeksu postępowania na morzach między 

Chinami a ASEAN51; 

– wsparcie dla negocjacji umów handlowych UE z państwami Indo-Pacyfiku, szczególnie 

Nową Australią, Australią i Indonezją, a także z regionem ASEAN, kiedy te ostatnie zostaną 

wznowione; równolegle „modernizacja” (czyli renegocjacja zasad) umowy o wolnym handlu 

z Republiką Korei52; 

-– wsparcie dla negocjacji umowy inwestycyjnej z Chinami (po ogłoszeniu strategii 

negocjacje te zostały faktycznie ukończone)53; 

– kilkakrotne podkreślanie chęci rozszerzania współpracy z ASEAN, w tym zabieganie  

o status obserwatora w ASEAN Defence Ministers Meeting Plus (ADMM+)54; 

– powołanie niemieckiego centrum informacyjnego w Singapurze skupionego na 

powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się dezinformacji w regionie Indo-Pacyfiku (nie 

określono, o jakiego rodzaju dezinformację chodzi)55; 

– intencja instytucjonalizacji współpracy z organizacją państw Zatoki Bengalskiej: Bay of 

Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation56; 

– zabieganie o członkostwo w International Solar Alliance57; 

– rozwijanie współpracy w dziedzinie zielonego wodoru z Australią58; 

– współpraca z państwami Azji w ramach Powering Past Coal Alliance59; 

– deklaracja współpracy z Indiami i Japonią na rzecz reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ60; 

– działania na rzecz wzmocnienia i reformy Światowej Organizacji Zdrowia61; 



Europejskie strategie wobec Indo-Pacyfiku i ich znaczenie dla Polski... I 11 
 

– chęć rozszerzania współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa z państwami  

o ,,wspólnych wartościach’’ w Azji, w tym Singapurem, Australią, Japonią i Republiką Korei 

(ewidentnie nie z Chinami)62. 

– powołanie dialogu nt. cyberbezpieczeństwa z Republiką Korei i wciągnięcie w niego firm  

z obu stron63; 

– współpraca z Chinami na rzecz kontroli handlu uzbrojeniem64; 

– dalsza współpraca z Chinami na rzecz ochrony środowiska65; 

– współpraca przy rozwoju zielonych korytarzy w Indiach66; 

 

Irlandia 

Jak wspomniano wyżej, strategia francuska jest zbyt ogólnikowa w tym zakresie, by można 

było ją rozpisać w podobny sposób.  Chociaż strategia irlandzka jest znacznie wcześniejsza, 

warto ją wskazać właśnie jako przykład zupełnie innego podejścia. Jak wspomniano 

wcześniej, nie miała ona Indo-Pacyfiku w nazwie, a także nie wspominała go także w treści 

w znaczeniu, w jakim używano go powyżej. Zgodnie z tym sygnałem, głosiła ona większe 

otwarcie na współpracę z Chinami i nie pisano w niej o ChRL jako zagrożeniu czy wyzwaniu, 

skupiano się także na kwestiach gospodarczych i powiązanych z nimi, nie tematyce 

bezpieczeństwa. Do niektórych z celów zawartych w niej względem Azji należały: 

– utworzenie ambasady w Manili67; 

– utworzenie nowego konsulatu w Chinach68; 

– ,,modernizacja’’ (renegocjacja) umów o podwójnym opodatkowaniu – w pierwszej 

kolejności z Japonią69; 

– zabieganie o rozszerzenie dostępu dla irlandzkiej wołowiny na rynku chińskim i filipińskim, 

a także wołowiny na rynku wietnamskich i owoców morzu na rynku 

południowokoreańskim70; 
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– zabieganie o dostęp dla irlandzkiej wołowiny na rynek południowokoreański i mięsa 

owczego na rynek chiński71; 

– powołanie nowego attaché ds. rolnictwa w Seulu72; 

– dalsze wspieranie EU w działaniach na rzecz większego dostępu dla europejskich 

produktów rolnych na rynkach Azji73; 

– rozszerzenie programów studenckich (Board Bia Fellowship, Global Graduate 

programmes) w Chinach, Singapurze, Japonii, Wietnamie i Australii74, zwiększenie liczby 

studentów z regionu Azji i Pacyfiku studiujących w Irlandii; 

-zwiększenie liczby oferowanych państwom świata stypendiów do 12075; 

– rozwijanie programów nauki j. chińskiego i koreańskiego w Irlandii76; 

– promowanie atrakcji turystycznych Irlandii, szczególnie w Chinach i Japonii77; 

– współpraca z lotniskiem w Dublinie, szczególnie w zakresie rozbudowy usług lotniczych 

względem Chin, Japonii i Indii78; 

– powołanie nowych urzędników promujących kulturę Irlandii w Pekinie i Tokio79; 

– zwiększenie współpracy w dziedzinie wspólnej produkcji filmów, w tym m.in. z Chinami80; 

 

Wnioski dla RP 

 

Niniejszy komentarz nie ma ambicji nakreślania polskiej strategii względem powyższych 

zjawisk, nie jest też próbą określenia, czy RP powinna w odniesieniu do nich opublikować 

dokument (tak jak uczyniły to niektóre rządy). Polska nie ma nie tylko możliwości 

angażować się w dziedzinie bezpieczeństwa tak głęboko jak np. Francja na Oceanie 

Indyjskim czy w polityce gospodarczej tak mocno jak np. Niemcy wobec ASEAN. Opisane tu 

dokumenty pozwalają jednak wysnuć pewne istotne wnioski również wobec polityki 

Warszawy. Zamiast szerokiej strategii, RP powinna raczej pracować nad bardziej 



Europejskie strategie wobec Indo-Pacyfiku i ich znaczenie dla Polski... I 13 
 

punktowymi, mniej długoterminowymi i bardziej precyzyjnie nakreślonymi finansowo 

programami. Bez wątpienia jednak niejedno działanie można przeprowadzić skutecznie 

względem państw Azji. 

Wzorem wspomnianych w niniejszym tekście państw warto na przykład  ponownie nakreślić 

swoje priorytety w rozwijaniu sieci placówek w Azji (w tym wypadku szczególnie konkretne 

plany przedstawiła Irlandia). Zdaniem autora w tym ostatnim wypadku należy przede 

wszystkim znacznie zwiększyć kadry placówek dyplomatycznych i biur PAIH w Republice 

Korei, Japonii, Chinach, Indiach i wybranych państwach ASEAN  

(Tajlandia i Wietnam), a dopiero w dalszej kolejności, jeśli pozwolą na to środki, otwierać 

nowe placówki. To zapewne te państwa z odegrają kluczową rolę w stosunkach 

gospodarczych RP z Azją w wymiarze handlu i/lub inwestycji. Rozszerzenie kadr, w tym 

koniecznie biur PAIH, pozwoli lepiej skupić się na osiągalnych celach gospodarczych, 

zamiast bardziej angażującego tworzenia nowych placówek. W tym kontekście warto 

zauważyć, jak często region ASEAN przewijał się przez wyżej wymienione źródła. 

Poza Irlandią, żadne z wyżej wymienionych państw nie skupiało się na kwestii wymiany 

studenckiej z państwami Azji – co oczywiście nie oznacza, że ich rządy nie zauważają ich 

znaczenia i nie realizują programów w tym zakresie. Tak czy inaczej jest to jednak 

przypomnienie, że warto pracować nad polskimi programami przyciągania studentów  

z określonych państw Azji, zwłaszcza w obliczu problemów demograficznych RP (i, szerzej, 

polskich uczelni). 

Godna odnotowania jest także m.in. niemiecka deklaracja o zabieganiu o członkostwo  

w International Solar Alliance. Chociaż organizacja ta ma zrzeszać przede wszystkim 

państwa o określonej pozycji geograficznej (usytuowane w regionach bardziej 

nasłonecznionych: między Zwrotnikiem Raka a Zwrotnikiem Koziorożca), została ona 

utworzona przez Francję i Indie; później dołączyła także Wielka Brytania. Jak wspomniano 

wyżej, o członkostwo ubiegać się zamierzają również Niemcy. W połączeniu z celami 

ekologicznymi nie ma wątpliwości, że ta skupiona na rozwijaniu energii słonecznej 

inicjatywa ma służyć sprzedaży technologii opartej na tej energii z jednych państw 

organizacji do innych (lub wspólnemu jej rozwijaniu); nie ma także wątpliwości, że w tym 

wymiarze liczy się na korzyści dla podmiotów francuskich, brytyjskich i niemieckich. 
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Podobnie zatem należy zabiegać o członkostwo Polski w tej organizacji lub przynajmniej 

uzyskanie statusu obserwatora. W szerszym kontekście warto zauważyć, jak często  

w powyższych źródłach mowa o szlachetnych celach (takich jak wspieranie rozwiązań 

ekologicznych) stanowiła równocześnie sygnał o konkretnych formach zaangażowania 

gospodarczego (chęci sprzedaży, współpracy bądź inwestycji); International Solar Alliance 

jest tu tylko jednym z przykładów. 

Warto także próbować współpracować Wielką Brytanią w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, 

gdyż państwo to zamierza stworzyć grupę krajów budujących bezpieczne sieci 5G (w tym 

bez wątpienia również bezpieczne od czynników chińskich, nawet jeśli nie stwierdza się 

tego wprost). Projekt grupy D-10 nie został wspomniany w cytowanej tu brytyjskiej 

strategii, a jej członkami ma być siedem państw G7, a także trzy państwa azjatyckie 

(Japonia, Republika Korei, Indie). Cyberbezpieczeństwu poświęcono jednak w brytyjskim 

dokumencie bardzo dużo uwagi i nie ma wątpliwości, że Londyn postrzega tu czynniki 

chińskie i rosyjskie jako zagrożenie81. 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 
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