
Niniejszy raport ocenia politykę zagraniczną Indii 
pod kątem jej znaczenia dla Polski

Raport rekomenduje między innymi następujące rozwiązania:

1. Należy w istotny sposób zwiększyć kadrę Ambasady RP 
w Nowym Delhi, a także Instytutu Polskiego w Nowym Delhi 
i Biura Handlowego PAIH w Mumbaju.

2. Należy promować nasze państwo jako część większej całości 
(Europy Środkowo-Wschodniej jako regionu, Unii Europej-
skiej jako instytucji) i jako państwo dające dostęp do rynków 
UE.

3. Należy dokonać przeglądu dotychczasowego rozkładu BIZ 
pochodzenia indyjskiego w Polsce i jej regionie, przeanalizo-
wać, jaki miały charakter i jakie działania mogą przyciągnąć 
ich więcej.

4. Warto rozważyć  zapoczątkowanie nowego projektu promo-
cji Polski w Indiach na wzór kampanii „Lubię Polskę”, zorgani-
zowanej przez POT w latach 2013–2014.

5. Jako że Indie są federacją i szereg kompetencji gospodar-
czych należy do rządów stanowych, należy obserwować poli-
tykę tych rządów  i wynikające z niej szanse dla polskich firm.
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Podsumowanie i rekomendacje 

 

Niniejszy raport patrzy na wybrane aspekty polityki zagranicznej Indii 

pod kątem ich znaczenia dla stosunków polsko-indyjskich. Celem 

raportu nie jest zatem opisanie ani całej polityki zagranicznej Nowego 

Delhi ani też całokształtu stosunków RP z Indiami, gdyż to wymagałoby 

znacznie szerszego opracowania. Bezpośrednim stosunkom 

gospodarczym Indie-Polska poświęcony będzie kolejny raport. 

Tu przedstawione są w punktach wnioski z poszczególnych sekcji 

raportu. Główna część raportu ułożona jest w kolejności rozpatrującej 

stosunki międzynarodowe przede wszystkim w kolejności aspektów 

istotnych dla Indii. Poniższe rekomendacje zaś w większości zaczynają 

od wniosków ważniejszych z perspektywy Polski. 

 

1. W celu skuteczniejszej promocji naszego państwa w Indiach należy  

w istotny sposób zwiększyć kadrę Ambasady RP w Nowym Delhi, ale 

także Instytutu Polskiego w Nowym Delhi i Biura Handlowego PAIH  

w Mumbaju. 

 

2. Nasze państwo jest mało znane w Indiach i nie budzi większego 

zainteresowania, a korzyści gospodarcze, które możemy zaoferować, są 

ograniczone. Należy zatem promować nasze państwo jako część 

większej całości (Europy Środkowo-Wschodniej jako regionu, Unii 

Europejskiej jako instytucji) i jako państwo dające dostęp do rynków UE, 
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ale oferujące relatywnie niższe koszty produkcji w porównaniu do 

zachodniej Europy. 

 

3. Należy dokonać przeglądu dotychczasowego rozkładu BIZ 

pochodzenia indyjskiego w Polsce i jej regionie, przeanalizować, jaki 

miały charakter i jakie działania mogą przyciągnąć ich więcej (powody 

inwestowania zagranicznych podmiotów w Indiach są zazwyczaj 

częściej monitorowane niż indyjskich inwestycji w Europie). 

 

4. Ze względu na zbliżające się opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię 

należy przeanalizować, na ile może ono spowodować wycofywanie się 

podmiotów indyjskich z tego państwa i jakie działania można podjąć, by 

część z nich przyciągnąć do Polski. 

 

5. RP powinna wysyłając delegacje odpowiedniej rangi, aby brały udział 

w najwyższych szczeblem międzynarodowych wydarzeniach 

organizowanych przez Indie, aby Polska była bardziej zauważana w 

Indiach i aby Nowe Delhi dostrzegło chęć rozwijania stosunków ze 

strony Warszawy. W przyszłości MSZ RP powinno być reprezentowane 

przez ministra lub przynajmniej sekretarza bądź podsekretarza stanu na 

konferencji Raisina Dialogue. 

 

6. W latach 2013-2014 Polska Organizacja Turystyczna zrealizowała 

projekt „Lubię Polskę”, którego elementami były zarówno działania 

promocyjne jak i badania rynku: wizerunku Polski w Japonii, Chinach i 
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Indiach, a tym samym instrumentów, które powinny być bardziej 

skuteczne w budowie tego wizerunku na każdym z tych rynków pod 

względem przyciągania z nich turystów. Warto rozważyć ponowne 

rozpatrzenie wniosków badań i zapoczątkować nowy projekt w oparciu 

o nie nowy projekt skierowany do odbiorców indyjskich, nie tylko pod 

kątem turystyki.  

 

7. Jako że Indie są federacją i szereg kompetencji gospodarczych należy 

do rządów stanowych, należy obserwować politykę tych rządów  

i wynikające z niej szanse dla polskich firm. 

 

8. Warto rozwinąć program stypendiów dla indyjskich studentów w RP  

z określonymi preferencjami kierunków nauki. 

 

9. Napięcia indyjsko-pakistańskie z przełomu lutego i marca 2019 r. 

pokazały, że wbrew wcześniejszej historii w nadchodzących latach 

kolejnym takim napięciom mogą towarzyszyć (2) działania zbrojne poza 

Kaszmirem, (2) operacje sił powietrznych obu państw (3) i/lub 

zamknięcie przestrzeni powietrznej co najmniej jednego z nich. Oznacza 

to, że w chwilach napięć indyjsko-pakistańskich należy, poza samą 

sytuacją w Kaszmirze, monitorować: (1) czy nie dochodzi do starć sił 

zbrojnych tych państw poza Kaszmirem i czy nie stanowią one 

zagrożenia dla polskich obywateli przebywających w Azji Południowej  

i szczególnie (2) czy nie dochodzi do operacji sił powietrznych obu 

państw lub zamknięcia przestrzeni powietrznej (Pakistanu bądź Indii). 
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To drugie musi być połączenie z bieżącym monitorowaniem położenia 

samolotów LOT i podejmowaniem szybkiej decyzji o zmianie kierunku 

lotu w razie powstania zagrożenia. 

 

10. Podczas wyżej wspomnianych napięć Warszawa stwierdziła, że spór 

o Kaszmir powinien zostać rozstrzygnięty bilateralnie – i to stanowisko 

powinno zostać utrzymane. Zabrakło jednak mocniejszego 

podkreślania, że mimo swojej neutralności wobec kwestii Kaszmiru, RP 

ma jednoznaczne zdanie na temat terroryzmu, w tym organizacji 

działających w tym spornym regionie. W przyszłości stanowisko to 

powinno być amplifikowane w międzynarodowych mediach. 

 

11. Ze względu na powyższe stanowisko należy uczulać polskich posłów 

i europarlamentarzystów, by nie brali udziału w takich delegacjach jeśli 

nie mają one klarowanie oficjalnego charakteru z obu stron. 

 

12. Przy negocjacjach dotyczących sprzedaży sprzętu wojskowego 

Islamabadowi, jak i innych znaczniejszych form współpracy wojskowej  

z Pakistanem, należy rozważyć potencjalne konsekwencje, jakie może 

to wywołać w relacjach z Indiami. 

 

13. Należy obserwować rozwój partnerstwa USA-Indie i analizować, czy 

jego wybrane aspekty nie będą przynosić Polsce korzyści. Jeśli chodzi  

o współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, należy obserwować, czy 

Nowe Delhi nie odchodzi od koncepcji „strategicznej autonomii”  
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w kierunku bardziej sformalizowanej współpracy. Gdyby taki proces 

dokonywałby się i gdyby RP mogła odgrywać w nim rolę na niwie 

międzynarodowych organizacji i formatów, warto jest w miarę 

niewielkich możliwości Warszawy procesy takie wspierać, ale tylko 

gdyby wraz ze zmierzaniem Indii do takiego partnerstwa 

zaobserwowane zostałoby równoczesne dalsze osłabienie stosunków 

Indie-Rosja. 

 

14. Mimo słabnięcia partnerstwa Rosja-Indie Warszawa musi być 

świadoma faktu, że Nowe Delhi chce utrzymać dobre stosunki  

z Moskwą. Jeśli związki Nowego Delhi i Moskwy będą dalej słabły, 

należy utrzymać poparcie Polski dla członkostwa Indii w RB ONZ  

i Grupie Dostawców Jądrowych. W razie hipotetycznej reformy tego 

pierwszego ciała włączenie Indii zwiększyłoby przeciwwagę wobec Chin, 

chociaż należy pamiętać, że Nowe Delhi w wielu sprawach zapewne 

zachowałoby stanowisko co najmniej neutralne względem Rosji. 

 

15. Przy okazji spotkań różnego szczebla, w tym dyplomatycznych, 

należy przedstawiać polską percepcję przede wszystkim konfliktu 

ukraińskiego, zwracając uwagę na dowody agresji Rosji. Należy to 

jednak czynić nie w sposób informacyjny, a nie zmuszający rozmówców 

do jednoznacznego wyrażenia własnego stanowiska czy obrony 

stanowiska Indii. 
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16. Należy obserwować indyjsko-rosyjską współpracę gospodarczą i jej 

przełożenie na kondycję gospodarki Federacji Rosyjskiej. Obecnie 

jednym z najważniejszych aspektów tej współpracy jest eksport 

rosyjskiego uzbrojenia do Indii (który jednak maleje i nie ma kluczowego 

znaczenia dla całokształtu eksportu rosyjskiego uzbrojenia). Nie można 

jednak wykluczyć zwiększenia rozwoju ich współpracy np. w pewnych 

aspektach energetyki. 

 

17. Od napięć w 2020 r. Nowe Delhi najwyraźniej przestało oddzielać 

gospodarkę od polityki w stosunkach z Pekinem. Należy zatem 

obserwować, czy w razie dalszych napięć Nowe Delhi nie będzie 

ponownie dokonywać politycznego odwetu na chińskich podmiotach 

gospodarczych i czy może to otwierać szanse dla podmiotów polskich. 

Jak dotąd jednak takie szanse się nie pojawiają. 

 

18. Przyszłe napięcie Indie-Chiny należy jednak monitorować ze 

względu na wpływ, jaki mogą mieć na trasy lotnicze i światowe szlaki 

handlowe. Ewentualne zamknięcie przestrzeni powietrznej przez Chiny 

i/lub Indie wpłynęłoby na funkcjonowanie tras LOT, ale także podróże 

polskich obywateli innymi liniami. Jak dotąd jednak do takiego 

wydarzenia nie doszło. 

 

19. Współpraca Indii i Chin w ramach Asian Infrastructure Investment 

Bank (AIIB) oznacza, że członkostwo Polski w tej instytucji nie wytwarza 

politycznego ryzyka. Z tej perspektywy może być ono utrzymane. 
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Jednakże AIIB skupia się na projektach infrastrukturalnych w Azji i stąd 

szansa na finansowanie przez ten bank projektu w Polsce wydaje się 

bardzo niewielka. Zasadne jest zatem dokonanie audytu polskiego 

udziału w AIIB pod kątem tego, na ile w projektach współfinansowanych 

przez ten bank a realizowanych w innych państwach brały udział polskie 

firmy i czy udział ten jest przyniósł gospodarce naszego państwa 

korzyści większe niż wyniósł finansowy udział RP w tej instytucji. 

 

20. Napięcia indyjsko-chińskie stawiają w dwuznacznej pozycji Moskwę. 

Rosyjskie podmioty sprzedają bowiem uzbrojenie obu państwom. 

Warto ten fakt podnosić, choć do chwili pisania tych słów nie 

spowodowało to najwyraźniej wyzwań dyplomatycznych dla Kremla 

(przynajmniej widocznych na zewnątrz). 
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1.Strategiczna autonomia. Stosunki Indii ze światowymi 
potęgami  

 

Na arenie międzynarodowej Indie nie są ani zupełnie niezależnym 

mocarstwem mającym możliwość tworzenia własnego sojuszu ani nie 

mają woli opowiedzenia się jednoznacznie po stronie jednej ze 

światowych potęg (USA, Rosja, Chiny). W ciągu ostatnich trzech dekad 

zmierzały do pozostawania niezależnymi, współpracując z różnymi 

podmiotami z zachowaniem możliwie pozytywnych stosunków z tymi 

mocarstwami. Takie podejście będzie też najpewniej utrzymane  

w następnych latach. W praktyce przy obecnych możliwościach  

i wektorach polityki zagranicznej Indii oznacza to – i w następnych 

latach oznaczać będzie – najpewniej następujące podejścia do trzech 

światowych potęg: (1) rosnące zbliżenie i współpracę z USA; (2) 

zachowywanie dobrych relacji z Rosją, ale w oparciu o transakcyjne 

podejście; (3) unikanie bezpośredniego starcia z ChRL, ale 

powstrzymywanie w miarę możliwości ich wpływów w Azji Południowej  

i nieustępliwą postawą wobec Pekinu w sporze granicznym. Procesy te 

nie mają bezpośredniego przełożenia na sytuację Polski, ale pośrednio 

przynoszą szereg implikacji. 
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Stany Zjednoczone  

 

Nowe Delhi zacieśnia swoje partnerstwo z USA od pierwszej dekady XXI1 

i wszystko wskazuje na to, że trend ten utrzyma się i nasili  

w następnych latach2. Jest to dla RP pozytywny proces w tym sensie, że 

wzmacnia on pozycję Waszyngtonu, a zatem pośrednio blok państw 

sojuszniczych USA, do których należy Polska. W praktyce to pośrednie 

znaczenie wydaje się jednak na razie przynosić dla naszego państwa 

bardzo nikłe korzyści. Główną wydaje się jedynie brak politycznych 

przeciwskazań: gdyby stosunki Indii i USA były napięte, Warszawie jako 

sojusznikowi Waszyngtonowi trudniej byłoby współpracować z Nowym 

Delhi3.  

W niniejszej sekcji rozważane będzie tylko szersze partnerstwo USA-

Indie natury strategicznej i wynikająca z niego współpraca w dziedzinie 

bezpieczeństwa (np. sprzedaż uzbrojenia, członkostwo  

w organizacjach), nie zaś kwestie gospodarcze poza sferą 

bezpieczeństwa.  

Ów brak większych korzyści dla Polski wynika nie tylko z odległości Indii 

– która sprawia, że wspólne interesy Nowego Delhi i Waszyngtonu nie 

dotyczą naszego regionu – ale także z faktu, że Indie nie zmierzają do 

formalnego sojuszu z USA. W Indiach idealna forma sytuacji, w jakiej 

część ekspertów od polityki zagranicznej chciałaby widzieć swoje 

państwo na arenie międzynarodowej określana jest mianem 

,,strategicznej autonomii”. Pojęcie to używane jest nie tylko w tym 
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państwie, ale w Indiach jest stosowane szczególnie względem 

stosunków z USA i pokrótce oznacza partnerstwo bez 

sformalizowanego sojuszu. Nowe Delhi nie zmierza na przykład do 

członkostwa w NATO. Stany Zjednoczone również nie traktują Indii jak 

sojusznika i na razie nie zmierzają do utworzenia takiego sojuszu. 

Chociaż Waszyngton sprzedał Nowemu Delhi w ostatnich latach 

rozmaite uzbrojenie4, Indiom nie przysługuje status „major non-NATO 

ally” i tym samym nie jest możliwa sprzedaż kluczowego, nowszego 

sprzętu wojskowego z USA do tego kraju5. Z drugiej jednak strony 

„strategiczna autonomia” nie jest precyzyjnie zdefiniowana, a niektóre  

z elementów współpracy Indie-USA w dziedzinie bezpieczeństwa  

w ostatnich latach przyjęły jak najbardziej formalny charakter6. Do 

istotniejszych spośród takich przykładów można zaliczyć m.in.: 

– Podpisane w 2016 r. Logistics Exchange Memorandum of Agreement 

(LEMOA), które umożliwia między innymi wzajemne korzystanie 

okrętów z baz w czasie pokoju7; 

– Podpisane w 2018 r. Communications Compatibility and Security 

Agreement (COMCASA), które umożliwia dzielenie się częścią 

informacji sił zbrojnych8; 

Wydaje się zatem bardzo możliwe, że indyjskie i amerykańskie siły 

zbrojne będą coraz częściej współpracować9, ale będzie to zapewne 

przede wszystkim dotyczyć marynarki wojennej (ale także wymiany 

informacji o działalności chińskich sił zbrojnych w Himalajach i ich 

okolicach). Celem takiego partnerstwa w dziedzinie bezpieczeństwa 
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będzie przede wszystkim najpewniej powstrzymywanie działań ChRL na 

Oceanie Indyjskim10 i pośrednie wzmacnianie Indii w ich sporze 

granicznym z Chinami, a także, jeśli chodzi o dwustronny handel 

uzbrojeniem – potrzeba unowocześnienia sił zbrojnych Indii. Chociaż 

będą to ważne procesy o znaczeniu globalnym, nie będą się one 

przekładać na bezpieczeństwo, jak zapewne i korzyści Polski. Trudno np. 

wskazać, by przemysł RP mógł zaoferować jakikolwiek kluczowy  

i droższy sprzęt jako uzupełnienie do uzbrojenia oferowanego przez USA 

Indiom. 

Nasze państwo odniosłoby większą korzyść z tych zjawisk, gdyby Indie 

zaczęły grawitować ku NATO i tym samym wzmocniły je, co obecnie jest 

mało prawdopodobne. Nie można wykluczyć, że bardziej realistyczny 

okaże się zatem scenariusz budowy równoległej architektury 

bezpieczeństwa przez USA w Azji – NATO będzie dalej służyć przede 

wszystkim powstrzymywaniu Rosji, druga architektura będzie zaś służyć 

powstrzymywaniu Chin. Ta druga również będzie miała za swój główny 

ośrodek USA, a składać się na nią będą państwa Azji widzące w ChRL 

wyzwanie (zarówno należące do NATO jak i nie). Dotychczasowe 

doświadczenia z formatem QUAD sugerują, że ta druga architektura 

może być bardziej nieformalna (mniej umocowana prawnie  

i instytucjonalnie), gdyż niektóre państwa mogą nie chcieć formalnego 

sojuszu z USA. Nowemu Delhi przynależność do takiej nieformalnej 

struktury pozwalałaby zapewne dalej twierdzić, że Indie utrzymują 

„strategiczną autonomię”. Scenariusz równoległej architektury 

bezpieczeństwa przeciw Chinom byłby natomiast mniej korzystny dla 
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RP, gdyż Warszawie powinno zależeć przede wszystkim na 

wzmocnieniu NATO, nie powstaniu równoległej struktury, na którą 

Waszyngton poświęcać będzie coraz więcej środków i uwagi. Polska 

powinna zatem na niwie NATO podnosić ideę rozszerzania tej 

organizacji. 

Bardziej prawdopodobny jest jednak scenariusz strategicznej autonomii. 

Drugi w kolejności prawdopodobieństwa scenariusz zmierzania do 

pewnej formy sojuszu indyjsko-amerykańskiego wymagałby, jak się 

wydaje, spełnienia co najmniej następujących warunków: 

(1) Uznania przez państwa członkowskie NATO, że Chiny są 

zagrożeniem do tego stopnia, że do sojuszu należy również 

przyciągać Indie; 

(2) Osłabienia Indii lub wzmocnienia Chin do tego stopnia, na 

którym Nowe Delhi obawiałoby się stawiać czoła Pekinowi 

samodzielnie. 

(3) Związanej z tym zmiany nastawiania kręgów decydenckich Indii 

w kierunku odejścia od „strategicznej autonomii” na rzecz 

szukania formalnych sojuszników. 

(4) Zakończenia współpracy USA-Pakistan w dziedzinie 

bezpieczeństwa, a zapewne również wycofania statusu państwa 

partnerskiego NATO dla Pakistanu. 

(5) Dalszego i znacznego osłabienia stosunków Indie-Rosja do 

poziomu, na którym współpraca Indii z Zachodem stałoby się dla 
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Nowego Delhi ważniejsza niż jego dotychczasowe poszanowanie 

interesów Rosji i ignorowanie jej działań. 

Pierwsza część pierwszego punktu już bez wątpienia się dokonuje, gdyż 

wyzwanie ze strony Chin jest coraz bardziej na niwie NATO 

podnoszone11, ale nie jest to dowód ani przesłanka, że przełoży się to na 

stosunki NATO-Indie. Realizacja drugiego punktu jest uzależniona od 

zbyt wielu zmiennych, by móc ją rozważać, ale nie jest wykluczona; 

niejeden analityk może argumentować, że Indie znalazły się w tej 

sytuacji już teraz. Przy realizacji drugiego punktu prawdziwy mógłby 

stać się także punkt trzeci, chociaż na razie jest na odwrót; 

bezdyskusyjnie wydaje się dominować koncepcja strategicznej 

autonomii.  

Realizacja czwartego punktu wydaje się jednak całkiem 

prawdopodobna. Indie mogą nie dążyć nawet do partnerstwa  

z Sojuszem Północnoatlantyckim póki partnerem jego jest Pakistan12. 

Współpraca USA z Pakistanem w dziedzinie bezpieczeństwa dla strony 

amerykańskiej wynika głównie z konieczności ze względu na 

zaangażowanie w Afganistanie. Współpraca ta od lat staje się coraz 

bardziej problematyczna i politycznie trudna dla obu stron. Stany 

Zjednoczone od lat zmniejszają swoje wsparcie finansowe dla Pakistanu 

w tym zakresie i kiedy zakończy się amerykańska obecność  

w Afganistanie – lub zostanie one znacznie zredukowana – zakończy się 

również współpraca Waszyngtonu i Islamabadu w dziedzinie 

bezpieczeństwa. Może tak stać się tym bardziej, że od wielu lat zacieśnia 
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się partnerstwo Chiny-Pakistan. Gdyby zatem mimo wszystko 

scenariusz grawitowania Indii ku NATO mógł się realizować, Polska jako 

członek tej organizacji powinna opcję rozwoju takiej współpracy poprzeć 

(opowiadając się za partnerstwem Indii z NATO czy nawet 

hipotetycznym późniejszym członkostwem lub też inną formą 

współpracy Indie-NATO). Z perspektywy Warszawy musiałoby to jednak 

dokonać się przede wszystkim pod warunkiem realizacji punktu piątego: 

znacznego osłabienia partnerstwa Indie-Rosja. 

Rosja  

 

Warszawa musi mieć bowiem na uwadze, że Nowe Delhi pozostaje  

w dobrych stosunkach z Moskwą i że w sposób oczywisty Rosja jest dalej 

ważniejszym partnerem dla Indii niż Polska. Relacje te osłabły znacznie 

od czasów Zimnej Wojny, bilateralny handel nie ma wysokiej wartości, 

rosyjskie uzbrojenie nie dominuje już tak jednoznacznie na indyjskim 

rynku (ponadto Indusi coraz częściej nabywają sprzęt amerykański  

i rozwijają stosunki z Waszyngtonem), a Rosja nie jest już postrzegana 

tak pozytywnie w Indiach jak w poprzednich dekadach13. Stosunki 

polityczne pozostają jednak dobre, Moskwa wspierała dotąd Nowe Delhi 

w najważniejszych dla niego sprawach na arenie międzynarodowej (np. 

w kwestii Kaszmiru)14, a ponadto istnieje potencjał na rozwój współpracy 

np. w dziedzinie energetyki. Mimo rosyjskiego niezadowolenia  

z zacieśnienia się więzi Indii z USA, a także indyjskiego niezadowolenia  

z pewnych sygnałach o początkach współpracy między Pakistanem  

a Rosją, dobre stosunki Indie-Rosja zostaną najpewniej utrzymane.  
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Nie stanowią one bezpośredniego zagrożenia dla RP, ale nie jest to 

także okoliczność dla Polski pozytywna. Indie nie są i nie będą 

zaangażowane zbrojnie na terenie Europy (poza udziałem w misjach 

ONZ15), nie mają zatem ani chęci ani możliwości, by wspierać 

bezpośrednio agresywne działania Rosji w naszym sąsiedztwie (np. na 

Ukrainie). Zaangażowanie Rosji w Indiach nie stanowi także dla Polski  

w żaden sposób bezpośredniego zagrożenia, choć należy wskazać, że 

sprzedaż rosyjskiego uzbrojenia do Indii wzmacnia przynajmniej jeden 

sektor gospodarki FR, a zatem obecne słabnięcie tego eksportu stanowi 

w tym względzie aspekt pozytywny. 

Pośrednio jednak na arenie politycznej Indie nie krytykują Rosji  

w pewnych kwestiach, które dla Warszawy są istotne. W ostatnich 

latach dotyczyło to Ukrainy i Syrii, względem konfliktów, w których 

Indie zachowały dość neutralny, a na pewno nie krytyczny wobec Rosji 

stosunek16. Chociaż nie ma to konsekwencji natury stricte wojskowej, 

warto zaznaczyć, że taki stosunek Indii będzie także najpewniej 

warunkować ich stanowisko w Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

Warszawa wspierała i dalej wspiera kandydaturę Indii do członkostwa w 

Rady Bezpieczeństwa ONZ17. Poparcie to należy utrzymać, gdyż w razie 

(na razie wciąż hipotetycznej) reformy RB ONZ członkostwo Indii w tym 

ciele oznaczałoby kolejną przeciwwagę dla ChRL. Jednakże należy 

pamiętać, że jego negatywnym aspektem byłoby neutralne, a czasem 

wręcz pozytywne stanowisko Nowego Delhi wobec Moskwy na niwie 

ONZ18. Poparcie RP dla członkostwa Indii w RB ONZ należy utrzymywać 

pod warunkiem utrzymania się obecnej tendencji wzrostu partnerstwa 
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Indie-USA i słabnięcia partnerstwa Indie-Rosja. Ta pierwsza tendencja 

jest niemal pewna; należy jednak monitorować tę drugą. Na końcu tej 

sekcji zaproponowano listę czynników, które mogą określać skalę 

partnerstwa indyjsko-rosyjskiego. Na bazie tych zmian na tej liście 

można próbować określać w przyszłości poziom partnerstwa Nowego 

Delhi i Moskwy i od tego uzależniać poparcie Warszawy dla indyjskiego 

członkostwa w RB ONZ. 

O ile opinie dyplomatów indyjskich na temat konfliktu na Ukrainie 

niełatwo jest zmierzyć, o tyle opinie indyjskich ekspertów ds. polityki  

i bezpieczeństwa na ten sam temat są najwyraźniej różnorodne. 

Rozmowy z nimi i lektury ich publikacji sugerują, że poglądy te mogą 

wahać się od usprawiedliwiania stanowiska Rosji do uważania jej działań 

za agresję19. Przy okazji spotkań różnego szczebla, w tym 

dyplomatycznych, należy przedstawiać polską percepcję przede 

wszystkim konfliktu ukraińskiego, zwracając uwagę na dowody agresji 

Rosji. Należy to jednak czynić nie w sposób informacyjny, a nie 

zmuszający rozmówców do jednoznacznego wyrażenia własnego 

stanowiska czy obrony stanowiska Indii. 
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Czynniki partnerstwa indyjsko-rosyjskiego w najbliższych latach 

Poniżej proponuje się listę czynników, których zmiany mogą określić, czy 
partnerstwo indyjsko-rosyjskie w ostatnich latach nasila się czy słabnie. Są 
to oczywiście jedynie sugestie – nie można wykluczyć znaczenia innych 
czynników.  

 Powodzenie rozbudowy indyjskiego reaktora w Kundankulam 
przez podmioty rosyjskie. 

 Powodzenie rosyjsko-bangladesko-indyjskiego projektu budowy 
reaktora w Ruppur (Bangladesz) [w budowie]. 

 Powodzenie działalności indyjskich firm zaangażowanych  
w projekty energetyczne w Rosji [Tata Power na Kamczatce, 
ONGC Videsh na Sachalinie i w Kraju Krasnojarskim, Oil India, 
Indian Oil i Bharat Petroresources w Kraju Krasnojarskim]. 

 Powodzenie planowanych sprzedaży rosyjskiego gazu płynnego 
do Indii. 

 Powodzenie działalności firmy Essar Oil w Indiach [firma została 
wykupiona przez podmioty rosyjskie]. 

 Powodzenie indyjsko-rosyjskiego projektu budowy karabinka 

automatycznego AK-203 z Rosoboroneksportem i Koncernem 
Kałasznikow w Indiach [jak dotąd projekt jest realizowany]. 

 Powodzenie indyjsko-rosyjskiego projektu budowy śmigłowca 
Kamow, Ka-226T). [umowa została podpisana, produkcja jednak 
jeszcze się nie rozpoczęła]. 

 Powodzenie sprzedaży rosyjskiego systemu S-400 do Indii 
[umowa została podpisana, produkt nie został jeszcze 
przekazany]. 

 Powodzenie indyjsko-rosyjskiego projektu budowy kolejnej 
generacji pocisku BrahMos [umowa podpisana w 2016 r.]. 

 Rozstrzygnięcie indyjskiego projektu budowy samolotu 
wielozadaniowego piątej generacji z zagranicznym partnerem. 
[Przetarg został odwołany i los projektu nie jest znany, ale strona 
rosyjska jest zainteresowana udziałem w nim]. 

 Rozstrzygnięcie indyjskiego projektu budowy okrętów 
podwodnych Projekt 75I [nie można wykluczyć, że na partnera 
zostanie wybrany podmiot rosyjski]. 
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 Rozstrzygnięcie kłopotów z serwisowaniem samolotów 
rosyjskich w służbie indyjskiej (MIG-29K, Su-30) [Indie mają 
zastrzeżenia do rosyjskich podmiotów, oskarżając je o zbyt 
powolne serwisowanie]. 

 Powodzenie indyjsko-rosyjskiego projektu Korytarza Morskiego 
Ćennaj-Władywostok. 

 Ewentualny udział podmiotów rosyjskich w budowie indyjskiego 
lotniskowca INC Vishal [jak dotąd jest dopiero w fazie projektu, 
ale udział Rosoboroneksportu nie jest wykluczony]. 

 Dalsza sprzedaż uzbrojenia amerykańskiego do Indii [jednym z 
probierzy może być sprawdzanie, czy w wyniku tego typu działań 
reprezentanci rosyjskich instytucji wyrażają publicznie 
niezadowolenie; tak działo się kilkakrotnie w ostatnich latach]. 

 Dalsza sprzedaż uzbrojenia rosyjskiego do Pakistanu i reakcje 
Indii na nią [ostatnią umowę podpisano w 2016 r.; oficjalnie rząd 
w Nowym Delhi dotąd tego procesu nie komentował]. 

 Dalszy rozwój współpracy wojskowej Rosji z Pakistanem i reakcje 
Indii na nią [wspólne ćwiczenia, wizyty oficerów itp.] 

 Powodzenie rosyjskiej inwestycji w gazociąg Karaczi-Lahaur  
w Pakistanie [w ostatnich latach brak informacji o jej rozwoju]. 

 Stanowisko Rosji wobec sporu o Kaszmir – bilateralnie  
w stosunkach z Indiami i Pakistanem i na niwie ONZ [jak dotąd 
pozostaje przychylne Indiom]. 

 Stanowisko Rosji wobec wojny domowej i procesu pokojowego 
w Afganistanie [jak dotąd nie jest bezpośrednie sprzeczne  
z indyjskim, ale organizowanie przez Moskwę rozmów z talibami 
może niepokoić Nowe Delhi, choć jak dotąd Indie nie 
krytykowało tego procesu publicznie]. 

 Stanowisko Indii ws. wojny domowej w Syrii [jak dotąd pozostaje 
neutralne]. 

 Stanowisko Indii ws. konfliktu na Ukrainie [jak dotąd pozostaje 
neutralne]. 

 Stosunek Indii do współpracy Chiny-Rosja, w tym handlu 
uzbrojeniem [jak dotąd Nowe Delhi nie krytykowało tego 
zjawiska publicznie.] 
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Chiny 

 

Polityki Nowego Delhi wobec Pekinu nie można podsumować jednym 

zdaniem. Wydaje się jednak, że można wskazać kilka jej aspektów  

w ostatnich latach. Po pierwsze, mimo ich wyraźnej rywalizacji Nowe 

Delhi nie odnosi się otwarcie wrogo do Pekinu, deklaruje chęć dialogu  

z CHRL20 i unika z nią bezpośredniego konfliktu. Kontrargumentem 

wobec tej konstatacji była jednak sytuacja z 2017 r., kiedy podczas 

napięć na pograniczu bhutańsko-chińsko-indyjskim na płaskowyżu 

Doklam Nowe Delhi wykazało jednoznaczną postawę, nie wycofując 

swoich sił. Tym bardziej jako kontrargument mogą posłużyć napięcia  

w Ladakhu w 2020 r., które być może zwiastują początek nowej, bardziej 

asertywnej polityki Nowego Delhi wobec Pekinu. 

Do starć czy napięć między Indiami a Chinami dochodziło jednak dotąd 

jedynie w obszarze Himalajów na dwóch spornych obszarach: (1) na 

zachód od Nepalu, zwłaszcza o region Aksai Ćin w Ladakhu i (2) na 

wschód od Nepalu, szczególnie na obszarze granicznym indyjskiego 

stanu Arunaćal Pradeś. Wraz z rosnącą obecnością chińskiej marynarki 

wojennej na Oceanie Indyjskim i wzmacnianiem się indyjskiej marynarki 

wojennej tamże w przyszłości możliwe są także napięcia między ich 

siłami na tym akwenie. Wszystkie tego typu zjawiska nie dotykają 

jednak Polski bezpośrednio. Jeśli chodzi o polskich obywateli 

przebywających w Indiach, jak dotąd sino-indyjskie napięcia graniczne 

nie przełożyły się na zagrożenia w innych regionach tych państw i ze 



Raport Ośrodka Badań Azji | październik 2020 

24 | Krzysztof Iwanek 

względu na arsenał nuklearny obu państw nie należy oczekiwać tego  

w przyszłości. Sporne regiony są zaś niedostępne dla cudzoziemców21.  

Indyjsko-chiński spór graniczny powinien jednak interesować Warszawę 

z następujących powodów:  

[1] Albowiem od napięć w 2020 Nowe Delhi najwyraźniej przestało 

oddzielać gospodarkę od polityki w stosunkach z Pekinem22. Jak dotąd 

Indie najwyraźniej nie chciały, by spór graniczny wpływał na współpracę 

gospodarczą. Jednakże od czasu starcia w dolinie rzeki Galwan (15 

czerwca 2020 r.) do chwili pisania tego raportu Indie podjęły szeregu 

działań, które wpływają na funkcjonowaniu firm chińskich na ich rynku. 

Zaliczają się do nich: odwołanie kilku przetargów na projekty, w których 

miały uczestniczyć podmioty chińskie (w tym na budowę infrastruktury 

kolejowej)23, zablokowanie dostępu do ok. 200 chińskich aplikacji czy 

przetrzymywanie dostaw z ChRL w indyjskich portach.  Należy zatem 

obserwować, czy w razie dalszych napięć Nowe Delhi nie będzie 

ponownie dokonywać politycznego odwetu na niwie współpracy 

gospodarczej i czy może to otwierać szanse dla podmiotów polskich. Jak 

dotąd jednak, jak widać po powyższych przykładach, takie szanse się nie 

pojawiają. 

[2] Ze względu na wpływ, jaki takie napięcia mogą mieć na trasy lotnicze 

i światowe szlaki handlowe. Ewentualne zamknięcie przestrzeni 

powietrznej przez Chiny i/lub Indie wpłynęłoby na funkcjonowanie tras 

LOT, ale także podróże polskich obywateli innymi liniami. Jak dotąd 

jednak do takiego wydarzenia nie doszło. 
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[3] Ze względu na ewentualne zaangażowanie Waszyngtonu w takie 

przyszłe napięcia i wpływ, jaki to może mieć na możliwości działania 

Amerykanów gdzie indziej. Bezpośrednio zaangażowanie wojskowe 

USA nie wydaje się jednak realne, a nie ma dowodu, by zaangażowanie 

dyplomatyczne Waszyngtonu w takie procesy powodowało jakiekolwiek 

reperkusje gdzie indziej. 

[4] Napięcia indyjsko-chińskie stawiają również w dwuznacznej pozycji 

Moskwę. Rosyjskie podmioty sprzedają bowiem uzbrojenie obu 

państwom. Warto ten fakt podnosić, choć do chwili pisania tych słów nie 

spowodowało to najwyraźniej wyzwań dyplomatycznych dla Kremla 

(przynajmniej widocznych na zewnątrz). Równocześnie jednak dobre 

stosunki z obydwoma państwami pozwalały w 2020 r. Moskwie 

przedstawiać się jako ich rozjemca podczas napięć w Himalajach24.  

W istocie jednak nie ma dowodu na to, by zaangażowanie Rosji miało 

jakiekolwiek znaczenie, gdyż większość dialogu Pekin-Nowe Delhi  

w razie napięć odbywa się bilateralnie. 

Powyższe wydarzenia nie dotknęły jednak jak dotąd udziału Indii  

w Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), który powstał pod 

auspicjami ChRL, a którego Indie są największym pożyczkobiorcą  

i istotnym udziałowcem (choć nieporównywalnym do Chin)25. 

Współpraca Indii i Chin w ramach AIIB oznacza tym samym, że 

członkostwo Polski w tej instytucji nie wytwarza pod tym względem 

politycznego ryzyka. Z tej perspektywy może być ono utrzymane. 

Jednakże AIIB skupia się na projektach infrastrukturalnych w Azji i stąd 
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szansa na finansowanie przez ten bank projektu w Polsce wydaje się 

bardzo niewielka26. Chociaż zatem nie jest to związane  

z zaangażowaniem indyjskim, zasadne jest dokonanie audytu polskiego 

udziału w AIIB pod kątem tego, na ile w projektach współfinansowanych 

przez ten bank a realizowanych w innych państwach brały udział polskie 

firmy i czy udział ten jest przyniósł gospodarce naszego państwa 

korzyści większe niż wyniósł finansowy udział RP w tej instytucji27. 
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geoprzestrzennych: Basic Exchange and Cooperation Agreement (BECA). 
10

 Por. np. Richard Rossow, A More Balanced U.S.-India Strategic Partnership, CSIS, 
20.12.2019, 
https://www.csis.org/analysis/more-balanced-us-india-strategic-partnership [dostęp: 
20.12.2019]. 
11

 Na szczycie NATO w grudniu 2019 r. ogłoszono deklarację, w której pojawia się  
o stwierdzeniu o „szansach i wyzwaniach wynikających ze wzrostu [siły] Chin”. 
NATO recognizes China 'challenges' for the first time, Deutsche Welle, 3.12.2019, 
https://www.dw.com/en/nato-recognizes-china-challenges-for-the-first-time/a-
51519351 [dostęp: 1.10.2020]. 
12

 Aczkolwiek Indie wraz z Pakistanem przystały niedawno do Szanghajskiej 
Organizacji Współpracy. Jest to jednak inna sytuacja: organizacja ta nie odgrywa 
większego znaczenia i nie ma, w przeciwieństwie do NATO, tak wyraźnego charakteru 
sojuszu wojskowego. 
Co do przyłączenia się Indii i Pakistanu do SOW por. J. Olędzki, Mocarstwo  
z panazjatyckiej mozaiki. Geneza i ewolucja Szanghajskiej Organizacji Współpracy, 
Wydawnictwo Asian Century, Warszawa 2019, ss. 101-129. 
13

 Por. jeden z wcześniejszych raportów Ośrodka Badań Azji na ten temat: 
Krzysztof Iwanek, Stosunki Federacji Rosyjskiej z Republiką Indii i Islamską Republiką 
Pakistanu. 2014-2017, raport Ośrodka Badań Azji, grudzień 2017, 
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/74/83/74835511-25dc-4be8-bacb-
c640a54d29e0/2017-
12_stosunki_federacji_rosyjskiej_z_republika_indii_i_islamska_republika_pakistanu_2
014-2017.pdf. 
Należy jednak wskazać, że od tych tendencji występują istotne wyjątki pokazujące, że 
są obszary, w których rosyjskie uzbrojenie jest wciąż bardzo atrakcyjne dla Nowego 
Delhi i/lub, że Moskwa jest gotowa w pewnych przypadkach sprzedawać Indiom 
również nowsze uzbrojenie. Przykłady tego można odnaleźć jeśli chodzi o marynarkę 
wojenną Indii, a także niedawną sprzedaż systemu S-400. 
Por. Krzysztof Iwanek, Umowa o sprzedaży Indiom systemu S-400 w kontekście 
stosunków rosyjsko-indyjskich i indyjsko-amerykańskich, Biuletyn Ośrodka Badań Azji, 
październik 2018, ss. 27-32. 
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/b1/df/b1df24cd-9912-42b1-aa64-
00b462bd9479/2018-10_biuletyn_osrodka_badan_azji.pdf. 
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14

 Co do ostatnich tego przykładów, por. 
Deepanjan Roy Chaudhury, Russian support to India on Kashmir is rooted in history, 
Economic Times, 20.01.2020, 
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/russian-support-to-
india-on-kashmir-is-rooted-in-
history/articleshow/73411150.cms?utm_source=contentofinterest&utm_medium=text
&utm_campaign=cppst [dostęp: 20.01.2010] 
i Not Interested In Raising Kashmir Issue In UNSC: Russia, ABP Live, 24.12.2019, 
https://news.abplive.com/news/world/not-interested-in-raising-kashmir-issue-in-unsc-
russia-1131493 [dostęp:  
15

 Por. United Nations Peacekeeping, Troop and Police Contributors, 
https://peacekeeping.un.org/en/troop-and-police-contributors [dostęp: 18.03.2019]. 
16

 Co do stosunku Indii do sytuacji na Ukrainie w 2014 por. m.in. Tanvi Madan, India’s 
Reaction to the Situation in Ukraine: Looking Beyond a Phrase, Brookings India, 
14.03.2014, 
https://www.brookings.edu/blog/up-front/2014/03/14/indias-reaction-to-the-situation-
in-ukraine-looking-beyond-a-phrase/ [20.12.2019]. 
W następnych latach Indie również zachowały raczej neutralnej stanowisko. 
Jeśli chodzi o Syrię, Indie nie tylko nie krytykują rosyjskiego zaangażowania tamże  
i nie są przeciwnikiem obecnych władz tego państwa, ale także angażują się tam  
w pewne projekty. W zamian Damaszek nie dołączył do chóru państw muzułmańskich 
krytykujących działania Nowego Delhi w spornym Kaszmirze. 
Katan Mehta, Understanding India’s response to the Syrian civil war, Observer Research 
Foundation, 13.10.2017, 
https://www.orfonline.org/research/understanding_india_response_syrian_civil_war/ 
[dostęp: 30.03.2020], 
Elizabeth Roche, New Delhi steps up bid to help war-torn Syria rebuild its infra, LiveMint, 
5.06.2019, 
https://www.livemint.com/news/world/new-delhi-steps-up-bid-to-help-war-torn-syria-
rebuild-its-infra-1559673494431.html [31.03.2020]. 
17

 Sikorski poparł Indie ws. stałego członkostwa w RB ONZ, Gazeta Prawna, 12.07.2011,  
https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/artykuly/530475,sikorski-poparl-indie-ws-
stalego-czlonkostwa-w-rb-onz.html [dostęp: 20.12.2019]. 
Poland supports India's bid for NSG membership, UNSC seat, Scroll.in, 27.04.2017, 
https://scroll.in/latest/835889/poland-supports-indias-bid-for-nsg-membership-unsc-
seat [dostęp: 30.03.2020]. 
18

 Rosja popiera członkostwo Indii w RB ONZ. Nie znaczy to jednak, że stanowiska tych 
dwóch państw w ramach ONZ są zawsze zgodne. W ostatnich latach np. Indie poparły 
rezolucję ONZ, która opowiadała się za planem pokojowym Ligii Arabskiej dla Syrii 
(luty 2012), ale rezolucję tę zawetowały w RB ONZ Chiny i Rosja.  
Syria resolution defeated, India voted in favour, Hindustan Times, 5.02.2012, 
https://www.hindustantimes.com/world/syria-resolution-defeated-india-voted-in-
favour/story-GO3KTBmVoN2N5KufVzGUgI.html [dostęp: 1.10.2020]. 
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Moskwa tradycyjnie popiera stanowisko Indii ws. Kaszmiru (sprawę Kaszmiru do ONZ 
niezmiennie wnosi Pakistan, Indie zaś chcą unikać debatowania tej kwestii na tym 
forum). Tak jest i do teraz, mimo początków współpracy rosyjsko-pakistańskiej  
i jednostkowych wypowiedzi rosyjskich dyplomatów, które wydawały się wyłamywać  
z tego schematu. 
Devirupa Mitra, In a First, Russia Talks of UN Resolutions on Kashmir, The Wire, 
12.09.2019, 
https://thewire.in/diplomacy/kashmir-article-370-russia-un-security-council  
[dostęp: 1.10.2020]. 
Co do ogólnego stosunku Nowego Delhi do RB ONZ por. 
Chirayu Thakkar, India at the UNSC: Walking A Tense Tightrope between the P3, Russia 
and China, South Asian Voices, 1.09.2020, 
https://southasianvoices.org/india-at-the-unsc-walking-a-tense-tightrope-between-
the-p3-russia-and-china/ [dostęp: 1.10.2020]. 
19

 Por. np. te dwa komentarze opublikowane dla IDSA (indyjskiego państwowego think 
tanku ds. bezpieczeństwa podlegającego pod tamtejsze Ministerstwo Obrony). Oba 
jednak, należy podkreślić, zostały opublikowane jeszcze w 2014 r., a pierwszy  
z autorów, Gulshan Sachdeva nie jest etatowym pracownikiem tej instytucji. 
Gulshan Sachdeva, Ukraine’s road to stabilization goes through Moscow, IDSA 
Comment, 2.03.2014, 
https://idsa.in/idsacomments/UkrainesroadtostabilizationgoesthroughMoscow_gsach
deva_020314 [dostęp: 20.12.2019].  
Autor stwierdza wprost, że Rosja miała wówczas plan zajęcia Krymu, ale również 
wydaje się po części usprawiedliwiać konieczność zaangażowania Rosji na Ukrainie  
i konkluduje, że droga do stabilizacji Ukrainy „prowadzi przez Rosję”. 
K.P. Fabian, Chess Game over Crimea, IDSA Comment, 20.03.2014, 
https://idsa.in/idsacomments/ChessGameoverCrimea_kpfabian_200314  
[dostęp: 20.12.2019].  
Autor wskazując na błędy Zachodu jednoznacznie jednak określa działania wobec 
Moskwy agresją. 
W 2016 r. w innym indyjskim think tanku, Observer Research Foundation, 
opublikowano komentarz, który rozważa możliwość eskalacji napięć między Rosją  
a Ukrainą. Komentarz jest wyraźnie próbą wyważenia stanowisk i przedstawienia 
deklaracji obu stron, ale w efekcie pomija on skalę agresji rosyjskiej.  Może on być 
przez część czytelników także odczytany jako sugestia, że za eskalację odpowiadała 
Ukraina. Na początku wspomniane są incydenty na Krymie, za którymi według 
Moskwy stał ukraiński wywiad. Autor zaznacza, że Kijów temu zaprzeczył, ale dalej  
w tekście nie wyklucza takiej możliwości, pozostawiając – i tu i gdzie indziej – wrażenie, 
że każda ze stron może odpowiadać za eskalację w równym stopniu. 
Himani Pant, Crimea incident a threat to regional stability, Observer Research 
Foundation, 19.08.2016, 
https://www.orfonline.org/expert-speak/crimea-incident-a-threat-to-regional-stability/ 
[dostęp: 20.12.2019]. 
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W 2018 r. ta sama instytucja opublikowała komentarz na temat Trójkąta Lubelskiego. 
Autorka podjęła próbę wyważenia różnych stanowisk i przedstawienia różnych 
aspektów, aczkolwiek czynnik agresji moskiewskiej jako aspekt zbliżenia Ukrainy do 
Polski i Litwy został ujęty bardzo oględnie (jako ,,działania Rosji’’). 
Nivedita Kapooor, Another step away from Moscow: Ukraine and the Lublin Triangle, 
Observer Research Foundation, 17.09.2020, 
https://www.orfonline.org/expert-speak/another-step-away-from-moscow-ukraine-
and-the-lublin-triangle/ [dostęp: 1.10.2020]. 
20

 Premier Indii i Przewodniczący KPCh odbyli w ostatnich latach dwa bilateralne 
szczyty: w Wuhan (2018 r.) i Mahabalipuram (2019 r.). Oba jednak miały charakter 
nieformalny i wydawały się nie przynieść konkretnych rozwiązań. Można jednak 
argumentować, że przynajmniej dowodziły one chęci dwustronnego dialogu lub 
przynajmniej chęci bycia postrzeganymi jako strona dążąca do dialogu. Napięcia  
z 2020 r. prawdopodobnie zniwelowałoby jakiekolwiek korzyści z tych szczytów, gdyby 
takowe wystąpiły. 
Co do przeglądu spraw podnoszonych otwarcie podczas szczytu w Mahabalipuram por. 
Vinitha Revi, Modi-Xi Summit: More than ‘optics’ at Mahabalipuram, 28 10.2018, 
https://www.orfonline.org/research/modi-xi-summit-more-than-optics-at-
mahabalipuram-57090/ [dostęp: 7.04.2020]. 
21

 Rząd Nowego Delhi planuje jednak obecnie otwarcie części spornych obszarów 
granicznych z Chinami (tych leżących w stanie Uttarakhand) dla turystów. Czyni to  
w celu powstrzymania depopulacji leżących w tych obszarach wiosek, gdyż napływ 
turystów ma zwiększyć dochody okolicznych mieszkańców. Redukcja odpływu 
ludności z tych obszarów ma zaś zwiększyć bezpieczeństwo, gdyż dzielą się oni 
istotnymi informacjami o ruchach sił chińskich.  
Vineet Upadhyay, Uttarakhand plans 'border tourism' to populate abandoned villages, 
help forces increase vigil, New Indian Express, 13.09.2020, 
https://www.newindianexpress.com/nation/2020/jul/31/uttarakhand-plans-border-
tourism-to-populate-abandoned-villages-help-forces-increase-vigil-2177411.html 
[dostęp: 14.09.2020]. 
Chociaż jednak do głównych napięć dochodzi zazwyczaj w Ladakhu, również na terenie 
Uttarakhandu rokrocznie dochodzi do kilkunastu bądź kilkudziesięciu incydentów 
rocznie, a zatem nawet jeśli pograniczne obszary sporne tego stanu zostaną otwarte 
dla turystów, MSZ powinno zapewne odradzać polskim turystom podróże tamże. 
22

 Krzysztof Iwanek, Chińsko-indyjski spór graniczny: jego ostatnie odsłony i implikacje. 
Perspektywa Indii, Raport Ośrodka Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 
Akademii Sztuki Wojennej, sierpień 2020, s. 51-2.  
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/dd/4d/dd4d6fe8-5005-41a9-9838-
ef0ccbf35e61/2020_08_raport_osrodka_badan_azji_chinsko-
indyjski_spor_graniczny_jego_ostatnie_odslony_i_implikacje_perspektywa_indii.pdf. 
23

 Były to następujące decyzje: [1] odwołanie przetargu na budowę części połączenia 
Merath-Delhi, który wcześniej wygrała Shanghai Tunnel Engineering Company; [2] 
odwołanie przetargu na budowę mostu w Biharze z udziałem dwóch firm w ChRL i [3] 
odwołanie kontraktu na budowę sygnalizacji świetlnej przy torach, realizowanego 
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przez Beijing National Railway Research and Design Institute of Signal and 
Communication Group.  
Rajeswari Pillai Rajagopalan, Darkening Mood in Delhi Over China, The Diplomat, 
3.07.2020, 
https://thediplomat.com/2020/07/darkening-mood-in-delhi-over-china/  
[dostęp: 10.07.2020]. 
24

 Por. np. Laura Zhu, Border dispute: what’s at stake for Russia as it tries to mediate 
between China and India?, South China Morning Post, 12.09.2020, 
https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3101252/border-dispute-whats-
stake-russia-it-tries-mediate-between [dostęp: 13.09.2020]. 
25

 Jeśli chodzi o listę zatwierdzonych projektów współfinansowanych lub 
finansowanych przez tę instytucję na terenie Indii, por. 
Asian Infrastructure Investment Bank, Our Projects, 
https://www.aiib.org/en/projects/list/index.html?status=Approved [dostęp: 9.10.2020]. 
26

 Strategia banku mówi wprost, że jeśli chodzi o infrastrukturę, jego celem jest 
,,poprawianie połączeń infrastrukturalnych w Azji’’. 
Por. Asian Infrastructure Investment Bank, Corporate Strategy. Financing Infrastructure 
for Tomorrow, wrzesień 2020, 
https://www.aiib.org/en/policies-strategies/strategies/.content/index/_download/AIIB-
Corporate-Strategy.pdf [dostęp: 1.10.2020. 
27

 Rywalizacja Indii z Chinami odgrywa się jednak nie tylko na ich granicy, ale także  
w mniejszych państwach Azji Południowej nie przedstawia dla RP żadnego zagrożenia. 
Jednakże w razie ewentualności zaangażowania polskiego, np. inwestycji, na jednym  
z tych obszarów (Nepal, Sri Lanka, Malediwy, Bhutan) warto również przeanalizować 
wcześniej, czy taka forma zaangażowania nie włączy polskich podmiotów w sposób 
niechciany w regionalne wojny wpływów. Ryzyko takie przy wielu projektach będzie 
zapewne niewielkie, ale za każdym razem należy je przeanalizować. 
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2.Budowanie marki Indii na świecie 

 

Obecny rząd indyjski bardzo dba – nawet jeśli nie zawsze skutecznie –  

o budowę wizerunku i swoistej marki Indii na świecie1. Trend ten RP 

powinna wysyłając delegacje odpowiedniej rangi, aby brały udział  

w najwyższych rangach międzynarodowych wydarzeniach 

organizowanych przez Indie, aby z kolei Polska była bardziej zauważana 

w Indiach2. 

Najlepszym przykładem jest w tym kontekście Raisina Dialogue. Jest to 

najważniejsza międzynarodowa konferencja organizowana w Indiach, 

element światowej dyplomacji i budowy wizerunku przez to państwo3. 

Organizatorem jej jest Observer Research Foundation (ORF) – prywatny 

think tank, który realizuje to wydarzenie na rzecz indyjskiego MSZ  

i w oparciu o granty od tegoż (ORF został utworzony i sfinansowany 

przez firmę Reliance, która, choć prywatna, pozostaje w bliskich  

i dobrych stosunkach z obecnie rządzącą Indiami partią BJP). Reputacja 

tej imprezy bez wątpienia rośnie, co jest odzwierciedlone przez rosnącą 

liczbę ministrów biorących w niej udział4. W 2020 r. było ich 12 (a także 

siedem byłych głów państwa). Otwierał ją premier Republiki Indii 

Narendra Modi, udział w niej wzięli inni ministrowie rządu centralnego 

tego państwa, rolę keynote speaker miał zaś pełnić premier Australii 

Scott Morrison5. 

Część państw naszego regionu – Czechy, Węgry, Łotwa, Estonia, Dania 

– wysłały na Raisina Dialogue swoich ministrów spraw zagranicznych 
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(swoje wystąpienie miał również ambasador Słowenii)6. Węgry od lat 

utrzymują bardziej ożywione stosunki dyplomatyczne  

i gospodarcze z Indiami niż Polska, stąd obecność ministra Sijjarto była 

zrozumiała. Jednakże swojego ministra spraw zagranicznych 

oddelegowała także Republika Czeska, której stosunki z Indiami są na 

podobnym poziomie intensywności co naszego państwa. Polskę zatem 

powinien był reprezentować minister spraw zagranicznych. W 2018 r. na 

Raisina Dialogue przybył podsekretarz stanu w ministerstwie spraw 

zagranicznych – M. Magierowski7. W 2019 i 2020 r. jednak naszego 

państwa na Raisina Dialogue nie reprezentował żaden wysoki rangą 

przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, aczkolwiek na 

konferencję przybył w 2020 r. dyrektor Polskiego Instytutu Spraw 

Międzynarodowych. Warto również dodać, że formuła wydarzenia 

sprawiała, że ministrowie otrzymywali możliwość swoich oddzielnych 

wystąpień, co pozwalało im w sposób bardziej nieskrępowany 

prezentować swoje perspektywy. Możliwość tę miał m.in. minister 

spraw zagranicznych Czech Tomáš Petříček8. 

Wydarzenia lat 2019-2020 pokazały również, że Nowe Delhi jest 

wyczulone na międzynarodowy odbiór spraw, które ich rząd traktuje 

jako wewnętrzne. Należały do nich nie tylko napięcia z Pakistanem ze 

względu na zamach terrorystyczny w Kaszmirze (por. nast. sekcja), ale 

także zmiany konstytucyjne w stanie Dżammu i Kaszmir (sierpień 2019)  

i wprowadzane prawo o obywatelstwie, które przyznawać będzie 

obywatelstwo uchodźcom z Afganistanu, Pakistanu i Bangladeszu 

według kryteriów religijnych9. Krytyka i protesty wobec tych dwóch 
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ostatnich rozwiązań prawnych przewinęły się przez różna państwa  

i część z tych reakcji została źle przyjęta w środowiskach rządowych  

i bliskich rządowi. Z drugiej strony nie ma dowodu na to, by taki stan 

rzeczy uniemożliwił współpracę gospodarczą Indii z jakimkolwiek 

liczącym się zagranicznym podmiotem. Jest np. wątpliwe, by krytyka 

wyrażona przez zastępcę sekretarza Departamentu Stanu USA Alice 

Wells utrudniła w jakikolwiek istotny sposób współpracę Stanów 

Zjednoczonych z Indiami10. Mimo to wypadki te pokazały, że sprawy 

obywatelstwa, religii i Kaszmiru stanowią szczególnie wrażliwy temat, 

szczególnie dla obecnego rządu (w którym większość mają hinduscy 

nacjonaliści). Kwestia Kaszmiru poruszona będzie jeszcze w następnej 

sekcji. 

W ramach dbania o wizerunek państwa i promocji go indyjska rządowa 

instytucja Indian Centre for Cultural Relations (ICCR) prowadzi biura  

w wybranych państwach świata. Nie jest ona jednak reprezentowana  

w Polsce i w żadnym z państw jej regionu11. W razie gdyby Indie 

planowały rozszerzenie sieci biur ICCR, warto proponować utworzenie 

placówki w Warszawie, argumentując, że z tego miejsca mogłaby ona 

obejmować swoją działalnością inne państwa Europy Środkowo-

Wschodniej. 
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1
 Więcej na ten temat por. Ian Hall, Modi and The Reinvention of Indian Foreign Policy, 

Bristol University Press, Bristol 2019. 
2
 Należy tak czynić tym bardziej, że od wielu lat bardzo rzadko dochodziło do wizyt 

wysokiego szczebla z Indii do Polski, a zatem strona polska powinna starać się być 
bardziej zauważana na wydarzeniach w Indiach. Wyjątkiem była wizyta ministra spraw 
zagranicznych S. Jaishankara w Warszawie w 2019 r., która odbyła się jednak  
w szczególnych dla Nowego Delhi okolicznościach (por. następna sekcja raportu).  
3
 Por. przegląd debat, wystąpień i wywiadów zorganizowanych podczas tej konferencji 

tu: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHu-cm5A_l83WkLVeMlzXbE2f_CBhLJR0 
[dostęp: 31.03.2020]. 
4
 Por. np. przegląd znamienitych osób i specjalistów biorących w niej udział tu: 

https://www.orfonline.org/raisina-dialogue/  
i https://orfonline.org/wp-content/uploads/2020/01/Raisina_2020_Booklet_31-01-
2020.pdf 
[dostęp: 31.20.2020]. 
Co do znaczenia Raisina Dialogue – w kontekście ostatniej edycji tego wydarzenia – 
por. m.in. następujące komentarze: 
Natasha Jha Bhaskar, What the Raisina Dialogue tells about India’s view of the world, 
Lowy Institute, The Interpreter, 27 .01.2020, 
https://www.lowyinstitute.org/the-interpreter/what-raisina-dialogue-tells-about-india-
s-view-world [dostęp: 30.01.2020]. 
Kunal Purohit, China looms large even in its absence at India’s Raisina Dialogue, as 
experts discuss trade and security, 19.01.2020, 
https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3046711/china-looms-large-even-its-
absence-indias-raisina-dialogue [dostęp: 31.03.2020]. 
Krzysztof Iwanek, Raisina Rising. India’s Biggest Diplomatic Event is Gaining Repute, The 
Diplomat, 10.02.2020, 
https://thediplomat.com/2020/02/raisina-rising-indias-biggest-diplomatic-event-is-
gaining-repute/ [dostęp: 10.02.2020]. 
5
 Musiał jednak odwołać swój udział ze względu na pożary w jego kraju. 

6
 Autor niniejszego raportu wziął udział w tym wydarzeniu i poniższe wnioski oparte są 

na jego obserwacjach przebiegu tego wydarzenia i lekturach na jego temat. 
7
 Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Deputy Minister of Foreign Affairs Marek 

Magierowski in India, 
https://www.msz.gov.pl/en/p/newdelhi_in_a_en//news/deputy_minister_of_foreign_af
fairs_marek_magierowski_in_india [dostęp: 19.03.2020]. 
8
 Observer Research Foundation, The Future of Europe in a Multipolar World, Tomáš 

Petříček, Raisina Dialogue 2020, Por. https://www.youtube.com/watch?v=qGmfYVBjclo 
[dostęp: 20.01.2020]. 
9
 Według Citizenship (Amendment) Act z 2019 r. obywatelstwo będzie przyznawane 

osobom, które zbiegły do Indii do końca grudnia 2014 r. z tych trzech państw i które 
wyznają jakąkolwiek inną religię niż islam. 
Por. Citizenship (Amendment) Bill,  
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https://www.prsindia.org/sites/default/files/bill_files/Citizenship%202019%20Bill%20T
ext.pdf [dostęp: 1.12.2019]. 
Przeciw ustawie tej protestowano nie tylko w Indiach, ale i za granicą (nawet jeśli po 
części czynili to mieszkający w innych państwach Indusi, a protesty nie miały zazwyczaj 
wielkiej skali). Protest zorganizowano również w Krakowie. Projekty dokumentów 
krytykujących tę reformę wniosły również różne partie Parlamentu Europejskiego. 
10

 Por. briefing Alice Wells przed Departamentem Stanu po jej powrocie z Indii  
w styczniu 2020 r.: 
United Stated Department of State, Principal Deputy Assistant Secretary of State for 
South And Central Asian Affairs Alice Wells Special Briefing, 24.01.2020, 
https://www.state.gov/principal-deputy-assistant-secretary-of-state-for-south-and-
central-asian-affairs-alice-wells/ [dostęp: 30.01.2020]. 
Do sprawy Kaszmiru, którą skomentowała A. Wells, odniósł się wcześniej (w sierpniu 
2020 r.) prezydent Francji E. Macron wyrażając obawy co do kierunku zmian prawnych 
dokonywanych tam przez Nowe Delhi.  
Por. France's Macron Urges Modi To Respect Rights In Kashmir, Avoid 'Escalation', Radio 
Free Europe, 
https://www.rferl.org/a/france-macron-urges-modi-to-respect-rights-in-kashmir-
avoid-escalation-/30124740.html [dostęp: 30.01.2020]. 
W chwili pisania tych słów nie ma jednak dowodu na to, by te i inne wypowiedzi  
w państwach takich jak USA czy Francja dobitnie zaszkodziły ich stosunkom z Indiami. 
Jest jednak jasne, że państwa te oferują Indiom znacznie więcej w wymiarach: 
gospodarczym, technologicznym i bezpieczeństwa i stąd też krytyka ze strony ich 
polityków jest w Indiach chcąc nie chcąc łatwiej przyjmowana. 
Jednoznacznego skrytykowania zmian w Kaszmirze uniknęła natomiast Komisja 
Europejska. 
Por. EU keeps low profile after Kashmir lockdown, Brussel Times, 19.08.2019, 
https://www.brusselstimes.com/news/eu-affairs/64302/eu-keeps-low-profile-after-
lockdown-of-kashmir/ [dostęp: 1.12.2020]. 
11

 ICCR oferuje jednak co roku stypendia wybranym polskim studentom. 
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3.Stosunki z Pakistanem: spór o Kaszmir i terroryzm 

 

Pomiędzy Indiami a Pakistanem utrzymuje się spór o terytorium 

Kaszmiru i jest on jednym z najistotniejszych czynników polityki 

zagranicznej Nowego Delhi jak i istotnym aspektem polityki 

wewnętrznej1. Spór ten najpewniej utrzyma się przez następne lata,  

a nawet dekady i nie można wykluczać, że będzie on okresowo 

powodować wzrosty napięć czy nawet konflikty zbrojne bliskie wojnom 

(choć ze względu na posiadanie przez obie strony arsenału nuklearnego 

pełnego konfliktu konwencjonalnego nie należy oczekiwać).  

Z perspektywy Polski można rozpatrywać przyszłe znaczenie  

w następujących aspektach: (1) Zagrożenia dla polskich obywateli 

przebywających na terenie Indii i Pakistanu; (2) zagrożenia dla połączeń 

lotniczych LOT realizowanych w przestrzeni powietrznej tych państw  

i (3) znaczenia tego sporu dla stosunków dyplomatycznych Warszawy  

z Islamabadem i z Nowym Delhi. 

Napięcia indyjsko-pakistańskie z przełomu lutego i marca 2019 r. 

przyniosły dwa wydarzenia, które wyróżniły je od poprzednich tego typu 

wydarzeń: (1) w odpowiedzi na zamach terrorystyczny związanej  

z Pakistanem organizacji Indie po raz pierwszy od 1971 r. dokonały 

nalotu na teren Pakistanu „właściwego”, nie terytorium spornego 

Kaszmiru, a Pakistan odpowiedział uderzeniem sił powietrznych na 
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„właściwe” Indie (2) w wyniku tych starć Islamabad w większości 

zamknął swoją przestrzeń powietrzną na kilka miesięcy. Jest to istotne 

ze względu na podróże obywateli polskich do północnych Indii jak  

i niedawne uruchomienie lotów LOTu do Nowego Delhi (LO71 i LO72, od 

11 września 2019 r.) i sezonowego połączenia do Kolombo na Sri Lankę 

(LO69 i LO70, od 2 listopada 2019 r.), a także fakt, że loty tej firmy do 

Bangkoku (LO67 i LO68) również dokonują się w przestrzeni powietrznej 

Pakistanu. Temat ten jednak był rozwijany w jednym  

z poprzednich raportów Ośrodka Badań Azji (por. przypis)  

i nie będzie tu szerzej rozwijany2. Krótkie podsumowanie kluczowych dla 

RP aspektów zawierają dwa następne akapity. 

Napięcia 2019 r. pokazały, że Nowe Delhi uznało dotychczasowe 

metody naciskania na Pakistan, aby ograniczył infiltrację terrorystów do 

Indii za niewystarczające. Dotąd odpowiedzi Indii na zamachy 

ograniczały się geograficznie do obszaru spornego Kaszmiru – np.  

w postaci jednorazowych ataków żołnierzy indyjskich na stronę 

pakistańską. Przy następnych napięciach jest zatem możliwe, że obie 

strony będą wchodzić na wyższe stopnie drabiny eskalacji, np. stosując 

lotnictwo i uderzając w terytoria inne niż Kaszmir3. Nie można także 

wykluczyć, że przy powtórzeniu się takich napięć rząd Pakistanu 

ponownie zamknie swoją przestrzeń powietrzną, jak miało to miejsce  

w 2019 r. 

O ile MSZ RP i tak odradza naszym obywatelom wyjazd do stanu 

Dżammu i Kaszmir i do całego Pakistanu, w razie eskalacji napięć Indie-
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Pakistan należy wziąć pod uwagę ewentualność (1) zagrożenia dla 

polskich obywatelach w innych regionach Indii niż Kaszmir,  

a nieodległych od Pakistanu (stany Uttarakhand, Himaćal Pradeś, 

Pendżab, Harijana, Radźasthan, Gudźarat, zachodniego Uttar Pradeś, 

zachodniego Madhja Pradeś i terytoria Ćandigarhu i Delhi); (2) 

zagrożenia dla lotów LOT przechodzących nad terytorium Pakistanu i (3) 

możliwości ponownego zablokowania przestrzeni powietrznej Pakistanu 

dla tych lotów, co wpłynie na ich długość i koszt. 

Oznacza to, że w chwilach napięć indyjsko-pakistańskich należy, poza 

samą sytuacją w Kaszmirze, monitorować: (1) czy nie dochodzi do starć 

sił zbrojnych tych państw poza Kaszmirem i czy nie stanowią one 

zagrożenia dla polskich obywateli przebywających w Azji Południowej  

i szczególnie (2) czy nie dochodzi do operacji sił powietrznych obu 

państw lub zamknięcia przestrzeni powietrznej (Pakistanu bądź Indii). 

To drugie musi być połączenie z bieżącym monitorowaniem położenia 

samolotów LOT i podejmowaniem szybkiej decyzji o zmianie kierunku 

lotu w razie powstania zagrożenia. 

Napięcia z 2019 r. przypomniały nam, jak istotny jest spór o Kaszmir dla 

obu zwaśnionych państw w ich dyplomacji wobec innych krajów. Zbiegły 

się w czasie z prezydenturą Polski w RB ONZ, czego rezultatem były 

zwiększone wysiłki dyplomatyczne Nowego Delhi i Islamabadu wobec 

Warszawy (ministrowie spraw zagranicznych obu państw wykonali 

telefony do ministra spraw zagranicznych RP, a następnie indyjski 

minister S. Jaishankar przybył z wizytą do Warszawy, po czym polski 
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MSZ odwiedził ambasador Pakistanu). Polska nie powinna jednak 

angażować się w indyjsko-pakistańskie spory o Kaszmir (Islamabad dąży 

do jak najszerszego umiędzynarodowienia tej sprawy, Nowe Delhi zaś 

traktuje ją jako wewnętrzną). Warszawa podkreślała wówczas, że spór 

ten powinien zostać rozstrzygnięty bilateralnie i to stanowisko powinno 

zostać utrzymane. 

Ze względu na powyższe stanowisko błędem był udział polskich 

europarlamentarzystów w delegacji do Kaszmiru w październiku 2019 r. 

Oficjalnie zapraszającym nie był bowiem rząd w Nowym Delhi,  

a delegującym nie była oficjalnie Unia Europejska4. Należy uczulać 

polskich posłów i europarlamentarzystów, by nie brali udziału w takich 

delegacjach jeśli nie mają one klarowanie oficjalnego charakteru z obu 

stron5. 

Podczas wyżej wspomnianych zabiegów dyplomatycznych ze strony 

Nowego Delhi i Islamabadu należało jednak mocniej podkreślić, że 

mimo swojej neutralności wobec kwestii Kaszmiru, RP ma jednoznaczne 

zdanie na temat terroryzmu, w tym organizacji działających w tym 

spornym regionie. W tym samym czasie w ramach ONZ Polska była 

jednym ze sponsorów rezolucji nr. 1267, która uderzała m.in.  

w organizację Jaish-e-Muhammad (której zamach przeciw siłom 

Nowego Delhi doprowadził do indyjsko-pakistańskich napięć)6. To, 

czego zabrakło to podkreślanie w zagranicznych mediach, że RP stanęła 

na takim stanowisku7. 
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Warszawa powinna także unikać sprzedaży sprzętu wojskowego 

Islamabadowi, jak i innych znaczniejszych form współpracy wojskowej  

z Pakistanem, ze względu na szkodę, jaką może to wywołać stosunkom 

z Indiami. Chociaż sprzedaż tego typu produktów z mniej znaczących 

państw europejskich do Pakistanu w ostatnich latach często nie była 

odnotowywana w indyjskich mediach, nie ma gwarancji, że nie została 

zauważona przez instytucje państwowe w Nowy Delhi i że nie 

spowodowała zakulisowych działań dyplomatycznych8. 

                                                           
1
 Co do genezy i znaczenia tego sporu por. Agnieszka Kuszewska, Indyjsko-pakistański 

konflikt o Kaszmir, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010. 
2
 Por. Krzysztof Iwanek, Napięcia indyjsko-pakistańskie a ich znaczenie dla Polski, raport 

Ośrodka Badań Azji, grudzień 2019, 
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/0e/be/0ebea81c-dbba-4e37-8679-
eefc811169a6/2019-12_napiecia_indyjsko-pakistanskie_a_ich_znaczenie.pdf. 
3
 Por. np. Joy Mitra, Taking Stock a Year After Balakot: India’s Crisis Response and 

Takeaways, South Asian Voices, 9.03.2020. 
https://southasianvoices.org/taking-stock-a-year-after-balakot-indias-crisis-response-
and-takeaways/ [dostęp: 12.03.2020]. 
4
 Zaproszenie do europarlamentarzystów miała wysłać mało znana organizacja  

o nazwie International Institute for Non-Aligned Studies, acz nie ma wątpliwości, że 
działała w interesie rządu w Nowym Delhi (początkowo donoszono o tym, że 
zorganizowało ją biuro indyjskiego Doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego, dopiero 
potem ujawniono, kto pierwotnie wysłał zaproszenia). Delegacja nie była również 
oficjalna ze strony Parlamentu Unii Europejskiej. 
Por. Indrani Bagchi, Government allows 27 European lawmakers to visit Kashmir, Times 
of India, 29.10.2019, 
https://timesofindia.indiatimes.com/india/government-allows-27-european-
lawmakers-to-visit-kashmir/articleshow/71798121.cms [dostęp: 30.10.2019]. 
5
 Co do mieszanych nastrojów w prasie indyjskiej względem tej delegacji por. np. 

European delegation that toured Kashmir was on "private visit" to India: Govt, Economic 
Times, 20.11.2019, 
https://economictimes.indiatimes.com/news/politics-and-nation/european-delegation-
that-toured-kashmir-was-on-private-visit-to-india-govt/articleshow/72140914.cms 
[dostęp: 1.12.2019] 
i Peerzada Ashiq, Members of European Parliament begin J&K visit, The Hindu, 
29.10.2019, 
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https://www.thehindu.com/news/national/delegation-of-eu-mps-in-kashmir-to-assess-
ground-situation/article29820363.ece [dostęp: 1.12.2019]. 
6
 Por. treść rezolucji tu:  

Rada Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, Security Council ISIL 
(Da’esh) and Al-Qaida Sanctions Committee Removes Two Entries from Its Sanctions List, 
18.02.202, 
https://www.un.org/press/en/2020/sc14113.doc.htm [dostęp: 1.09.2020]. 
Fakt, że RP była jednym z jej sponsorów nie odbił się jednak szerszym echem (nawet 
jak na rezolucję RB ONZ). 
7
 Warto np. zwrócić uwagę, że kiedy w ostatnim czasie Francja blokowała 

nieprzychylne Indiom ruchy Chin i Pakistanu w RB ONZ, ta postawa Paryża niemal 
zawsze odnotowywana była w prasie indyjskiej. 
Por. np. Rezaul H. Laskar, China drops plea for discussion on Kashmir at UN, Hindustan 
Times, 8.08.2020, 
https://www.hindustantimes.com/india-news/france-others-block-china-s-move-to-
rake-up-kashmir-at-un-security-council/story-XW0P9nsVJtT7ej6edulWyN.html 
8
 Wydaje się, że indyjskie media w większości nie odnotowały sprzedaży samolotów 

wczesnego ostrzegania Saab 340 AEW&C (Erieye) produkcji szwedzkiej firmy Gripen, 
gdy umowę podpisano w 2010 r. Użyteczność tego samolotu dla sił Islamabadu – i jego 
kraj pochodzenia – odnotowano jednak po napięciach 2019 r. 
China rolls out AWACS aircrafts for PAF, Hindustan Times, 13.11.2010, 
https://www.hindustantimes.com/world/china-rolls-out-awacs-aircrafts-for-paf/story-
Mrk4g6CnI0sTRCJgw6bChO.html [dostęp: 14.03.2020.]. 
Nayanima Basu, India-Sweden ties have seen ups and downs — Kashmir is the latest 
example, The Print, 2 września 2019, 
https://theprint.in/diplomacy/india-sweden-ties-have-seen-ups-and-downs-kashmir-is-
the-latest-example/284555/ [dostęp: 14.03.2020]. 
Manu Pubby, Swedish Awacs in focus again after PAF used it against India, Economic 
Times, 27.03.2019, 
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/swedish-awacs-in-focus-again-
after-paf-used-it-against-india/articleshow/68590492.cms?from=mdr  
[dostęp: 14.03.2020]. 
Przede wszystkim zaś sprzedaż włoskich haubic haubic M109L i helikopterów AW139  
i do Pakistanu została neutralnie odnotowana w mediach indyjskich (umowę 
podpisano w 2016 r.), ale nie można wykluczyć, że spowodowało to blokadę niektórych 
umów między Włochami a Indiami. 
Por. Pakistan to buy choppers from Italy's Leonardo-Finmeccanica, Economic Times, 
26.05.2017, 
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/pakistan-to-buy-choppers-from-
italys-leonardo-finmeccanica/articleshow/52448523.cms?from=mdr, 
Pakistan orders AgustaWestland helicopters from Italy, LiveMint, 22.02.2017, 
https://www.livemint.com/Politics/w4Dc1ENzMaeznlmX09lm8J/Pakistan-orders-
AgustaWestland-helicopters-from-Italy.html [dostęp: 17.03.2020]. 

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/swedish-awacs-in-focus-again-after-paf-used-it-against-india/articleshow/68590492.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/swedish-awacs-in-focus-again-after-paf-used-it-against-india/articleshow/68590492.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/pakistan-to-buy-choppers-from-italys-leonardo-finmeccanica/articleshow/52448523.cms?from=mdr
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/pakistan-to-buy-choppers-from-italys-leonardo-finmeccanica/articleshow/52448523.cms?from=mdr
https://www.livemint.com/Politics/w4Dc1ENzMaeznlmX09lm8J/Pakistan-orders-AgustaWestland-helicopters-from-Italy.html
https://www.livemint.com/Politics/w4Dc1ENzMaeznlmX09lm8J/Pakistan-orders-AgustaWestland-helicopters-from-Italy.html
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Pakistan to buy AW139 helicopters from Italy's Leonardo-Finmeccanica, Business 
Standard, 26.05.2016, 
https://www.business-standard.com/article/international/pakistan-to-buy-aw139-
helicopters-from-italy-s-leonardo-finmeccanica-116052600627_1.html [dostęp: 
17.03.2020]. 
Pak to buy Choppers from Italy's Leonardo-Finmeccanica, News18, 26.05.2016, 
https://www.news18.com/news/world/pak-to-buy-choppers-from-italys-leonardo-
finmeccanica-1248205.html [dostęp: 17.03.2020]. 
W indyjskich mediach elektronicznych nie odnotowano natomiast sprzedaży dwóch 
okrętów patrolowych z Holandii do Pakistanu (umowę podpisano w 2017 r.).  
Bilal Khan, Pakistan orders offshore patrol vessel from Netherlands’ Damen, Quwa, 
12.06.2017, 
https://quwa.org/2017/06/12/pakistan-orders-offshore-patrol-vessel-netherlands-
damen/ [dostęp: 10.12.2020]. 
Commissioning Ceremony of offshore patrol vessel PNS ‘Yarmook’, Damen, 14.02.2020, 
https://www.damen.com/en/news/2020/02/commissioning_ceremony_of_offshore_p
atrol_vessel_pns_yarmook [dostęp: 2.04.2020]. 
 

https://www.business-standard.com/article/international/pakistan-to-buy-aw139-helicopters-from-italy-s-leonardo-finmeccanica-116052600627_1.html
https://www.business-standard.com/article/international/pakistan-to-buy-aw139-helicopters-from-italy-s-leonardo-finmeccanica-116052600627_1.html
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4.Stosunki Indie-Europa 

 

Pod wieloma względami bezpośrednie sąsiedztwo Indii jest dla nich 

ważniejsze niż odleglejsze regiony świata. Jest to zresztą wprost 

określane w Nowym Delhi mianem Neighbourhood First Policy. Stosunki 

z mniejszymi i mniej ważnymi państwami Europy nie są zatem na liście 

priorytetów. Indie nie są mocarstwem i nie mają środków, by angażować 

się w mniej istotnych dla siebie i dalszych państwach jeśli nie widzą  

w tym wyraźnego interesu. Pozostaje zatem zabiegać, by Nowe Delhi 

zaczęło dostrzegać potencjalnie większy interes we współpracy  

z naszym regionem. 

Owe niewielkie środki na dyplomację są dobrze widoczne w rozmiarze 

merytorycznym rozkładzie kadr indyjskiego MSZ1. Można jednak 

stwierdzić, że sprawa Polski nie jest w tym układzie traktowana 

proporcjonalnie gorzej od innych państw o podobnym znaczeniu. Niski 

poziom zainteresowania Europą Środkową-Wschodnią jest jednak 

widoczny w treściach prezentowanych przez indyjskie media,  

w głównych kierunkach dyplomacji2 i w większości działań dużych 

indyjskich firm. Również jeśli chodzi o przeciwny kierunek bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne z Polski w Indiach stanowiły ledwo istotny 

ułamek całości BIZ w tym państwie. W okresie kwiecień 2000-marzec 

2019 głównym źródłem BIZ z Europy były dla Indii: Holandia, Wielka 

Brytania, Niemcy, Cypr, Francja i Szwajcaria (całokształt wartości 
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inwestycji z Polski wyniósł 672 mln USD, czyli 0,16% wartości wszystkich 

BIZ)3. Niewiele zatem pociesza fakt, że w tym samym okresie inwestycja 

polskiej firmy Can Pack wyjątkowo należała do grupy 25 największych 

inwestycji z Unii Europejskiej w Indiach4. Ona jedna stanowiła bowiem 

większość wartości wszystkich polskich inwestycji w tym okresie (506,48 

mln USD)5. 

O ile Unia Europejska jako całość jest największym partnerem 

handlowym Indii, handel Polski z Indiami jest również niewielkiej 

wartości. Sprawa umowy o wolnym handlu między UE a Indiami jest od 

lat w impasie i trudno obecnie przewidzieć, czy zostanie ona podpisana  

i w jakim kształcie6. Obecnie Indie wydają się odchodzić od 

wielostronnych umów handlowych na rzecz porozumień bilateralnych. 

Tym niemniej, biorąc pod uwagę zmieniającą się gospodarkę i politykę 

gospodarczą w Indiach, Polska powinna mieć gotowe swoje postulaty 

względem umowy handlowej między UE a Nowym Delhi7. Przede 

wszystkim jednak biorąc pod uwagę powyższe okoliczności należy 

skupić się na rozwijaniu bilateralnej współpracy gospodarcze z Indiami. 

Między innymi ze względu na wyżej wspomniane czynniki rekomenduje 

się następujące rozwiązania: 

1. W celu skuteczniejszej promocji naszego państwa w Indiach należy  

w istotny sposób zwiększyć kadrę Ambasady RP w Nowym Delhi, ale 

także Instytutu Polskiego w Nowym Delhi i Biura Handlowego PAIH  

w Mumbaju8. 
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2. Nasze państwo jest mało znane w Indiach i nie budzi większego 

zainteresowania, a korzyści gospodarcze, które możemy zaoferować, są 

ograniczone. Należy zatem promować nasze państwo jako część 

większej całości (Europy Środkowo-Wschodniej jako regionu, Unii 

Europejskiej jako instytucji) i jako państwo dające dostęp do rynków UE, 

ale oferujące relatywnie niższe koszty produkcji w porównaniu do 

zachodniej Europy. 

3. Należy dokonać przeglądu dotychczasowego rozkładu BIZ 

pochodzenia indyjskiego w Polsce i jej regionie i przeanalizować, jaki 

miały charakter, a także jakie działania mogą przyciągnąć ich więcej 

(powody inwestowania zagranicznych podmiotów w Indiach są 

zazwyczaj częściej monitorowane niż indyjskich inwestycji w Europie). 

4. Ze względu na zbliżające się opuszczenie Unii przez Wielką Brytanię 

należy przeanalizować, na ile może ono spowodować wycofywanie się 

podmiotów indyjskich z tego państwa i jakie działania można podjąć, by 

część z nich przyciągnąć do Polski. 

5. W latach 2013-2014 Polska Organizacja Turystyczna zrealizowała 

projekt „Lubię Polskę”, którego elementami były zarówno działania 

promocyjne jak i badania wizerunku Polski w Japonii, Chinach i Indiach, 

a także instrumentów, które powinny być bardziej skuteczne w budowie 

tego wizerunku na każdym z tych rynków pod względem przyciągania  

z nich turystów9. Warto rozważyć ponowne rozpatrzenie wniosków 

badań i zapoczątkować nowy projekt w oparciu o nie nowy projekt 

skierowany do odbiorców indyjskich, nie tylko pod kątem turystyki. 
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Jednym z wniosków projektu było na przykład, że indyjscy turyści często 

kierują się do państw, które znają z popularnych filmów. Warto zatem 

zabiegać zatem o przyciąganie twórców indyjskich filmów do Polski,  

w czym jeszcze do ok. 2015 r. nasz kraj odnosił pewne sukcesy10. 

6. Jako że Indie są federacją i szereg kompetencji gospodarczych należy 

do rządów stanowych, należy obserwować politykę tych rządów  

i wynikające z niej szanse dla polskich firm11. 

7. Warto rozwinąć program stypendiów dla indyjskich studentów w RP  

z określonymi preferencjami kierunków nauki. 

8. Czasem sugeruje się podpisanie strategicznego partnerstwa między 

Indiami a Polską (i nie jest to pomysł nowy). O ile należy wspierać ten 

ruch jako element dyplomacji (a zatem gest i kwestię wizerunkową), 

należy mieć na względzie, że sam w sobie nie będzie on znaczył wiele. 

Polska i ChRL są na przykład formalnie połączone wszechstronnym 

partnerstwem strategicznym, ale bynajmniej nie odzwierciedla to 

obecnego stanu ich stosunków. Pomysł strategicznego partnerstwa 

należy zatem podnosić przede wszystkim w nadziei, że pokaże to, na ile 

Warszawa zainteresowana jest rozwojem współpracy z Nowym Delhi, 

ale poza tym należy skupić się przede wszystkim na bardziej 

konkretnych wymiarach relacji. 

 

                                                           
1
 Por. Government of India, Ministry of External Affairs, About Us, 

https://www.mea.gov.in/divisions.htm [dostęp: 9.10.2020]. 
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2
 Jako jeden z kilku przykładów może posłużyć rozkład wizyt zagranicznych premiera 

Narendry Modiego w państwach europejskich w latach 2014-2019 (zanim rozpoczęła 
się pandemia COVID-19). 
Były to, według liczby wizyt, następujące państwa: Rosja [4]; Niemcy [4]; Francja [3], 
Szwajcaria [2], Wielka Brytania [2], Holandia [1], Portugalia [1], Hiszpania [1], Szwecja 
[1] i Turcja [1]. Takie listy oczywiście zawsze powinny być rozpatrywane w kontekście 
szerzej pojętych stosunków międzynarodowych. Można na pewno argumentować, że 
Francja jest obecnie najważniejszym partnerem Indii w Europie, czego ta lista być 
może nie odzwierciedla w sposób wystarczający.  
3
 Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and 

Industry, Fact Sheet on Foreign Direct Investment (FDI), April 2000 to March 2019, 
https://dipp.gov.in/sites/default/files/FDI_FactSheet_29June2018.pdf  
[dostęp: 10.9.2020]. 
4
 Firma ta utworzyła fabrykę w Aurangabadzie (stan Maharasztra) w 2009 r., następnie 

kolejną w tym samym stanie w 2014 r., a następnie kolejną w mieście Nuh (Harijana)  
w 2018 r. 
CANPACK Opens a New Facility in Nuh, Newsvoir, 26.10.2018, 
https://newsvoir.com/release/canpack-opens-a-new-facility-in-nuh-10880.html 
[dostęp: 1.10.2020]. 
5
 Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and 

Industry, FDI SYNOPSIS ON COUNTRY EUROPEAN UNION [sic!],  
https://dipp.gov.in/sites/default/files/European_Union_B_18.pdf [dostęp: 10.9.2020].  
6
 Historyczne tło negocjacji dotyczących tej umowy przedstawia Krishnan Srinivasan, 

Europe and India. Dialogue without Intimacy, [w:] Fredrik Erixon, Krishnan Srinivasan 
(red), Europe in Emerging Asia. Opportunities and Obstacles in Political and Economic 
Encounters, Rowman & Littlefield, London 2015, s. 38-42. 
7
 Warszawa nie powinna na przykład przychylać się do wcześniejszego indyjskiego 

żądania zmniejszenia unijnych subsydiów dla rolnictwa. Podobnie mimo indyjskich 
zapowiedzi wzmocnienia rodzimego przemysłu produkcji leków i substancji 
potrzebnych do ich wytwarzania nie należy wspierać otwierania unijnego rynku na 
indyjskie produkty medyczne dopóki nie będą one spełniać odpowiednich standardów. 
8
  Po reorganizacji PAIiIZ w PAIH instytucja ta utworzyła ta swoje biuro handlowe  

w Mumbaju w 2018 r.  
PAIH opublikował w ostatnim czasie trzy raporty na temat Indii: 
-Indie. Przewodnik po rynku; 
-Raport Sektorowy. Sektor meblarski w Indiach; 
-i Raport Sektorowy. Sektor maszynowy w Indiach. 
Wszystkie one dostępne są tu: 
https://www.paih.gov.pl/publikacje/eksport [dostęp: 12.10.2020].  
9
 Por. Polska Organizacja Turystyczna, Prezentacja badań, czyli jak nas widzą w Azji,  

https://www.pot.gov.pl/pl/lubie-polske-dzialanie-6-3-po-ig/aktualnosci/prezentacja-
badan-czyli-jak-nas-widza-w-azji [dostęp: 9.10.2020]. 
10

 Do indyjskich filmów i seriali, do których Polska użyczała w poprzednich latach swoich 
pejzaży, należały: 
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Fanaa (2006) 
Azaan (2011) 
Saguni (2012) 
Yeh Jo Hai Mohabbat (2012) 
Ek Veer ki Ardaas – Veera (2012-2015) 
Kick (2014) 
Mahakumbh (2014-2015) 
Bangistan (2015) 
Shaandar (2015) 
24 (2016). 
Spośród nich naprawdę popularne były jednak Fanaa, Kick i 24. Warto rozważyć, jakie 
środki byłyby skuteczne, by przyciągać indyjskich twórców filmów ponownie  
i w większej liczbie. Jednym z nich mogłoby być obniżenie ich opodatkowania. 
Innym wątkiem jest nagrywanie w Polsce indyjskich reklam, a także ich postprodukcja  
w Polsce. Najbardziej znaną reklamą nagrywaną w Polsce promowała kosmetyki firmy 
Yardley: nagrano ją we wnętrzach Teatru Słowackiego ze znaną bollywoodzką aktorką 
Katriną Kaif. 
11

 Ten wątek nie będzie tu jednak rozwijany, był bowiem przedmiotem jednego  
z poprzednich raportów: 
Krzysztof Iwanek, Szukając mikroskopów. Źródła i metody monitorowania gospodarki 
stanów Indii, Raport Ośrodka Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem 
Akademii Sztuki Wojennej, grudzień 2018, 
https://www.academia.edu/41125656/Szukaj%C4%85c_mikroskop%C3%B3w_%C5%B9
r%C3%B3d%C5%82a_i_metody_monitorowania_gospodarki_stan%C3%B3w_Indii. 
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English summary 

 

India’s foreign policy and its significance for Poland-India relations 

Krzysztof Iwanek 

 

This report considers the implications of New Delhi’s overall foreign 

policy for Poland-India relations. This section presents its selected 

conclusions and recommendations. 

1. Poland should increase the personnel of its embassy in New Delhi, the 

Polish Institute in New Delhi and the office of the Polish Investment and 

Trade Agency in Mumbai. 

2. Warsaw should analyse the structure and scope of Indian FDI in 

Poland and its neighbouring countries as well as search for tools to 

attract it in larger volumes.  
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3. Poland should start sending high-level delegations to important 

diplomatic events held in India, such as the Raisina Dialogue conference. 

4. Warsaw should initiate a new campaign to promote its image in India, 

based on the conclusions of the earlier ‘I Like Poland’ project, organised 

in 2013-2014 by the Polish Tourism Organisation. 

5. As India is a federation and various economy-related powers lay with 

state governments, Warsaw should monitor the economy and economic 

policies of Indian states in search of opportunities for Polish companies. 

6. Poland should offer a system of scholarships for Indian students at 

select courses. 

7. The 2019 India-Pakistan tensions have shown that further such 

conflicts should be monitored by Poland for two reasons: (1) to observe 

whether they affect the security of Polish citizens in South Asia; and (2) 

to monitor whether the airspace of these countries is not being closed 

for the time of the tensions, which would affect the course of LOT flights 

as well as flights of other carriers carrying Polish citizens. 

8. Warsaw should retain its position that the Kashmir dispute should be 

solved bilaterally – between India and Pakistan. 

9. Since the 2020 tensions, New Delhi has apparently stopped keeping 

its economic relations with the PRC separate from its political relations 

with Beijing. As deterioration of India-China ties is likely to continue, it is 

worth monitoring whether in the future such developments might open 
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more opportunities to Polish companies, although so far this has not 

happened. 

10. Nevertheless, India and China still cooperate within the Asian 

Infrastructure Investment Bank, which means that Poland’s membership 

in this institution is not politically threatened by New Delhi-Beijing’s 

rivalry in other fields. Yet, as the bank focuses on supporting 

infrastructure projects in Asia, Poland’s opportunities and gains arising 

from being a part of the AIIB should be audited. 

 





Niniejszy raport ocenia politykę zagraniczną Indii 
pod kątem jej znaczenia dla Polski

Raport rekomenduje między innymi następujące rozwiązania:

1. Należy w istotny sposób zwiększyć kadrę Ambasady RP 
w Nowym Delhi, a także Instytutu Polskiego w Nowym Delhi 
i Biura Handlowego PAIH w Mumbaju.

2. Należy promować nasze państwo jako część większej całości 
(Europy Środkowo-Wschodniej jako regionu, Unii Europej-
skiej jako instytucji) i jako państwo dające dostęp do rynków 
UE.

3. Należy dokonać przeglądu dotychczasowego rozkładu BIZ 
pochodzenia indyjskiego w Polsce i jej regionie, przeanalizo-
wać, jaki miały charakter i jakie działania mogą przyciągnąć 
ich więcej.

4. Warto rozważyć  zapoczątkowanie nowego projektu promo-
cji Polski w Indiach na wzór kampanii „Lubię Polskę”, zorgani-
zowanej przez POT w latach 2013–2014.

5. Jako że Indie są federacją i szereg kompetencji gospodar-
czych należy do rządów stanowych, należy obserwować poli-
tykę tych rządów  i wynikające z niej szanse dla polskich firm.
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