
Biuletyn Ośrodka Badań Azji 

Centrum Badań nad 
Bezpieczeństwem 

Akademii Sztuki Wojennej 

Numer 40 | wrzesień 2020 

 

 

 
 

The Bulletin of the Asia Research Center 

Center for Security Studies 

War Studies University 

Volume 40 | September 2020 

 
  

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Redakcja: Krzysztof Iwanek 

 
Autorzy tekstów: Krzysztof Iwanek, Łukasz Przybyszewski, Konrad 
Rumiński 
 

 
Ośrodek Badań Azji 
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 

Akademia Sztuki Wojennej 
al. gen. A. Chruściela „Montera” 103 

00-910 Warszawa 

 
Tel.: 26-181-44-84 

E-mail: osrodekbadanazji@akademia.mil.pl 
Twitter: @osrodekazji 

 
 

 
Opinie zawarte w niniejszym opracowanu nie są 

oficjalnym stanowiskiem Akademii Sztuki Wojennej. 



 

| 3 

 

Spis treści 

 

Podsumowania tekstów ................................................................ 5 

Odrzucenie amerykańskiej propozycji przedłużenia embarga 

zbrojeniowego na Iran                                                                                              

Łukasz Przybyszewski .................................................................... 13 

Ćwiczenia flot USA, Japonii, Indii i Australii – czy powstanie wreszcie 

nowy blok militarny?                                                                                                

Konrad Rumiński ........................................................................... 25 

Premier Japonii rezygnuje ze stanowiska                                                        

Konrad Rumiński ........................................................................... 33 

Indie ograniczają import uzbrojenia                                                                  

Krzysztof Iwanek........................................................................... 41 

English summaries ...................................................................... 53 

 

 

 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 40 | wrzesień 2020 

4 | 



 

Podsumowania tekstów  | 5 

Podsumowania tekstów 

 

Odrzucenie amerykańskiej propozycji przedłużenia embarga 

zbrojeniowego na Iran 

Łukasz Przybyszewski 

 

W dniu 14 sierpnia br. Rada Bezpieczeństwa ONZ (dalej RB ONZ lub RB) 

odrzuciła zaproponowaną przez USA rezolucję mającą wydłużyć 

embargo na uzbrojenie konwencjonalne nałożone na Iran. W związku  

z tym, że Waszyngton poparła jedynie Dominikana, Rosja i Chiny 

rezolucję zawetowały, a wszyscy pozostali członkowie RB wstrzymali się 

od głosu, odrzucenie rezolucji zostało powszechnie odczytane jako 

porażka obecnych władz USA. Dalsze próby wymuszania na RB ONZ 

przyjęcia korzystnej dla USA rezolucji dot. embarga mogą doprowadzić 

do sytuacji paradoksalnej. Waszyngton może bowiem jednostronnie 

uznać, że znów obowiązywać będą sankcje RB ONZ sprzed 

porozumienia nuklearnego 5+1 (JCPoA), natomiast pozostali członkowie 

RB wówczas stwierdzą, że taka interpretacja stanu sprawy jest 

pozbawiona podstawy prawnej oraz konsensusu. Oznaczałoby to kryzys 

dyplomatyczny RB ONZ, co w dłuższej perspektywie może rodzić nowy 

charakter biegunowości politycznej i nowe zagrożenia. W interesie 

europejskich członków RB ONZ jest najprawdopodobniej 

doprowadzenie w końcu do zażegnania impasu, o ile państwa te nie 

zamierzają doprowadzić do rozłamu podobnego w skutkach do kryzysu 
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z lat 70., kiedy państwa zachodnie z osobna prowadziły negocjacje  

z OPEC. 

Narracja medialna i analityczna skupia się na amerykańskiej porażce i jej 

implikacjach dla Waszyngtonu. Brak poparcia dla starań USA ma jednak 

również aspekt pozytywny. Celem Waszyngtonu jest doprowadzenie do 

maksymalnego osłabiania pozycji Iranu w regionie. Innym celem jest 

wzmocnienie relacji pozostałych państw Zatoki Perskiej i zbieżności ich 

interesów z interesami Stanów Zjednoczonych. Wpływ głosowania na 

punkt widzenia arabskich państw Zatoki Perskiej został w dużej mierze 

pominięty, a ma on z perspektywy USA aspekt pozytywny.  

Z perspektywy globalnej bowiem utrzymywanie wpływów w regionie 

Środkowego Wschodu jest dla USA coraz bardziej kosztowne  

i ryzykowne. Jeśli zaś pozostali członkowie RB ONZ nie ulegną presji 

Waszyngtonu, to wówczas państwa arabskie Zatoki Perskiej mogą 

poczuć się na tyle zagrożone potencjalnie dozbrajającym się Iranem, że 

zaczną ze sobą coraz ściślej współpracować wojskowo. Jednym  

z przejawów tego procesu może być formalizacja stosunków 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) z Izraelem oraz pogłoski  

o podjęciu podobnych kroków przez Bahrajn i Oman. Oznacza to, że 

naciski wywierane na Iran mogą być jedynie środkiem do tego, aby 

Arabia Saudyjska, Bahrajn, Oman i ZEA głębiej połączyły swoje interesy 

polityczno-militarne z amerykańskimi. 
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Ćwiczenia flot USA, Japonii, Indii i Australii – czy powstanie wreszcie 

nowy blok militarny? 

Konrad Rumiński 

 

Pod koniec lipca na Oceanie Indyjskim i Morzu Filipińskim odbyły się 

ćwiczenia flot Stanów Zjednoczonych, Indii, Japonii i Australii. 

Ćwiczenia postrzega się jako przejaw współpracy w ramach 

wznowionego w 2017 roku czterostronnego dialogu bezpieczeństwa 

(tzw. Quad).  Współpraca wojskowa w tym formacie wydaje się być 

obliczona na powstrzymywanie wzrostu potęgi Chin w regionie. Takim 

wnioskom sprzyja termin ćwiczeń,  który zbiega się z osłabieniem 

pozytywnego wizerunku Chin na świecie w wyniku eskalacji napięć 

wokół Morza Południowochińskiego, przebiegu amerykańsko-chińskiej 

wojny handlowej, wybuchu epidemii koronawirusa i autorytarnego 

stanowiska Pekinu wobec Hongkongu. Morskie manewry dla każdego  

z uczestników są okazją do zaakcentowania asertywnego stanowiska 

wobec Chin.  

Ze względu na szeroki kontekst i szczególny czas odbywania ćwiczeń, 

spekuluje się, że współpraca USA, Japonii, Australii i Indii doprowadzi 

tym razem do stworzenia nowego bloku militarnego, swoistego NATO 

dla Azji.  Taka perspektywa póki co wydaje się odległa, ponieważ każde 

z państw rozgrywa przede wszystkim bieżące interesy. Ponadto 

zagrożenie militarne ze strony Pekinu nie wydaje się póki co na tyle 

duże, by można było mówić o przekuciu nieformalnego dialogu  

w konkret i trwałej konsolidacji nowej organizacji międzynarodowej. 
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Jeśli jednak napięcia na linii Waszyngton-Pekin będą narastać, wydaje 

się pewne, że Stany Zjednoczone będą starały się zbliżyć i związać 

sojuszników. W takiej sytuacji Quad mógłby przerodzić się  

w pełnowartościowy blok militarny – szczególnie gdyby dołączyły do 

niego również inne państwa azjatyckie.  Jakiekolwiek tego typu działania 

niewątpliwie spotkają się z proporcjonalną reakcją Pekinu. Dlatego 

niezależnie od losu samego dialogu czterostronnego wydaje się, że 

napięcie w regionie póki co będzie rosnąć. 

 

Premier Japonii rezygnuje ze stanowiska 

Konrad Rumiński 

 

28 sierpnia premier Japonii Shinzo Abe ogłosił swoją rezygnację. 

Oficjalnym powodem dymisji są kwestie zdrowotne. Premier będzie 

sprawował funkcję jeszcze przez kilka tygodni do czasu wyłonienia 

następcy. Wiadomość tę można uznać za nieoczekiwaną. Był jak do tej 

pory najdłużej urzędującym premierem tego kraju w historii. Okres jego 

rządów będzie kojarzony z kilkoma dużymi inicjatywami, takimi jak 

abenomika, Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) oraz strategia Wolnego 

i Otwartego Indo-Pacyfiku (FOIP). Zapamiętane zostaną również jego 

wysiłki na rzecz rozwiązania sporu terytorialnego i poprawy relacji  

z Rosją. Najważniejszy cel polityczny premiera, to znaczy zmiana 9. 

artykułu Konstytucji Japonii, który formalnie zakazuje Japonii 

posiadania i używania sił zbrojnych, nie został jednak osiągnięty.  
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Przeciwnicy premiera Abe zarzucają mu udział w aferach korupcyjnych. 

Jest również krytykowany za niedostateczną, zdaniem oponentów, 

walkę z epidemią COVID-19. Oprócz tego stałym powodem kontestacji 

rządów Abe przez opozycję w Japonii i niechętnych Partii Liberalno-

Demokratycznej (LDP) komentatorów zagranicznych była nieskrywana 

orientacja nacjonalistyczna ustępującego premiera. 

Można domniemywać, że to nie kwestie zdrowotne są jedynym czy 

najważniejszym powodem ustąpienia premiera Abe. Rezygnacja 

przychodzi w momencie dużego spadku poparcia dla rządu oraz  

w przeddzień dużego kryzysu gospodarczego, który prawie na pewno 

nie ominie Japonii w kolejnych latach.  

Niewykluczone, że premier, będący jednocześnie przewodniczącym 

partii, rezygnuje ze stanowiska, ponieważ w tym momencie nie widzi 

możliwości poprawienia notowań, a jednocześnie chce uniknąć 

odpowiedzialności za dalszy ich spadek. W takiej sytuacji lepsze wydaje 

się przekazanie władzy innemu politykowi, który z czasem zacznie być 

kojarzony z nadchodzącymi trudnościami. Przerzucenie 

odpowiedzialności na innych poprzez oddanie władzy może  

w konsekwencji prowadzić do dalszego jej skonsolidowania. Jeżeli wokół 

sukcesji będą nawarstwiać się problemy, narastający kryzys wytworzy 

naturalną potrzebę silnego przywództwa i stworzy przestrzeń dla 

powrotu Shinzo Abe do gabinetu. Jest to tym bardziej prawdopodobne, 

że premier Abe raz już w podobny sposób wrócił do władzy.  

Niezależnie od tego, czy zmiana przywództwa okaże się trwała czy 

tymczasowa, dymisja Shinzo Abe nie powinna mieć dużego wpływu na 
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stosunki Japonii ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego że rdzeń polityki 

Abe zostanie zachowany niezależnie od tego, kto zostanie jego 

następcą. Gdyby premierem został polityk, który nie należy do frakcji 

nacjonalistycznej – na co raczej nie ma szans – istnieje szansa na 

poprawę stosunków z Koreą Południową, a nawet z Chinami. 

Prawdopodobnie nastąpi za to wyhamowanie wysiłków w kwestiach 

japońsko-rosyjskich. Dymisja nie będzie mieć również wpływu na 

stosunki polsko-japońskie. 

  

Indie ograniczają import uzbrojenia 

Krzysztof Iwanek 

 

9 sierpnia br. rząd Republiki Indii ogłosił stopniowo wprowadzany zakaz 

importu rozmaitego rodzaju uzbrojenia. Lista ta powinna być 

traktowana jako przegląd sprzętu, który według Nowego Delhi krajowy 

przemysł może wyprodukować samodzielnie lub z zewnętrznymi 

partnerami. Należy jednak podkreślić, że nie ma pewności, czy plan ten 

zostanie w pełni zrealizowany, a tym bardziej, że stanie się tak zgodnie  

z ogłoszonym terminarzem. 

W Indiach ściera się bowiem pogląd o konieczności uzyskiwania jak 

najlepszego możliwego sprzętu dla sił zbrojnych i tendencja do dbania  

o rodzime firmy produkujące sprzęt wojskowy. Obecny zakaz jest tego 

dobitnym przykładem i stanowi swoisty kompromis. Lista zakazująca 

importu obejmuje bowiem szeroki zakres sprzętu od relatywnie 

tańszego i łatwiejszego w produkcji do sprzętu kluczowego i drogiego, 
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ale nie najbardziej nowoczesne produkty i platformy o znaczeniu 

strategicznym. Równowagę między potrzebą importu a naciskiem na 

ochronę własnego rynku planuje się uzyskać w dużej mierze poprzez 

transfer technologii oparty na zapraszaniu zagranicznych podmiotów do 

produkowania w Indiach (samodzielnie lub optymalnie we współpracy  

z krajowymi firmami). 

Dla polskich przedsiębiorstw zmiany dokonywane na indyjskim rynku 

zbrojeniowym będą oznaczać rosnące wyzwania. Strategia ta 

faworyzować będzie bowiem firmy oferujące kompleksowe produkty  

i bardziej nowoczesne rozwiązania, ale także mające kapitał potrzebny 

do inwestycji w Indiach. Jest to zatem strategia, na której w większym 

stopniu skorzystają zapewne wielkie światowe koncerny. 
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KOMENTARZ NR 28/2020; DATA ZŁOŻENIA: 19.08.2020 

Odrzucenie amerykańskiej propozycji przedłużenia 

embarga zbrojeniowego na Iran 

 

W dniu 14 sierpnia br. Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła 

zaproponowaną przez stronę amerykańską rezolucję, która miała 

wydłużyć embargo na eksport uzbrojenia konwencjonalnego z i do 

Iranu. Waszyngton został poparty jedynie przez Dominikanę. Rezolucję 

zablokowało weto Rosji i Chin dodatkowo wzmocnione wstrzymaniem 

się od głosu wszystkich pozostałych członków RB. Odrzucenie rezolucji 

zostało powszechnie odczytane jako porażka obecnych władz USA,  

a narracja medialna skupia się przede wszystkim na aspekcie przegranej 

Waszyngtonu i pomija korzyści, które może ono nieść. Władze Stanów 

Zjednoczonych najprawdopodobniej są świadome nikłych szans na 

uzyskanie poparcia RB dla kolejnych propozycji rezolucji  

w nadchodzących miesiącach. 

 

Przyczyny przedłożenia rezolucji 

 

Z perspektywy USA propozycja rezolucji wydłużającej embargo była 

kontynuacją „polityki maksymalnego nacisku” wobec Iranu, określanej 

także nieeufemistycznie jako „polityka zaduszania”. Czy Iran 

rzeczywiście byłby w stanie nabyć nowe uzbrojenie, o ile nie na poczet 
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przyszłych rozliczeń, pozostaje kwestią sporną. Niektóre ośrodki 

analityczne przyznają jednak, że irański eksport węglowodorów jest 

kontynuowany wbrew sankcjom USA1. Oznacza to, że wpływ 

politycznego nacisku Waszyngtonu na odcinek środkowego (rynek)  

i dolnego biegu (konsumenci) branży węglowodorowej jest o wiele 

mniejszy niż sprzed porozumienia nuklearnego (JCPoA). Eksport 

węglowodorów jest w obecnym irańskim budżecie wprost zdefiniowany 

jako główny determinant wydatków na obronność  

i bezpieczeństwo, a zatem i na nabywanie uzbrojenia. Stwierdzenie to  

w ustawie o budżecie Iranu na rok 2020/21 w końcu padło, choć było 

jedynie potwierdzeniem „tajemnicy poliszynela” o źródle finansowania 

projektów obronnych państwa typowo rentierskiego (przychody  

z eksporty węglowodorów). Wcześniej sformułowania takie w ww. 

ustawie na lata poprzednie nie padały, choć oczywiste było, że 

przychody z węglowodorów stanowią rentę, poprzez którą programy 

obronne były finansowane. Mimo trudności irańska gospodarka może 

jednak dzięki wyłamaniu się spod nacisków Waszyngtonu wciąż 

funkcjonować, choć siła nabywcza riala znacząco się obniżyła. Władze  

w Teheranie przede wszystkim liczą na zwiększenie skuteczności 

odstraszania przy pomocy posiadanych już środków, np. w ramach 

programu rozwoju pocisków balistycznych. Kontynuacja programu 

nuklearnego wraz z rozwojem pocisków balistycznych stanowi również 

element działań odstraszających, choć Iran bezsprzecznie potrzebuje dla 

swej bazy przemysłowej kolejnych jednostek elektrowni atomowej, 

ażeby móc rozwijać produkcję i eksport na rynki regionalne. Potencjał 
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irańskiej gospodarki stanowi dla władz USA także powód do niepokoju, 

ponieważ wraz ze zniesieniem embarga w ślad za irańskimi produktami 

może podążyć także eksport irańskiego uzbrojenia. Wówczas wpływy 

Iranu w Iraku, Jemenie i Syrii mogłyby systematycznie wzrastać, a przez 

to osłabiać potencjał wojsk amerykańskich i czynić ich użycie 

nieopłacalnym. Dalsze powstrzymywanie Iranu przed eksportem  

i nabywaniem uzbrojenia jest zatem z perspektywy władz  

w Waszyngtonie dopóty ważne, dopóki regionalni partnerzy USA nie 

zwiększą swych zdolności do projekcji siły. 

 

Możliwy rozwój wypadków po odrzuceniu rezolucji 

 

Obecnie narracja medialna i analityczna skupia się na porażce i jej 

implikacjach dla Waszyngtonu. Kluczowym punktem powodującym 

brak zgody wśród członków RB ONZ jest porozumienie nuklearne 5+1 

(ang. Joint Comprehensive Plan of Action – JCPoA), którego 

uczestnikami są członkowie Rady i RFN. JCPoA w połączeniu z rezolucją 

RB ONZ 2231 umożliwiło stopniowe znoszenie od 2015 r. szerokiego 

spektrum sankcji międzynarodowych nałożonych na Iran. Brak 

wystarczającego konsensusu pomiędzy członkami Rady Bezpieczeństwa 

wynika z tego, że rezolucja RB ONZ 2231, która stanowiła poparcie dla 

JCPoA, przewidywała wiele, ale nie to, że któraś ze stron odejdzie od 

JCPoA. Status uczestnika JCPoA nie jest zatem wystarczająco 

uregulowany – nic nie stanowi o tym, jak można status ten utracić i co 

wówczas następuje. W związku z tym w JCPoA i rezolucji 2231 nie 
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przewidziano także, co dzieje się, gdy jedna ze stron zrzeknie się 

wykonywania postanowień JCPoA i czy wówczas taki uczestnik może 

wciąż korzystać z rozwiązań prawnych rezolucji 22312. Waszyngton stoi 

na stanowisku, że taka możliwość istnieje. Chociaż faktycznie Stany 

Zjednoczone uczestnikiem JCPoA już nie są od 2018 r., to w sensie 

prawnym wciąż nim pozostają, ponieważ rezolucja 2231 nie przewidziała 

sposobu utraty lub pozbawienia tego statusu. Próba uregulowania zaś 

tej kwestii rezolucją RB ONZ spotkałaby się z wetem USA3. 

 

Rozwiązanie rozbieżności oferuje mechanizm rozwiązywania sporu 

rezolucji 2231 (pkt. 12 i 37).  

Schemat ścieżki uruchomienia postępowania wg. mechanizmu rozwiązywania sporu opisanego  

w rezolucji 2231 RB ONZ 
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Uruchomienie go może jednak doprowadzić do sytuacji paradoksalnej. 

USA mogą bowiem zawetować rezolucję mającą zażegnać spór, a to 

wedle rezolucji 2231 spowodowałoby przywrócenie sankcji sprzed 

JCPoA. Jeszcze poprzednie władze Białego Domu stwierdzały, że mogą 

podjąć się takiego działania4. Teoretycznie uruchomienie mechanizmu 

rezolucji 2231 powinna poprzedzać podobna ścieżka arbitrażowa 

zawarta w JCPoA, ale zdaniem Waszyngtonu w sensie prawnym 

rezolucja 2231 ją zaleca, a nie wymaga. USA bowiem od początku 

traktują JCPoA jako zobowiązanie polityczne, a nie akt prawny5.  

 

Problemem przy uruchomieniu mechanizmu rozwiązywania sporu jest 

jednak fakt, że w pkt. 12 i 37 rezolucji 2231 stwierdzone jest wprost, że 

uczestnik JCPoA ma przedstawić także opis podjętych w dobrej wierze 

działań według procedury rozwiązywania sporów zawartej w JCPoA6. 

Nawet jeśli Waszyngton zdoła taki opis przedłożyć, to nie wiadomo, czy 

zostanie on potraktowany jako przekonujący. Z kolei pozostali 

członkowie RB ONZ mogą próbować blokować uruchomienie 

mechanizmu rozwiązywania sporu opisanego w 2231, nie godząc się na 

przyjęcie wniosku USA do agendy obrad7. Jeśli pozostali członkowie 

będą spowalniać starania Waszyngtonu, USA mogą przed upływem 

właściwego terminu unilateralnie uznać, że sankcje RB ONZ sprzed 

JCPoA znów obowiązują. Pozostali członkowie RB mogą wówczas 

natomiast stwierdzić, że USA nie mają ani wystarczającego poparcia, ani 

podstaw prawnych i zwyczajowych do takiej interpretacji, a tym samym 

stwierdzą, że powrót do stanu sprzed JCPoA nie ma miejsca.  
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Pozostali członkowie RB ONZ mogą co prawda nie przyjmować do 

punktu obrad amerykańskiego zgłoszenia, że Iran łamie postanowienia 

JCPoA i rezolucji 2231. Mają także możliwość ignorowania jednostronnej 

interpretacji wydarzeń głoszonej przez Waszyngton. Jednakże obie 

opcje mogą nieść negatywne konsekwencje. Wybranie którejkolwiek  

z nich oznaczałoby bowiem blokowanie uruchomienia mechanizmu 

rozwiązywania sporu. To zaś może być postrzegane przez Waszyngton 

jako zachęta do podjęcia jednostronnych działań. Utrzymujący się 

kryzys dyplomatyczny w RB ONZ w dłuższej perspektywie może rodzić 

nowy charakter biegunowości politycznej lub nowe, nieokreślone 

jeszcze zagrożenia. 

 

Postawa samego Iranu nie uległa w ostatnim miesiącu znacznej zmianie. 

Choć pojawiły się doniesienia o rzekomych niejawnych negocjacjach 

prowadzonych za pośrednictwem Republiki Federalnej Niemiec, to 

same doniesienia z irańskich mediów nie są wystarczające, by 

potwierdzić te plotki, zważywszy zwłaszcza na dotychczasowe działania 

informacyjne i dezinformacyjne Teheranu. Na poziomie powszechnych 

źródeł otwartych potwierdzenie hipotezy o tajnych negocjacjach wydaje 

się niemożliwe, ale nie oznacza to, że powinna ona być odrzucona. 

 

Korzyści z odrzucenia propozycji rezolucji 

 

Choć możliwe implikacje utrzymywania się sporu w RB ONZ mogą mieć 

groźne efekty, szczególnie jeśli przerodzi się on w permanentny kryzys, 
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to istnieje szereg korzyści z odrzucenia propozycji rezolucji USA 

przedłożonej 14 sierpnia br.  

 

Po pierwsze, państwa Zatoki Perskiej, takie jak Arabia Saudyjska, 

Bahrajn, Oman, ZEA oraz być może także Kuwejt będą mieć  

w najbliższym czasie coraz większy interes w tym, aby głębiej 

współpracować ze sobą w wymiarze politycznym i militarnym. 

Postrzeganie sformalizowania relacji z Izraelem może być również 

postrzegane jako coraz bardziej konieczne, być może kiedyś także przez 

władze w Rijadzie8. W przypadku zignorowania przywrócenia sankcji  

i pojawienia się perspektywy dozbrojenia Iranu przez Rosję i/lub Chiny, 

ww. państwa będą zmuszone rozbudować swoje zasoby obronne  

w formacie sojuszu regionalnego, ale opierającego się na wsparciu ze 

strony USA. Z punktu widzenia Waszyngtonu taki trend jest korzystny, 

ponieważ może on potencjalnie położyć podwaliny pod znaczną 

redukcję amerykańskiej obecności w regionie.  

 

Po drugie, ignorowanie jednostronnego przywrócenia sankcji przez 

europejskich uczestników JCPoA byłoby najprawdopodobniej i tak 

niemożliwe. Biorąc pod uwagę fakt, że państwa UE mają aktualnie 

bliższe geograficznie problemy, takie jak ambicje Turcji oraz wojnę 

domową/pośrednią w Libii, stanowisko europejskie będzie dążyć raczej 

do utrzymywania presji na arabskie państwa Zatoki Perskiej, ażeby 

zażegnać konflikty w obszarze śródziemnomorskim.  
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Po trzecie, w interesie europejskich członków RB ONZ jest 

najprawdopodobniej doprowadzenie w końcu do zażegnania impasu  

w RB, o ile państwa te nie zamierzają doprowadzić do rozłamu 

podobnego w skutkach do efektów negocjacji z OPEC w latach 70-tych, 

które państwa zachodnioeuropejskie prowadziły z osobna. Momentami 

krytycznymi wówczas okazały się ujawnienia szczegółów zakulisowych 

układów firm naftowych, co dziś może powtórzyć się w ramach walki 

informacyjnej, choć w odniesieniu do innych osób, podmiotów czy 

umów9. 

 

Wnioski  

 

 Odrzucenie amerykańskiej propozycji rezolucji dotyczącej embarga 

na eksport uzbrojenia konwencjonalnego z i do Iranu może 

doprowadzić do czasowego rozłamu w interpretacji stanu prawnego 

i faktycznego pomiędzy USA a europejskimi członkami RB ONZ. 

 Istnieją wiarygodne przesłanki, że władze USA mogą doprowadzić 

do sytuacji, w której jednostronnie uznają powrót sankcji 

międzynarodowych sprzed JCPoA za stan faktyczny. 

 W sytuacji unilateralnego uznania powrotu sankcji sprzed JCPoA 

przez Waszyngton państwa europejskie będą miały 

najprawdopodobniej niewielką elastyczność w przeciwdziałaniu 

skutkom takiego podejścia, co albo pogłębi podział, albo 

doprowadzi do konsensusu europejsko-amerykańskiego. 
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 W przypadku utrzymywania się ww. rozłamu może dojść do 

wzmożenia się działań dezinformacyjnych i informacyjnych, np. 

ujawniania rozmów prowadzonych w sposób niejawny, co mogłoby 

doprowadzić do rozwiązania impasu. 

 Obecny zastój w spójności europejsko-amerykańskiej względem 

JCPoA oraz Iranu ma znamiona podobieństwa do kryzysu  

w relacjach między USA i państwami zachodnioeuropejskimi  

w zakresie sposobu prowadzenia negocjacji z członkami OPEC, do 

którego doszło w pierwszej połowie lat 1970. 

 Brak ścisłej zbieżności interesów USA i niektórych członków RB ONZ 

może doprowadzić do pogłębienia współpracy militarnej  

i politycznej między niektórymi państwami arabskimi Zatoki Perskiej 

w sposób korzystny dla USA, tj. w formacie układu sił sojuszniczych. 

Iran zaś uzyskałby możliwość nabycia nowego uzbrojenia i/lub 

modernizacji posiadanych zasobów. 

 Państwa UE najprawdopodobniej nie będą w stanie ignorować 

unilateralnego amerykańskiego przywrócenia sankcji sprzed JCPoA. 

 Nie wiadomo, czy pogłoski o toczących się tajnych negocjacjach 

USA-Iran pod patronatem RFN są prawdziwe. Chociaż niektóre 

doniesienia mogą być częścią działań 

informacyjnych/dezinformacyjnych Iranu, to nie należy odrzucać 

możliwości, że rozmowy rzeczywiście mają miejsce. 

 

Łukasz Przybyszewski – analityk ds. Azji Zachodniej  

w Ośrodku Badań Azji 
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Ćwiczenia flot USA, Japonii, Indii i Australii – czy 

powstanie wreszcie nowy blok militarny? 

 

Pod koniec lipca Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych 

przeprowadziła na Oceanie Indyjskim i Morzu Filipińskim ćwiczenia,  

w których udział wzięły również Japonia, Indie  

i Australia.  Najpierw 18 lipca rozpoczęły się dwustronne ćwiczenia 

amerykańsko-indyjskie, w których udział ze strony amerykańskiej wzięły 

lotniskowiec USS Nimitz, krążownik rakietowy USS Princeton oraz 

niszczyciele rakietowe USS Sterett i USS Ralph Johnson. Ze strony 

indyjskiej uczestniczyły okręty INS Rana, INS Sahyadri, INS Shivalik i INS 

Kamorta1.  Następnie 21 lipca odbyły się równoległe ćwiczenia na Morzu 

Filipińskim, w których obok Marynarki Wojennej USA wzięły udział 

Japonia i Australia2. Stany Zjednoczone reprezentował lotniskowiec 

USS Ronald Reagan, krążownik rakietowy USS Antietam oraz 

niszczyciel rakietowy USS Mustin. Australia wysłała fregaty Stuart  

i Arunta, niszczyciel Hobart oraz okręty Canberra i Sirius. Ze strony 

japońskiej obecny był niszczyciel Teruzuki3.  Dla amerykańskich 

lotniskowców były to kolejne zadania po odbytych na początku lipca 

ćwiczeniach na Morzu Południowochińskim w kontrze do podobnych 

działań Chin, których nasilenie obserwowano już od połowy kwietnia4.  



 

26 | Konrad Rumiński 

 

Współpraca militarna Stanów Zjednoczonych, Japonii, Indii i Australii 

nie jest zupełnie nową ideą.  Najnowsza historia wspólnych ćwiczeń 

wojskowych rozpoczyna się w 1992 roku, kiedy odbyły się pierwsze 

ćwiczenia amerykańsko-indyjskie, znane odtąd i kontynuowane pod 

nazwą Malabar (odtąd: ćwiczenia malabarskie)5. Do tego formatu  

w 2015 w charakterze stałego uczestnika dołączyła Japonia 

(uczestniczyła również w niektórych wcześniejszych edycjach  

w charakterze obserwatora)6.  Od początku platforma była postrzegana 

jako wyzwanie dla rodzącej się potęgi Chin w regionie. Równoległym 

mechanizmem współpracy jest Czterostronny Dialog Bezpieczeństwa 

(Quadrilateral Security Dialogue), znany pod skrótową angielską nazwą 

Quad (odtąd używana w tekście).  Został on zainicjowany przez 

premiera Japonii Shinzo Abe w 2007 roku z poparciem administracji 

amerykańskiej i pod wpływem pozytywnych doświadczeń ze współpracy 

przy zwalczaniu skutków katastrofalnego tsunami na Oceanie Indyjskim 

w grudniu 2004 roku7. Założeniem Quad była intensyfikacja współpracy 

wojskowej państw demokratycznych regionu Azji i Pacyfiku, które 

chciały chronić swobodę żeglugi,  a w przyszłości (szczególnie  

w zamierzeniach Japonii) integracja właściwie wszystkich państw 

azjatyckich oprócz Chin. Dlatego na wyrost porównywano ją  

i porównuje się do azjatyckiego NATO, mimo braku mocnych ram 

instytucjonalnych i wypróbowanego modelu działania. Od momentu 

powstania uczestnikami grupy, określanej jako międzyrządowe forum 

bezpieczeństwa, były Stany Zjednoczone, Japonia i Australia. Quad 
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został jednak wstrzymany już w 2008 roku, kiedy urząd premiera 

Australii objął Kevin Rudd, a urząd premiera Japonii postrzegany jako 

życzliwy wobec Pekinu Yasuo Fukuda8. Dopiero w 2017 roku, pod 

wpływem chińskich działań na Morzu Południowochińskim  

i zmieniającej się oceny chińskiego zagrożenia, podczas szczytu ASEAN 

reaktywowano Quad9.  Dlatego przeprowadzone pod koniec lipca 

ćwiczenia są powszechnie kojarzone właśnie z tą inicjatywą.  

Trudno nie dostrzec, że ćwiczenia przeprowadzono w szczególnym 

momencie zachwiania pozytywnego postrzegania Chin na arenie 

międzynarodowej i pierwszego od lat poważnego kryzysu 

gospodarczego, na co wpłynęły: 1) wcześniejsze nasilenie napięć 

związanych z działaniami Chin na Morzu Południowochińskim i przebieg 

wojny handlowej Pekinu i USA, 2) epidemia koronawirusa oraz  3) 

sytuacja w Hongkongu. Inicjatywa przede wszystkim wpisuje się  

w strategiczny cel Stanów Zjednoczonych, które dążą do 

powstrzymywania i rozwoju potęgi Chin po to, by nie stracić nad nimi 

przewagi technologicznej i militarnej.  

Inne państwa uczestniczące w manewrach również mogły skorzystać ze 

sposobności wysłania do Pekinu asertywnego sygnału. Mogło na tym 

zależeć przede wszystkim Japonii, która czuje się najbardziej zagrożona 

rosnącymi wpływami Chin w obszarze Pacyfiku  

i w świecie, choć do niedawna jednocześnie mocno inwestowała  

w Chinach (Chiny od 2005 roku są największym partnerem 

gospodarczym Japonii10. Było tak pomimo problemów  



 

28 | Konrad Rumiński 

w kwestii polityki historycznej i sporu terytorialnego o wyspy 

Senkaku/Diaoyu), gdyż Japonia najprawdopodobniej liczyła, że 

obustronne korzyści gospodarcze przełożą się na zwiększenie 

bezpieczeństwa. W pewnym sensie Tokio korzysta teraz z formuły, 

którą samo przed laty zaproponowało i wydaje się, że oprócz Stanów 

Zjednoczonych to właśnie Japonia najbardziej skorzystałaby na 

formalizacji i umocnieniu współpracy wojskowej z Australią  

i Indiami. Załamanie się importu11 i turystyki z Chin do Japonii oraz 

zadeklarowanie wsparcia dla przenoszenia japońskiej produkcji z Chin 

do krajów trzecich – przy jednocześnie wciąż nierozwiązanych 

problemach w stosunkach z Seulem – to dobry moment na 

wykorzystywanie alternatywnych możliwości współpracy. Jest tak 

szczególnie dlatego, że można w ten sposób zabezpieczyć swobodę 

żeglugi na Oceanie Indyjskim i Pacyfiku, co stanowi egzystencjalny 

interes Japonii. 

Udział Australii świadczy zaś o tym, że w momencie zawirowań, z jakim 

możemy mieć do czynienia obecnie, państwo to widzi swojego 

najważniejszego sojusznika w Stanach Zjednoczonych, a do życzliwej 

czy też uległej wobec Pekinu polityki znanej z czasów mówiącego biegle 

po mandaryńsku premiera Kevina Rudda nie będzie szybkiego powrotu. 

Dzieje się tak pomimo faktu, że to Chiny wciąż są najważniejszym 

partnerem gospodarczym Canberry. Z tego punktu widzenia widać, że  

w przypadku Australii, podobnie jak Japonii, wyraźnie zaznacza się 

rozdźwięk między potrzebą zbliżenia gospodarczego do Chin,  

a jednocześnie utrzymania dystansu w kwestiach polityki zagranicznej  
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i obronnej. Takiej selektywnej konwergencji nie da się na dłuższą metę 

podtrzymać, co zresztą najlepiej widać na przykładzie relacji 

amerykańsko-chińskich od czasu objęcia urzędu prezydenta przez 

Donalda Trumpa. Chiny podważyły ponadto własną wiarygodność dążąc 

do faktycznej zmiany statusu Hongkongu, co musi budzić zrozumiałą 

odrazę u wciąż pamiętających czasy Imperium Brytyjskiego albo 

urodzonych w Hongkongu Australijczyków (ponad 96 tys.; wielu z nich 

opowiada się za niepodległością Hongkongu; oprócz tego w Hongkongu 

mieszka 100 tys. Australijczyków i działa 600 australijskich firm)12. 

Również dlatego wspólne ćwiczenia Stanów Zjednoczonych, Japonii  

i Australii de facto wymierzone przeciwko wpływom militarnym Chin nie 

powinny nikogo zaskakiwać. Te ćwiczenia to sygnał, że Japonia  

i Australia – państwa, które raczej korzystały na współpracy 

gospodarczej z Chinami, ale traciły w kwestiach bezpieczeństwa,  

w momencie próby (niewątpliwie zachęcane do tego przez Waszyngton) 

wybiorą bezpieczeństwo kosztem gospodarki. Sygnał ten ulegnie 

wzmocnieniu jeśli Australia weźmie udział w kolejnej edycji ćwiczeń 

malabarskich, które miałyby odbyć się pod koniec 2020 lub w 2021 

roku13. Wcześniej na taką ewentualność nie wyrażały zgody Indie, 

chociaż Australia zgłaszała akces już od kilku lat14.  

Podobnie jest w przypadku Indii, którym pomimo udziału w formacie 

Quad od samego początku zależało raczej na unikaniu jednoznacznego 

zaangażowania po stronie USA, żeby nie prowokować Pekinu. Być może 

dlatego czterostronna współpraca nie została nigdy podniesiona na 

wyższy poziom. To może się jednak zmienić, a pewien wpływ na takie 
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ukierunkowanie polityki Nowego Delhi mogą mieć  niedawne chińsko-

indyjskie starcia graniczne w regionie Ladakhu.  

 

Wnioski 

 

Ze względu na szeroki kontekst międzynarodowy i szczególny czas 

odbywania ćwiczeń, zaczęto spekulować w mediach, że przyspieszająca 

znowu nieformalna współpraca USA, Japonii, Australii i Indii doprowadzi 

tym razem do stworzenia nowego bloku militarnego, swoistego NATO 

dla Azji.  Taka perspektywa póki co wydaje się jednak odległa, ponieważ 

każde z państw – wspólnie, ale jednak osobno – rozgrywa przede 

wszystkim bieżące interesy. Ponadto zagrożenie militarne ze strony 

Pekinu nie wydaje się póki co na tyle duże, by można było mówić  

o przekuciu nieformalnego dialogu w ramy instytucjonalne i trwałej 

konsolidacji nowej organizacji międzynarodowej. Jest tak również 

dlatego, że do powołania naprawdę silnego bloku wojskowego 

przeciwko Chinom pożądany byłby aktywny udział różnych państw 

azjatyckich, które z różnych powodów (obecne relacje z Japonią, spory 

terytorialne, skomplikowane relacje z Chinami bądź USA czy 

egzystencjalne zagrożenie) mogłyby powściągliwie ustosunkowywać się 

do kwestii nawiązania czy formalizacji współpracy wojskowej w takim 

formacie. Duże ryzyko przewyższa póki co ewentualne korzyści. 

Natomiast jeśli konfrontacja Stanów Zjednoczonych i Chin będzie nadal 

przybierać na sile, szanse powołania takiego bloku wzrosną za sprawą 

samych Amerykanów, którzy na pewno będą zabiegać o poparcie  
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i wywierać presję na swoich sojuszników, tak samo jak czynią to teraz  

w kwestii 5G i (zakazu) współpracy z chińskimi przedsiębiorstwami  

z branży telekomunikacyjnej i wysokich technologii. Wówczas swoiste 

NATO dla Azji może rzeczywiście powstać. W takim przypadku Pekin 

będzie starał się szybko zweryfikować stabilność i sterowność takiego 

sojuszu, najpewniej zaostrzając swoją politykę wobec najsłabszych jego 

uczestników, a być może podejmując nawet działania hybrydowe. Stany 

Zjednoczone zaś jeszcze przed utworzeniem takiego sojuszu będą 

musiały zbadać własną zdolność do konsolidacji sojuszników i ocenić 

ewentualne ryzyko. Idealnym otoczeniem do takiego działania jest 

recesja gospodarcza, która zazwyczaj mocno dowartościowuje twardą 

siłę, a deprecjonuje miękką. Dlatego w niedalekiej przyszłości można 

spodziewać się nasilenia różnych działań sprawdzających zarówno po 

stronie Pekinu jak i Waszyngtonu, co będzie oznaczało dalszy wzrost 

napięcia w regionie.  
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Premier Japonii rezygnuje ze stanowiska 

 

28 sierpnia premier Japonii Shinzo Abe oświadczył, że podaje się do 

dymisji z powodów zdrowotnych1. Będzie jednak pełnił funkcję do czasu 

wyboru nowego przewodniczącego Partii Liberalno-Demokratycznej 

(LDP) i wyboru następcy na stanowisku premiera, czyli jeszcze co 

najmniej przez kilka tygodni. Pozostanie również parlamentarzystą 

rządzącej LDP z prefektury Yamaguchi (sprawuje mandat nieprzerwanie 

od 1993, zwyciężywszy już dziewięć razy).  

Wiadomość o rezygnacji premiera Abe można uznać za nieoczekiwaną. 

Był najdłużej urzędującym premierem Japonii w historii (do tej pory 

cztery kadencje, w latach 2006-2007 oraz 2012-2020). To za jego rządów 

zapoczątkowano, nazwaną od jego nazwiska, reflacyjną politykę 

gospodarczą opartą na dodruku waluty i reformach strukturalnych 

(abenomika), która jednak nie spełniła pokładanych w niej nadziei. 

Premier Abe wykazywał też szczególne wysiłki na rzecz rozwiązania 

kwestii uprowadzeń obywateli japońskich przez KRLD2 oraz poprawy 

stosunków z Federacją Rosyjską, w tym rozwiązania sporu 

terytorialnego wokół Wysp Kurylskich. Firmował również swoją osobą 

projekty integracji Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej wokół 

Japonii i Stanów Zjednoczonych, przede wszystkim poprzez 

Partnerstwo Transpacyficzne (TPP) oraz strategię Wolnego i Otwartego 
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Indo-Pacyfiku (FOIP). Przede wszystkim zaś okres urzędowania Shinzo 

Abe zostanie zapamiętany ze względu na najważniejszy, osobisty cel 

polityczny premiera, to znaczy dążenie do usunięcia 9. artykułu 

Konstytucji Japonii, który realnie ogranicza jej potencjał militarny  

i stanowi żywy symbol przegranej przez Japończyków wojny (ten cel nie 

został jeszcze zrealizowany). 

Przeciwnicy premiera Abe zarzucają mu udział w aferach korupcyjnych 

(z których największa to Moritomo Gakuen, dotycząca sprzedaży po 

zaniżonej wartości ziemi prywatnej firmie pod prywatną szkołę 

budowaną przez znajomego małżeństwa Abe)3. Jest również 

krytykowany wraz z rządem za niedostateczną, zdaniem oponentów, 

reakcję na zagrożenie związane z epidemią COVID-194. Oprócz tego 

stałym powodem kontestacji rządów Abe przez opozycję w Japonii  

i niechętnych LDP komentatorów zagranicznych była nieskrywana 

orientacja nacjonalistyczna ustępującego premiera (członka 

reakcjonistycznego lobby Nippon Kaigi), która przyczyniła się między 

innymi do pogorszenia stosunków Japonii z Koreą Południową  

i Chinami. Krytykowano również, nadmierną zdaniem niektórych, 

tendencję do konsolidacji władzy i ograniczania praw obywatelskich 

(kwestia przepisów ograniczających wolność słowa w przypadkach 

dotyczących bezpieczeństwa narodowego oraz wprowadzających kary 

za whistleblowing i w praktyce najprawdopodobniej ograniczających 

swobodę prasy)5.  
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Oficjalnym powodem rezygnacji Shinzo Abe są kwestie zdrowotne. 

Powszechnie znanym faktem jest to, że od czasów licealnych cierpi on 

na wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ze względu na te chorobę 

premier Abe raz już zrezygnował z urzędu w 2007 roku, by po pięciu 

latach powrócić na stanowisko premiera. Można jednak domniemywać, 

że to nie kwestie zdrowotne są głównym powodem jego odejścia ze 

stanowiska. Rezygnacja ta następuje w czasie dużego spadku poparcia 

dla rządu i samego premiera (w czerwcu najniższe od dwóch lat) 

spowodowanego strachem związanym z pandemią, przełożeniem 

Igrzysk Olimpijskich i początkiem głębokiego kryzysu gospodarczego (w 

okresie od marca do kwietnia PKB Japonii skurczyło się o 27,8 procenta, 

a w relacji kwartał do kwartału o 8,2 procenta, co oznacza największy 

spadek od 40 lat)6. Niewykluczone, że premier, będący jednocześnie 

przewodniczącym partii7, rezygnuje ze stanowiska, ponieważ w tym 

momencie nie widzi możliwości poprawienia notowań, a jednocześnie 

chce uniknąć odpowiedzialności za dalszy ich spadek. W takiej sytuacji 

lepsze wydaje się przekazanie władzy komuś innemu, z tej samej lub 

konkurencyjnej frakcji w partii. To ta nowa osoba  

– w chwili składania tekstu nieoficjalnie mówi się, że może być to 

Yoshihide Suga8 – będzie narażona na trudności zmagając się  

z nieuchronnymi zagrożeniami, które prawie na pewno nie ominą 

Japonii w kolejnych latach. Będzie też kojarzona z kryzysem 

gospodarczym i pogorszeniem się sytuacji bytowej części 

społeczeństwa. Jednocześnie, pozostając członkiem LDP, zapewne 

również namaszczonym przez ustępującego premiera  
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i przewodniczącego, będzie prowadzić zbliżoną politykę do tej, którą 

prowadziłby sam Shinzo Abe.  

Przerzucenie odpowiedzialności na innych poprzez oddanie władzy 

może w konsekwencji prowadzić do dalszego jej skonsolidowania. Może 

być tak tym bardziej dlatego, że do 22 października 2021 roku w Japonii 

muszą odbyć się wybory parlamentarne (a rezygnacja Abe może ich 

odbycie się przyspieszyć). Przy tym warto dodać, że wybór 

przewodniczącego LDP odbędzie się tym razem w trybie 

nadzwyczajnym, co uniemożliwia udział w głosowaniu działaczy spoza 

głównego kręgu w partii. W przeciwnym razie być może większe szanse 

na wybór niż Suga miałby Shigeru Ishiba, a może nawet Fumio Kishida. 

Standardowe wybory przewodniczącego LDP zaplanowano już 

wcześniej na jesień 2021 roku9. To oznacza, że jeśli wokół sukcesji będą 

narastać problemy wyłoniony wkrótce następca okazać się tymczasowy. 

Japonia zresztą miewała okresy bardzo częstych zmian na stanowisku 

premiera. Narastający kryzys gospodarczy i polityczny wytworzy 

wówczas naturalną potrzebę silnego przywództwa i stworzy przestrzeń 

dla powrotu Shinzo Abe do gabinetu.  

Jest to tym bardziej prawdopodobne, że premier Abe jest bardzo 

wytrawnym i doświadczonym politykiem, przyzwyczajonym do 

ryzykownych posunięć (vide przedterminowe wybory w 2017 roku10), 

poza tym raz już w podobny sposób wrócił do władzy. Należy przy tym 

zwrócić uwagę, że najważniejszy cel jego kariery politycznej, czyli 

zmiana Konstytucji Japonii na mniej pacyfistyczną, przywracającą 
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godność władzy cesarskiej i redefiniującą powojenny ustrój Japonii  

w duchu nacjonalistycznym, nie został osiągnięty. Dlatego wydaje się, 

że Abe nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Możliwości powrotu nie 

przekreśla również relatywnie młody jak na warunki japońskiej polityki 

wiek ustępującego premiera (65 lat). Póki co Abe nie wycofuje się  

z polityki zupełnie, ale pozostaje w parlamencie11. W zgromadzeniu 

ustawodawczym Japonii zaś liderom nierzadko zdarza się pracować do 

śmierci, realizując cele aktualne na przestrzeni więcej niż jednego 

pokolenia, często silnie związane z historią rodziny lub klanu (jak 

chociażby prywatyzacja poczty, którą zaciekle podejmował premier 

Jun'ichiro Koizumi, a która była niezrealizowanym celem kariery 

politycznej jego dziadka Matajiro, ministra w latach 20. XX wieku)12.  

Niezależnie od tego, czy zmiana przywództwa okaże się trwała czy 

tymczasowa, dymisja Shinzo Abe nie powinna mieć dużego wpływu na 

stosunki Japonii ze Stanami Zjednoczonymi, dlatego że rdzeń polityki 

Abe zostanie zachowany niezależnie od tego, kto zostanie jego 

następcą. Gdyby premierem został polityk, który nie należy do frakcji 

nacjonalistycznej, na co raczej nie ma szans, zaistnieje perspektywa 

poprawy stosunków z Koreą Południową, a nawet z Chinami. Po 

rezygnacji Abe prawdopodobnie nastąpi zaś wyhamowanie wysiłków  

w kwestiach japońsko-rosyjskich. Kwestia Wysp Kurylskich traci bowiem 

na znaczeniu w japońskiej polityce wewnętrznej, a dążenie do poprawy 

stosunków z Rosją było osobistą inicjatywą Abe13. Dymisja nie będzie 

mieć również wpływu na stosunki polsko-japońskie. 
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Uwaga: tekst został złożony przed wyborem nowego przewodniczącego 

LDP i nowego premiera Japonii. Zgodnie z powszechnymi 

przewidywaniami został nim Yoshihide Suga. 

 

Konrad Rumiński – analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji

                                                           
1
 Motoko Rich, Shinzo Abe, Japan’s Longest-Serving Prime Minister, Resigns Because of 

Illness, The New York Times, 28.08.2020, 
https://www.nytimes.com/2020/08/28/world/asia/shinzo-abe-resign-japan.html 
[dostęp: 07.09.2020]. 
2
 Japanese Abductee Families Regret Abe's Resignation, Jiji Press, 29.08.2020, 

https://jen.jiji.com/jc/eng?g=eco&k=2020082900311 [dostęp: 07.09.2020]. 
3
 Donna Weeks, Moritomo Gakuen: Shinzo Abe’s scandal that just won’t go away, Lowy 

Institute, 14.03.2018, https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/moritomo-
gakuen-shinzo-abe-scandal-just-won-t-go-away [dostęp: 07.09.2020]. 
4
 Survey of Citizens in Six Countries Finds Prime Minister Abe Ranks Lowest for COVID-19 

Response, Nippon.com, 20.07.2020, https://www.nippon.com/en/japan-data/h00769/ 
[dostęp: 07.09.2020]. 
5
 Justin McCurry, Abe defends Japan’s secrets law that could jail whistleblowers for 10 

years, The Guardian, 10.12.2014, 
https://www.theguardian.com/world/2014/dec/10/japan-state-secrets-law-security-
dissent [dostęp: 07.09.2020]. 
6
 Japan sees worst GDP contraction in 40 years, NHK World, 17.08.2020, 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200817_14/ [dostęp: 07.09.2020]. 
7
 W Japonii panuje niepisana reguła, że przewodniczący partii zostaje premierem. 

8
 Simon Denyer, Japan’s ‘Mr. Fixit,’ Yoshihide Suga, set to succeed Shinzo Abe as leader, 

The Washington Post, 01.09.2020, 
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/japans-mr-fixit-yoshihide-suga-
set-to-succeed-shinzo-abe-as-leader/2020/09/01/28addb02-eb60-11ea-bd08-
1b10132b458f_story.html [dostęp: 07.09.2020]. 
9
 Mitsuru Obe, Japan ruling party leadership race to begin: Five things to know, Nikkei 

Asian Review, 01.09.2020, https://asia.nikkei.com/Politics/Japan-after-Abe/Japan-s-
ruling-LDP-to-elect-Abe-s-successor-Five-things-to-know [dostęp: 07.09.2020]. 
10

 Mireya Solis, Jennifer Mason, Four questions about Japan’s snap election, answered, 
Brookings Institution, 25.10.2017, https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/2017/10/25/four-questions-about-japans-snap-election-answered/ [dostęp: 
07.09.2020]. 
11

 Sunil Chacko, Shinzo Abe ‘retires’ again, perhaps just for now, Sunday Guardian Live, 
06.09.2020, https://www.sundayguardianlive.com/news/shinzo-abe-retires-perhaps-
just-now [dostęp: 07.09.2020]. 



 

Premier Japonii rezygnuje ze stanowiska | 39 

                                                                                                                                               
12

 Koizumi Wins “Japan Post” Privatization Election in a Landslide, Insurance Journal, 
12.09.2005, 
https://www.insurancejournal.com/news/international/2005/09/12/59364.htm [dostęp: 
07.09.2020]. 
13

 Zwracają też na to uwagę eksperci z Rosji. Por. Vladimir Nelidov, Обстоятельства 
непреодолимой силы: отставка Синдзо Абэ и будущее российско-японских 
отношений (Okoliczności siły wyższej: rezygnacja Shinzo Abe i przyszłość stosunków 
rosyjsko-japońskich), RIAC, 31.08.2020, https://russiancouncil.ru/analytics-and-
comments/analytics/obstoyatelstva-nepreodolimoy-sily-otstavka-sindzo-abe-i-
budushchee-rossiysko-yaponskikh-otnosheniy/ [dostęp: 07.09.2020]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

40 | Konrad Rumiński 

                                                                                                                                               
 
 
 
 



 

Indie ograniczają import uzbrojenia  | 41 

KOMENTARZ NR 32/2020; DATA ZŁOŻENIA: 32.09.2020 

Indie ograniczają import uzbrojenia 

 

9 sierpnia br. rząd Republiki Indii ogłosił zakaz importu rozmaitego 

rodzaju uzbrojenia. Lista zakazanych w ten sposób produktów zawiera 

101 pozycji, z czego 69 nie będzie można importować do Indii od 

grudnia tego roku, a pozostałe zakaz będzie obejmować stopniowo do 

2025 r.1 Decyzja ta zapowiadana była już wcześniej w ramach 

rozpoczętej jeszcze 12 maja Kampanii na Rzecz Samowystarczalnych 

Indii (Atmanirbhar Bharat Abhiyan). W rzeczywistości kampania ta, jak 

pisaliśmy wcześniej, jest w małym stopniu protekcjonistyczna,  

a w pewnych wymiarach nawet liberalizuje zasady funkcjonowania 

gospodarki2. Największym wyjątkiem jest jednak właśnie przemysł 

zbrojeniowy, względem którego Nowe Delhi faktycznie zmierza do 

większej samowystarczalności produkcji. 

W kwestii uzyskiwania uzbrojenia dla sił zbrojnych w Indiach ściera się 

pogląd o konieczności uzyskiwania jak najlepszego możliwego sprzętu 

(niezależnie od jego producenta i nawet jeśli będzie on drogi)  

i tendencja do dbania o rodzime firmy produkujące na potrzeby armii 

(choć często ich produkty są gorszej jakości). Obecny zakaz jest tego 

dobitnym przykładem i stanowi swoisty kompromis. Zakazem nie 

objęto kluczowych, nowoczesnych produktów i platform o znaczeniu 

strategicznym, których Indie nie są w stanie obecnie produkować same. 

Do tej grupy należą chociażby technologie związane  
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z budową lotniskowców czy okręty podwodne z napędem atomowym. 

Lista zakazująca importu obejmuje zatem szeroki zakres sprzętu od 

relatywnie tańszego i łatwiejszego w produkcji do sprzętu kluczowego i 

drogiego, ale ustępującego znaczeniem ofertom największych 

zagranicznych producentów (lista obejmuje np. okręty podwodne o 

napędzie innym niż atomowy). Lista ta powinna być zatem traktowana 

jako przegląd sprzętu, który według Nowego Delhi krajowy przemysł 

może wyprodukować samodzielnie. Jak podsumowuje to dziennikarz 

ds. bezpieczeństwa Sebastien Roblin jest to prawdpodobnie także 

sygnał dla krajowych producentów co do tego, na jakie zamówienia 

mogą liczyć3. Progresywne rozszerzanie listy stanowić będzie 

równocześnie nacisk na podmioty państwowe, by szybciej rozstrzygały 

toczące się przetargi. Należy podkreślić, że Nowe Delhi zapowiada 

publikację kolejnych takich list. Obecnie dostępną listę zamieszczono na 

końcu niniejszego tekstu. 

Powyższy dylemat między potrzebą importu i naciskiem na ochronę 

własnego rynku planuje się w dużej mierze rozwiązać poprzez transfer 

technologii oparty na zapraszaniu zagranicznych podmiotów do 

produkowania w Indiach (samodzielnie lub optymalnie we współpracy  

z krajowymi firmami). Stąd też rozpoczęciu Kampanii na Rzecz 

Samowystarczalnych Indii towarzyszyła nie tylko zapowiedź 

częściowego zakazu importu uzbrojenia, ale także równoczesnego 

podniesienia dopuszczanego poziomu bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych w sektor obronności. Odtąd zagraniczne podmioty mogą 

nabywać do 74% udziałów w indyjskich firmach zbrojeniowych bez 
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uzyskania zgody instytucji rządowych (dotąd ten limit wynosi 49%). 

Doświadczenia poprzednich lat wskazują jednak, że zagraniczne firmy 

często i tak nie są zainteresowane inwestowaniem w ten sektor ze 

względu na rozmaite czynniki. 

Równocześnie Nowe Delhi nie zawsze spójnie i konsekwentnie realizuje 

tego typu strategie, a im bardziej wymagająca technologia, tym 

mniejsze okazują się możliwości rodzimego przemysłu. Indie 

rozpoczynają na przykład produkcję karabinku automatycznego AK-203 

na swoim terenie wspólnie z Rosoboroneksportem i Koncernem 

Kałasznikow. Karabinek ma zostać sprzedany indyjskim siłom zbrojnym  

– i stąd nic dziwnego, że obecna lista zakazu importu ma od grudnia 

2020 r. objąć karabinki automatyczne o kalibrze 7,62x39 mm [por. 

pozycja 73 w tabelce na końcu tekstu]. Podobnie zakłada się, że  

w ramach obecnie toczącego się przetargu (Projekt 75I)  wybrana 

zagraniczna firma rozpocznie w Indiach produkcję sześciu 

konwencjonalnych okrętów podwodnych (i stąd okręty tego typu 

zostaną objęte zakazem importu od grudnia 2021 r. – por. pozycja 80  

w tabelce na końcu tekstu). Jeśli chodzi jednak o znacznie bardziej 

wymagające technologie, Indie ogłosiły np. swego czasu przetarg na 

zakup wielozadaniowego samolotu bojowego średniego zasięgu, ale 

wybrawszy maszynę Dassault Rafale ostatecznie zredukowały 

zamówienie do 36 samolotów (z 126). Obecnie nie wiadomo nawet, od 

kogo i w jakim trybie uzyskana zostanie reszta samolotów tego rodzaju 

– w każdym razie nie ma ich na liście uzbrojenia, którego import 

zostanie zakazany. 



 

44 | Krzysztof Iwanek 

Przy próbach przenoszenia producji na teren kraju kluczową rolę 

nierzadko mogą odgrywać limity importu komponentów do produktów. 

Zakaz importu oznacza, że produkty nim objęte mogą być nabywane 

jedynie poprzez kupno produktu zaprojektowanego, rozwiniętego  

i wyprodukowanego w Indiach. Jak wskazuje A. Cowshish z indyjskiego 

rządowego think tanku IDSA (podlegającego po tamtejsze Ministerstwo 

Obrony) maksimum 40% komponentów tego produktu może być 

jednak importowana spoza Indii4. Ponadto, jak stwierdza L.K. Behera  

z tej samej instytycji, limit nie dotyczy produktów  

z kategorii strategicznego partnerstwa5. Kategoria ta zakłada wspólną 

produkcję kilku kluczowych platform, takich jak samoloty 

wielazadaniowe piątej generacji, z zagranicznymi podmiotami. Otwiera 

to furtkę, by montować końcowy produkt na terenie Indii i nazywać 

efekt sprzętem indyjskim, ale w praktyce kluczowe, nowoczesne 

komponenty dla tego produktu importować6. Abstrahując tu jednak od 

tego, na ile zagraniczne koncerny mogą być takim rozwiązaniem 

zainteresowane, rozwiązanie to dotyczy jednak tylko strategicznego 

partnerstwa, a zatem wytwarzania najważniejszych, strategicznych 

platform. 

Dla polskich przedsiębiorstw zmiany dokonywane na indyjskim rynku 

zbrojeniowym będą oznaczać rosnące wyzwania. Przez zmiany te należy 

rozumieć nie tylko obecnie wprowadzane embargo, ale ogólne starania 

Nowego Delhi na rzecz przenoszenia produkcji do Indii i uzyskiwania 

nowszych technologii. Strategia ta faworyzować będzie nie tylko firmy 

oferujące kompleksowe produkty i bardziej nowoczesne rozwiązania, 
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ale także mające kapitał potrzebny do inwestycji. Jest to zatem 

strategia, na której w większym stopniu skorzystają zapewne wielkie 

światowe koncerny. Koronnym przykładem tego są produkty  

z wyżej wymienionej kategorii strategicznego partnerstwa, których 

polskie firmy nie są niestety w stanie Indiom zaoferować (np. 

nowoczesne samoloty wielozadaniowe i okręty podwodne). Mimo to 

można odnotować, że pomimo dawnych już i wciąż nierozwiązanych 

problemów związanych ze sprzedażą wozów zabezpieczenia 

technicznego ten typ produktu nie figuruje na liście sprzętu, którego 

import do Indii zostanie zakazany. Embargiem objęto natomiast 

niestety bezzałogowe systemy powietrzne, ale jedynie te klasy mini  

o stałych skrzydłach [por. pozycja 64 w tabelce na końcu tekstu].  

Na koniec należy podkreślić, że ogłoszenie ograniczenia importu należy 

traktować jako rządową deklarację i nie zakładać, że zostanie ona 

zrealizowana dokładnie zgodnie z planem (nie mówiąc już  

o terminarzu). Strategia nabywania uzbrojenia dla indyjskich sił 

zbrojnych była w ostatnich latach nierzadko zmieniana, często 

niespójna, ale przede wszystkim jej założenia nagminnie nie pokrywały 

się z ich realizacją. Do bardzo istotnych czynników ograniczających te 

działania należać będą: ograniczony rozmiar indyjskiego budżetu na 

obronność i ograniczone możliwości firm krajowych (jeśli chodzi  

o poziom technologiczny ich sprzętu i ich moce produkcyjne). Nowe 

Delhi będzie musiało się mierzyć z sytuacjami, w których miejscowa 

firma okaże się niezdolna do wytworzenia danego produktu  

w odpowiedniej ilości7 lub jakości8, jak również z sytuacjami, w których 
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zagraniczne podmioty nie będą zainteresowane produkcją na terenie 

Indii na wymaganych zasadach. Wówczas Indiom nie pozostanie nic 

innego jak albo uchylić własny zakaz importu albo liczyć się  

z opóźnieniem dostaw. Stąd też obecne zmiany należy traktować jako 

istotną wskazówkę, w jakim kierunku chce zmierzać Nowe Delhi, ale 

zakładać, że realizacja poszczególnych punktów z listy może ulec 

istotnym modyfikacjom. Konieczne jest zatem monitorowanie 

postępów w tym zakresie i rozważanie, jak wpływają one na szanse dla 

polskich przedsiębiorstw. W pierwszej kolejności należy obserwować,  

o jakie produkty lista będzie rozszerzana, a także czy od grudnia 2020 r. 

Nowe Delhi faktycznie zacznie egzekwować szeroko zakrojony zakaz 

importu sprzętu wojskowego. 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji  
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Lista produktów, których import został zakazany 

 

OD GRUDNIA 2020 R. 

[1] 20mm Fin Stabilised Armour Piercing Discarding Sabot (FSAPDS) 

Mark II Ammunition 

[2] 7.62x51 Sniper Rifle 

[3] Tracked Self Propelled (SP) Gun (155mm x 52 Cal) 

[4] Towed Artillery Gun (155mm x 52 Cal) 

[5] Short Range Surface to Air Missiles (Land variant) 

[6] Shipborne Cruise Missiles 

[7] Multi Barrel Rocket Launcher (MBRL) (Pinaka Variant) 

[8] Simulators Presenting Smart Ranges And Multi-Function Targets 

[9] Battalion Support Weapons Simulators 

[10] Container-based Simulators for Live Fire Training 

[11] Tailor-made Simulators for Counter Insurgency (CI) 

/ Counter Terrorism (CT) based Training 

[12] Force-on-force Live Tactical Simulators / Infantry Weapon 

[13] Tank Simulators 

[14] 155mm/39 Cal Ultra-Light Howitzer 

[15] Successor of Flycatcher & Upgraded Super Fledermaus (USFM) 

/ Air Defence Fire Control Radar (ADFCR) 

[16] Component Level Repair Facility for Tank T-90 

[17] Shipborne Close in Weapon System 

[18] Bullet Proof Jackets 
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[19] Ballistic Helmets 

[20] Missile Destroyers 

[21] Multi-Purpose Vessel 

[22] Offshore Patrol Vessel 

[23] Next Generation Missile Vessels 

[24] Anti-Submarine Warfare Shallow Water Crafts 

[25] Water Jet Fast Attack Craft 

[26] Ammunition Barges 

[27] 50ton Bollard - Pull Tugs 

[28] Survey Vessels 

[29] Floating Dock 

[30] Diving Support Vessels 

[31] Pollution Control Vessels 

[32] Anti-Submarine Rocket Launchers 

[33] Shipborne Medium Range Gun 

[34] Torpedo Tube Launcher for Light Weight Torpedoes 

[35] Magneto - Rheological Anti Vibration Mounts 

[36] All variants of Depth Charges 

[37] Shipborne Sonar System for Large Ships 

[38] Hull Mounted Submarine Sonar 

[39] Short Range Maritime Reconnaissance Aircraft 

[40] Anti-Submarine Rocket 

[41] Chaff Rockets 

[42] Chaff Rocket Launcher 

[43] Integrated Ship’s Bridge System 
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[44] Light Combat Aircraft (LCA) MK I A - Enhanced Indigenised Content 

[45] Light Combat Helicopters 

[46] General Purpose Pre Fragmentation Bombs between 250-500 Kg 

[47] Radar Warning Receiver (RWR) for Transport Aircraft 

[48] Ground Based Mobile ELINT System 

[49] Transport Aircraft (Light) 

[50] GSAT-6 Satellite Terminals 

[51] Aerial Delivery Systems for Transport Aircraft 

[52] Digital Tropo Scatter/LOS Communication System 

[53] Low Level Transportable Radar 

[54] High Power Radar (HPR) 

[55] CBRN Detection & Monitoring System 

[56] CBRN Decontamination & Protection System 

[57] Parachute Tactical Assault (PTA)- G2 

[58] Dragunov Upgrade System 

[59] PKMG Upgrade System 

[60] Simulators for A Vehicles / B Vehicles 

[61] Simulators for Towed and Self Propelled Guns of Air Defence 

[62] Simulators for Correction of Fire by Observers 

[63] Military trucks of 4x4 and above variants: 12x12, 10x10, 8x8, 6x6 

[64] Fixed Wing Mini UAVs 

[65] 500 Ton Self Propelled Water Barges 

[66] Software Defined Radio (TAC) for IN 

[67] Next Generation Maritime Mobile Coastal Battery (Long Range) 

[68] Advance Landing Ground Communication Terminals (ALGCTs)for 
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AGLs 

[69] Field Artillery Tractor (FAT) 6X6 for Medium Guns 

 

OD GRUDNIA 2021 R. 

[70] Wheeled Armoured Fighting Vehicle (AFV) 

[71] Light Machine Gun 

[72] 125 mm Fin Stabilised Armour Piercing Discarding Sabot (FSAPDS)  

New Generation Ammunition 

[73] Assault Rifle 7.62 x 39mm 

[74] 30 mm Ammunition for Infantry Fighting Systems 

[75] Mine Fragmentation 

[76] Mine Anti-tank [sic!] 

[77] Mine Anti-Personnel Blast [sic!] 

[78] Multipurpose Grenade 

[79] Inertial Navigation System for Ship Application 

[80] Conventional Submarines 

 

OD GRUDNIA 2022 R. 

[81] 40mm UBGL (Under Barrel Grenade Launcher) 

[82] Lightweight Rocket Launcher 

[83] 155 mm Artillery Ammunition 

[84] EW Systems 

 

OD GRUDNIA 2023 R. 

[85] Material Handling Crane 2.5 to 7.5 Tons (Vehicle Mounted) 
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[86] GRAD BM Rocket 

[87] 30MM HEI/HET 

[88] ASTRA-MK I Beyond Visual Range Air to Air Missile (BVR AAM) 

[89]  EW Suit for MI-17 V5 

[90] Communication Satellite GSAT-7C 

[91] Satellite GSAT 7R 

[92] Basic Trainer Aircraft (BTA) 

 

OD GRUDNIA 2024 R. 

[93] Expendable Aerial Targets 

[94] Small Jet Engines with 120kgf thrust 

[95] Light Low Level Terrain Radar (LLLWR) 

[96] Close in Weapon System (Land based) 

[97] 23 mm ZU Ammunitions 

[98] 30mm VOG 17 

[99] Electronic Fuses for Artillery Ammunitions 

[100] Bi- Modular Charge System (BMCS ) 

 

OD GRUDNIA 2025 R. 

[101] Long Range – Land Attack Cruise Missile 

 

 

Dla uniknięcia przeinaczeń zachowano listę w oryginalnym jezyku i zapisie. 

Źródło: 

Atmanirbhar Bharat: Complete list of 101 items banned for import by Defence Ministry, 

Times Now, 9.08.2020, 
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https://www.timesnownews.com/india/article/atmanirbhar-bharat-complete-list-of-101-

items-banned-for-import-by-defence-ministry/634138 [dostęp: 28.09.2020]. 

Lista  była wcześniej dostępna na rządowej stronie; w chwili pisania tekstu jest jednak 

tam niedostępna. 

 

                                                           
1
 Por. ogłoszenie indyjskiego Ministerstwa Obrony w tej sprawie:  

MoD's big push to Atmanirbhar Bharat initiative; Import embargo on 101 items beyond 
given timelines to boost indigenisation of defence production, 9.08.2020, 
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1644570 [dostęp: 10.08.2020]. 
2
 Por. Krzysztof Iwanek, Antykryzysowy pakiet rządu indyjskiego a jego znaczenie dla 

polskich firm, Biuletyn Ośrodka Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 
Akademii Sztuki Wojennej, czerwiec-lipiec 2020, s. 19-24. 
3
 Cały artykuł S. Roblina na ten temat jest również wart polecenia jako analiza 

obecnego zakazu importu: 
Sebastien Roblin, Here’s Why India Is Banning Imports Of 101 Different Weapon 
Systems, Forbes, 10.08.2020, 
https://www.forbes.com/sites/sebastienroblin/2020/08/10/heres-why-india-is-banning-
imports-of-101-different-weapons/ [dostęp: 25.09.2020]. 
4
 Amit Cowshish, Impact of Embargo on Defence Imports, IDSA Comment, 14.08.2020, 

https://idsa.in/idsacomments/impact-embargo-on-defence-imports-acowshish-
140820 [dostęp: 24.09.2020]. 
Cały ten komentarz, jak również komentarz z następnego przypisu, wart jest lektury 
jako analiza obecnie wprowadzanego zakazu importu. 
5
 Laxman Kumar Behera, Atma Nirbhar through Arms Import Ban, IDSA Comment, 

13.08.2020, 
https://idsa.in/idsacomments/atma-nirbhar-arms-import-ban-lkbehera-130820 
[dostęp: 24.09.2020]. 
6
 Nie ma jednak jasności, czy produkty z kategorii „strategicznego parnerstwa’’ są  

z kolei objęte podniesieniem limitu BIZ do 74%. Jeśli nie, oznacza to, że z kategorii 
„strategicznego parnerstwa’’ mogą być produkowane w Indiach z szerszym udziałem 
komponentów zagranicznych, ale bez pakietu kontrolnego udziału zagranicznych 
podmiotów, zaś produkty niepodlegające pod tę kategorię (czyli większość) są  
w odwrotnej sytuacji. 
7
 Tak np. nagminnie dzieje się z niektórymi typami amunicji. 

8
 Ten problem dotyczył np. długo czołgu Arjun. 
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Rejection of the US draft resolution to extend the UNSC arms 

embargo on Iran 

Łukasz Przybyszewski 

  

On August 14, 2020, The United Nations Security Council (UNSC) 

rejected a resolution proposed by the United States to extend the 

conventional arms embargo on Iran. As Washington was only backed by 

the Dominican Republic, while Russia and China vetoed and all other 

UNSC members abstained, the rejection of the resolution was widely 

interpreted as a failure of the current US policy. Further attempts to 

force the UNSC to adopt an embargo resolution which would be 

favourable to the US may lead to a paradoxical situation. Washington 

may unilaterally declare that the sanctions regime from before the 5 + 1 

Nuclear Agreement (JCPoA) will be in force again, while the other 

members of the Security Council will see such an interpretation as 

lacking sufficient legal basis and consensus.  
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This would mean a diplomatic crisis for the UNSC which, in the longer 

term, could create a new type of political polarisation and new threats 

(which will occur at minimum at the regional level). It is most likely in 

the interest of the European members of the UNSC to finally resolve the 

deadlock, unless these countries intend to create a split which could 

prove to be similar to the results of the crisis of the early 1970s when the 

negotiations with OPEC were separately conducted by Western 

countries. 

The media and analytical institutions focus primarily on Washington’s 

failure and its negative implications. However, the lack of support for US 

efforts has positive aspects as well. Washington's goal is to weaken 

Iran's position in the region as much as possible. Its objective is also to 

strengthen the relations between the remaining Gulf States and to 

cause their interests to converge with those of the United States. The 

impact of the vote on the point of view of the Arab Gulf states has been 

largely ignored, and yet this factor is positive for the US.  

From a global perspective, maintaining influence in the Middle East 

region appears to be causing increasing costs and risks for the US. But if 

other members of the UNSC do not give in to pressure from 

Washington, then the Arab states of the Persian Gulf may feel 

threatened by Iran (with the development of its military capabilities) and 

may thus begin to cooperate militarily with each other on a new level. 

One of the manifestations of this trend may be the formalisation of 

relations between the United Arab Emirates and Israel, as well as 



 

English summaries  | 55 

rumours that Bahrain and Oman are taking steps to do so. This means 

that the pressure on Iran can also serve as a means to combine the 

political and military interests of Saudi Arabia, Bahrain, Oman and the 

UAE more firmly with the American ones. 

 

Maritime exercises of the US, India, Australia and Japan. Can Quad 

transform into a new military block? 

Konrad Rumiński 

 

At the end of July, maritime drills of the US, Indian, Japanese and 

Australian fleets were held in the Indian Ocean and the Philippine Sea. 

The exercises have been perceived as a sign of cooperation within the 

framework of the quadrilateral security dialogue (the so-called Quad), 

which was resumed in 2017. Military cooperation in this format seems to 

be calculated to counter China's power politics in the region. This 

assumption is supported by such evidence as the timing of the drills 

which coincides with the worsening of China’s international image 

caused by the escalation of tensions around the South China Sea, the 

course of the Sino-American trade war, the outbreak of the coronavirus 

pandemic and Beijing's increasingly authoritarian stance towards Hong 

Kong. For these reasons, the drills seem to be an opportunity to 

emphasise a more assertive position towards China for each of the 

participant states. 
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Given the timing of the exercises and the international context, it has 

been speculated that the cooperation of the US, Japan, Australia and 

India could eventually result in the creation of a new military bloc, 

similar to NATO, in Asia. However, promising as it may be, the chances 

of such developments are low, because each country prioritizes its 

individual agenda. Moreover, the military threat posed by Beijing does 

not seem big enough to transform a largely informal dialogue into  

a concrete and permanent international organisation. Nonetheless, if 

the tensions between Washington and Beijing escalate further, it is 

possible that the US may attempt to consolidate its allies. In such a case, 

the Quad could turn into a fully-fledged military bloc, especially if joined 

and supported by other important Asian states. Such efforts will 

undoubtedly face a response from Beijing. Therefore, it appears that the 

current tensions in the region will increase in the future. 

 

Resignation of Japan PM Shinzo Abe 

Konrad Rumiński 

 

On August 28, Japanese Prime Minister Shinzo Abe announced his 

resignation, officially due to health reasons. He will remain in office for  

a few more weeks until a successor is selected. This move may be 

considered unexpected. Abe has become the country's longest-serving 

Prime Minister in history. His rule will be remembered for several major 

initiatives such as Abenomics, the Trans-Pacific Partnership (TPP) and 

the Indo-Pacific Free and Open Strategy (FOIP). His efforts to resolve 
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the territorial dispute with Russia and improve relations with Moscow 

were also notable. The Prime Minister's most important political goal, 

the amending of Article 9 of the Japanese Constitution which officially 

prohibits Japan from having and using armed forces, was not achieved, 

however. Abe’s opponents, in turn, have accused him of participation in 

corruption scandals. He has also been criticised for insufficient response 

to the COVID-19 epidemic and his staunch nationalist worldview. 

It is unlikely that health reasons are the only factor that caused Abe’s 

resignation. His decision comes at a time of a quickly declining support 

for the government and before a major economic crisis which will 

almost certainly hit Japan in the coming years. It cannot be ruled out 

that the Prime Minister, who is also the Liberal Democratic Party’s (LDP) 

chairman, decided to resign because he did not know how to improve 

the party’s ratings and wanted to avoid responsibility for their further 

decline. From this perspective, transferring power appears to be  

a logical step to diffuse responsibility.  

It should also be noted that next parliamentary elections in Japan must 

be held by October 22, 2021 (and Abe’s resignation may cause them to 

be shifted to an earlier date). The elections for the post of the LDP 

chairman, and thus the next Prime Minister, which are to take place next 

week, will be held in an extraordinary mode. It seems that the candidate 

most likely to win them is Yoshihide Suga, an Abe loyalist. If not for the 

method of voting, which excludes party members other than those 

belonging to LDP’s inner circle, Shigeru Ishiba (or perhaps even the third 

candidate, Fumio Kishida) could have had better chances of winning 
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than Suga. The regular elections of the LPD chairman are scheduled for 

fall 2021. Thus, if the succession becomes problematic in the following 

months, the emerging crisis will create a natural need for strong 

leadership and create space for Shinzo Abe to return to the cabinet. This 

is even more possible given that he once returned to power in a similar 

manner. 

Regardless of whether the leadership change turns out to be permanent 

or temporary, Shinzo Abe's resignation should not have a major impact 

on Japan's relationship with the United States, as the core of Abe's 

policy will be maintained regardless of who succeeds him. If a politician 

who does not belong to the nationalist faction becomes prime minister, 

which is unlikely to happen, there is a chance to improve relations with 

South Korea and even with China. However, the efforts to improve 

Japanese-Russian relations are likely to slow down with Abe’s 

resignation, as the Kuril Island dispute is gradually losing its significance 

in Japanese internal politics, and the effort to improve ties with Russia 

was mostly an initiative of the current Prime Minister. 

 

India restricts its defence equipment imports 

Krzysztof Iwanek 

  

On August 9, the Republic of India government announced that it will 

introduce a phased ban on imports of various types of military 

equipment. The list of embargoed products should be understood as  

a review of equipment which, according to New Delhi, India’s domestic 
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industry will have the capabilities to produce by itself or in cooperation 

with foreign partners. It must be stressed, however, that we cannot be 

sure whether this plan will be realised in its entirety, not to speak of 

executing it according to the announced schedule. 

It should be pointed out that there are two conflicted views in India with 

this regard: one raises the need of procuring the best possible 

equipment for the armed forces, the other calls for supporting domestic 

industry. The current imports ban is an instance of this clash of views 

and represents a form of compromise between them. The list includes 

various products, from those who are cheaper and easier to produce to 

the ones which are key and expensive, but it does not include the 

platforms which are much advanced technologically and of strategic 

importance. New Delhi wants to reach a balance between imports and 

protection of the country’s industry mainly by technology transfers 

based on inviting foreign entities to produce in India (independently or, 

ideally, in cooperation with domestic companies). 

For companies which represent smaller economies, such as Poland, the 

changes on the Indian defence market will lead to mounting challenges. 

New Delhi’s current strategy will favour not only these firms which offer 

whole, complex products and more advanced solutions but also have 

the capital to invest in India. Such policy is deemed to favour the largest 

foreign defence companies. 

 


