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Znaczenie Oceanu Indyjskiego w regionalnej polityce 
bezpieczeñstwa 

18 lutego 2013 r. konsorcjum China Overseas Ports Holding Company Limited, 
kontrolowane przez rz¹d Chiñskiej Republiki Ludowej, przejê³o od singapurskiego PSA 
International prawa do dzier¿awy pakistañskiego portu Gwadar. Wydarzenie to stanowi 
okazjê, by spróbowaæ odpowiedzieæ na pytanie, czy region Oceany Indyjskiego staje siê 
jednym z najistotniejszych, z punktu widzenia globalnego bezpieczeñstwa, a zarazem 
polem geopolitycznej rywalizacji dwóch azjatyckich potêg: Chin i Indii.

W najnowszym numerze „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego” Research Fellow 
FKP Rafa³ Ciastoñ analizuje znaczenie Oceanu Indyjskiego w regionalnej polityce 
bezpieczeñstwa. „Próbuj¹c w 2010 r. przewidzieæ przysz³oœæ stosunków chiñsko-
indyjskich, hinduski analityk Chietigj Bajpaee pos³u¿y³ siê terminem miêkkiej zimnej 
wojny, tj. dalszego zbli¿enia w kategoriach ekonomicznych oraz wspó³pracy politycznej 
w globalnych obszarach wspólnych interesów (jak np. kwestie klimatyczne) oraz braku 
zaufania i rywalizacji w sprawach regionalnych (kwestie terytorialne). Równie¿ i dziœ ten 
scenariusz wydaje siê byæ najbardziej prawdopodobnym. Nie ma obecnie powodów by 
zak³adaæ, aby ich rywalizacja mia³a przybraæ formê konfliktu. Wartoœæ wzajemnej wymiany 
handlowej w ci¹gu dwudziestu lat wzros³a z poziomu jednego miliarda USD do ok. 
osiemdziesiêciu miliardów USD. Odzwierciedleniem wspólnych interesów jest m.in. 
obecnoœæ obu pañstw w BRICS. Sznur pere³ jest dziœ kategori¹ bardziej ekonomiczn¹ ni¿ 
strategiczn¹. Scenariusz, w którym ekonomiczne znaczenie regionu Oceanu Indyjskiego 
dla ChRL nabiera aspektów militarnych wydaje siê jednak byæ scenariuszem, w którym 
Chiny czuj¹ siê zagro¿one przede wszystkim na Pacyfiku i w obrêbie w³asnych wybrze¿y, 
b¹dŸ te¿ poszerzaj¹ sw¹ strefê wp³ywów po zdominowaniu obszaru Morza 
Po³udniowochiñskiego”.

Zapraszamy do lektury najnowszego numeru naszego czasopisma!
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18 lutego 2013 r. konsorcjum China Overseas Ports Holding Company Limited, kontrolowane 

przez rz¹d Chiñskiej Republiki Ludowej, przejê³o od singapurskiego PSA International prawa do 
dzier¿awy pakistañskiego portu Gwadar. Wydarzenie to stanowi okazjê, by spróbowaæ 
odpowiedzieæ na pytanie, czy region Oceany Indyjskiego staje siê jednym z najistotniejszych, 
z punktu widzenia globalnego bezpieczeñstwa, a zarazem polem geopolitycznej rywalizacji 
dwóch azjatyckich potêg: Chin i Indii.

Gwadar, najwiêksza z pere³
Chiny – czwarte najwiêksze pañstwo œwiata – posiadaj¹ d³ug¹ liniê brzegow¹ (nie licz¹c wysp: 
14 500 km), jednak patrz¹c na mapê regionu w kategoriach strategicznych mo¿na dojœæ do 
wniosku, i¿ jej wartoœæ nie jest proporcjonalna do d³ugoœci. ChRL jest pañstwem zamkniêtym 
wewn¹trz w³asnych wybrze¿y, z mocno ograniczonym wyjœciem na ocean. Morze ¯ó³te jest 
akwenem zamkniêtym przez Pó³wysep Koreañski, Morze Wschodniochiñskie od wschodu 
zamykaj¹ nale¿¹cy do Japonii Archipelag Riukiu oraz kontrolowane przez to pañstwo Wyspy 
Senkaku (chiñ. Diaoyu), a tak¿e Republika Chiñska na Tajwanie, która dodatkowo ogranicza 
mo¿liwoœæ wyjœcia Chin kontynentalnych na Pacyfik poprzez Morze Po³udniowochiñskie. Dla 
Pekinu istotny jest fakt, ¿e tzw. pierwsz¹ liniê wysp tworz¹ pañstwa bêd¹ce sojusznikami Stanów 
Zjednoczonych (Japonia, Tajwan, Filipiny w swej pó³nocnej czêœci), a zamykaj¹ j¹ wybrze¿a 
zbli¿aj¹cego siê ku nim Wietnamu. Jednoczeœnie gospodarka chiñska jest silnie uzale¿niona od 
prowadzonego drog¹ morsk¹ handlu, w tym od sprowadzanych w ten sposób surowców 
energetycznych. Wg danych CIA w 2011 r. Chiny importowa³y ponad 5 mln bary³ek ropy 
naftowej dziennie, ponad po³owê tej wartoœci stanowi³ import drog¹ morsk¹ z pañstw Zatoki 
Perskiej oraz Afryki. Ogó³em ponad 80 proc. importowanych ropy naftowej i gazu sprowadzane 
jest drog¹ morsk¹ z zachodu. Oznacza to, i¿ dla prosperity Pañstwa Œrodka kluczowe znaczenie 
ma obszar Oceanu Indyjskiego, przez który wiod¹ najwa¿niejsze morskie linie komunikacyjne 
(Sea Lines of  Communication, SLOCs) – oceanu, który ju¿ sam¹ nazw¹ „przynale¿y” do 
regionalnego rywala Chin.
Marynarka Wojenna Armii Ludowo-Wyzwoleñczej przez dekady by³a jedynie si³¹ pomocnicz¹, 
przewidzian¹ do obrony w³asnych wybrze¿y, pozbawion¹ pe³nomorskich ambicji. Sytuacja 
zaczê³a ulegaæ zmianie w latach 90. ubieg³ego stulecia, kiedy to w³adze chiñskie zdecydowa³y o jej 
rozbudowie zarówno iloœciowej, jak i jakoœciowej. Zwiêkszenie potencja³u bojowego marynarki 
pozwoli³o decydentom myœleæ o aktywnej obecnoœci na wodach Oceanu Indyjskiego, jednak aby 
móc ten cel realizowaæ, koniecznym staje siê posiadanie na tym obszarze zaplecza logistycznego. 
St¹d realizowana ju¿ od ponad dekady polityka tworzenia tzw. sznura pere³, sieci portów 
budowanych b¹dŸ rozbudowywanych dziêki chiñskiemu kapita³owi. Wymieniæ tu nale¿y 
inwestycje w Birmie (m.in. na Wyspie Kokosowej), Tajlandii, bangladeskim Chittagongu, 
lankijskim Hambantota i wreszcie najwa¿niejsz¹ z nich – Gwadar. Wyj¹tkowoœæ pakistañskiego 
portu wynika z kilku czynników. Po pierwsze, nale¿y na niego patrzeæ poprzez pryzmat 
ca³oœciowych relacji Pakistanu i Chin, których ostoj¹ jest „przyjaŸñ wy¿sza ni¿ góry i g³êbsza ni¿ 
morza”. Pekin jest dla Islamabadu licz¹cym siê dostawc¹ uzbrojenia, jednym z g³ównych 
partnerów handlowych (czwarte miejsce pod wzglêdem eksportu i drugie pod wzglêdem 
importu) i, jako i¿ sam uwik³any jest w spory terytorialne z Indiami, potencjalnym sojusznikiem 
na wypadek konfliktu indyjsko-pakistañskiego. Po drugie, Gwadar to brama do Zatoki Perskiej, 
a choæ ³¹cz¹cy je z Chinami ruroci¹g pozostaje na razie jedynie w sferze planów, to nale¿y 
zauwa¿yæ, i¿ realizacja tego projektu wp³ynê³aby na bezpieczeñstwo dostaw surowców 
energetycznych do Pañstwa Œrodka. Port prze³adunkowy nad Morzem Arabskim zmniejszy³by 
obawy Pekinu zwi¹zane z mo¿liwoœci¹ zak³ócenia b¹dŸ ograniczenia ¿eglugi przez Cieœniny 
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Malakka lub Lombok czy Sund, czyli zwiêkszy³by swobodê dzia³ania na Morzu 
Po³udniowochiñskim. Nie ma tu znaczenia fakt, i¿ z ekonomicznego punktu widzenia ropoci¹g 
jest rozwi¹zaniem bardziej kapita³och³onnym, ni¿ transport morski, walory strategiczne maj¹ 
wiêksze znaczenie ni¿ prosty rachunek zysków. Po trzecie, wreszcie g³êboki port w Gwadar, 
z powodzeniem mo¿e spe³niaæ rolê zaplecza logistycznego dla okrêtów PLAN operuj¹cych na 
Oceanie Indyjskim, czy to w ramach operacji antypirackich, czy te¿ dyslokowanych tam w sposób 
sta³y.

Widziane z Delhi
Tak jak Chiñczycy czêsto patrz¹ na amerykañski „zwrot ku Azji” jako na element wspó³czesnej 
wersji doktryny powstrzymywania, skierowanej przeciwko ich pañstwu, tak Hindusi postrzegaj¹ 
chiñsk¹ obecnoœæ na wodach Oceanu Indyjskiego jako realizacjê polityki okr¹¿ania Indii. Sznur 
pere³, chiñskie inwestycje w pañstwach regionu, rozbudowa potencja³u bojowego marynarki 
wojennej, jej zdolnoœci w zakresie projekcji si³y i operowania z dala od w³asnych wybrze¿y, przy 
jednoczesnej zale¿noœci Pekinu od handlu i transportu morskiego wzbudzaj¹ w New Delhi 
niepokój. Dla hinduskich planistów wojskowych najgorszym koszmarem pozostaje widmo 
wojny na dwa fronty, chiñska obecnoœæ wojskowa w Pakistanie czyni zaœ ten scenariusz znacznie 
bardziej prawdopodobnym. Port w Gwadar ma szansê staæ siê papierkiem lakmusowym 
stosunków chiñsko-indyjskich w kontekœcie obecnoœci ChRL na wodach Oceanu Indyjskiego.
Indie, podobnie jak Chiny, s¹ uzale¿nione od handlu morskiego, a ich wy³¹czna strefa 
ekonomiczna obejmuje ok. 2 milionów kilometrów kwadratowych. Hinduski program 
rozbudowy marynarki wojennej jest mniej intensywny od chiñskiego, ale i tak nale¿y do 
najbardziej intensywnych na œwiecie. Wg danych z 2012 r., w ró¿nych fazach budowy znajdowa³o 
siê ok. czterdziestu jednostek, a bud¿et marynarki wojennej odnotowa³ ponad 
siedemdziesiêcioprocentowy wzrost. Hindusi maj¹ ponadto zdecydowan¹ przewagê nad 
Chiñczykami na jednym polu: ciesz¹ siê nieograniczonym dostêpem do wszystkich licz¹cych siê 
rynków uzbrojenia. Indie buduj¹ i kupuj¹ okrêty b¹dŸ elementy uzbrojenia i wyposa¿enia z Rosji, 
Francji, Stanów Zjednoczonych czy Izraela.
Podczas gdy Pekin szuka dla siebie miejsca na zachód od Malakki, indyjskie okrêty bior¹ udzia³ 
w æwiczeniach z jednostkami amerykañskimi, japoñskimi, po³udniowokoreañskimi, 
australijskimi, indonezyjskimi czy wietnamskimi. Gdy wiosn¹ 2012 r. rz¹d chiñski „ostrzeg³” 
m.in. indyjskie firmy, aby nie anga¿owa³y siê w projekty wydobywcze na spornych obszarach 
Morza Po³udniowochiñskiego, te ograniczy³y swe plany. Kilka miesiêcy póŸniej Hindusi 
zapowiedzieli tak¿e, i¿ obszar ten nie jest obszarem zainteresowania ich marynarki wojennej. 
Jednak ju¿ póŸn¹ jesieni¹ szef  sztabu floty adm. Devendra Kumar Joshi stwierdzi³, i¿ jego kraj nie 
zawaha siê przed wys³aniem okrêtów na Morze Po³udniowochiñskie w sytuacji, gdy zostan¹ 
zagro¿one strategiczne interesy Indii. S³owa te odzwierciedlaj¹ rosn¹ce zainteresowanie Indii 
regionem uznawanym przez Chiny za trzeci (po Tajwanie i Tybecie) z tzw. obszarów kluczowego 
zainteresowania. Hinduska obecnoœæ na nim mo¿e ograniczaæ swobodê dzia³ania Pekinu oraz 
absorbowaæ jego potencja³. Warto podkreœliæ, i¿ adm. Joshi szefowa³ w przesz³oœci 
utworzonemu w 2001 r. Po³¹czonemu Dowództwu Andamanów i Nikobarów, strukturze o tyle 
specyficznej, i¿ grupuje ona jednostki wszystkich rodzajów si³ zbrojnych (marynarki, si³ 
powietrznych, armii oraz stra¿y przybrze¿nej) i jest intensywnie rozbudowywana. Na tych 
archipelagach lokowane s¹ m.in. centra wywiadu radiowo- elektronicznego, ich g³ównym atutem 
jest jednak po³o¿enie, pozwalaj¹ce na sprawowanie kontroli nad podejœciem do Malakki. Rosn¹ce 
znaczenie dowództwa odzwierciedla obawy, jakie w New Delhi wzbudza chiñski sznur pere³. 
Indyjskie instalacje wojskowe pojawi³y siê tak¿e na Malediwach, archipelagu równie kluczowo 
po³o¿onym wzglêdem przebiegaj¹cych przez region SLOCs. 
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Wnioski
Próbuj¹c w 2010 r. przewidzieæ przysz³oœæ stosunków chiñsko-indyjskich, hinduski analityk 
Chietigj Bajpaee pos³u¿y³ siê terminem miêkkiej zimnej wojny, tj. dalszego zbli¿enia 
w kategoriach ekonomicznych oraz wspó³pracy politycznej w globalnych obszarach wspólnych 
interesów (jak np. kwestie klimatyczne) oraz braku zaufania i rywalizacji w sprawach regionalnych 
(kwestie terytorialne). Równie¿ i dziœ ten scenariusz wydaje siê byæ najbardziej 
prawdopodobnym. Nie ma obecnie powodów by zak³adaæ, aby ich rywalizacja mia³a przybraæ 
formê konfliktu. Wartoœæ wzajemnej wymiany handlowej w ci¹gu dwudziestu lat wzros³a 
z poziomu jednego miliarda USD do ok. osiemdziesiêciu miliardów USD. Odzwierciedleniem 
wspólnych interesów jest m.in. obecnoœæ obu pañstw w BRICS. Sznur pere³ jest dziœ kategori¹ 
bardziej ekonomiczn¹ ni¿ strategiczn¹. Scenariusz, w którym ekonomiczne znaczenie regionu 
Oceanu Indyjskiego dla ChRL nabiera aspektów militarnych wydaje siê jednak byæ scenariuszem, 
w którym Chiny czuj¹ siê zagro¿one przede wszystkim na Pacyfiku i w obrêbie w³asnych 
wybrze¿y, b¹dŸ te¿ poszerzaj¹ sw¹ strefê wp³ywów po zdominowaniu obszaru Morza 
Po³udniowochiñskiego.

Rekomendacje dla UE i Polski
1. Unia Europejska powinna zredefiniowaæ politykê gospodarcz¹ wobec Indii, przy czym 
wiod¹c¹ rolê powinny tu odgrywaæ pañstwa bêd¹ce ich najwiêkszymi partnerami handlowymi, 
tj. Niemcy, Belgia, Holandia oraz Wielka Brytania. Indie s¹ zarówno olbrzymim rynkiem zbytu, 
jak i licz¹cym siê partnerem w niektórych dziedzinach (sektor us³ug, IT). Jako pañstwo 
demokratyczne s¹ one odpowiednim partnerem równie¿ w sferze wizerunkowej, a wspó³praca 
z nimi nie niesie z sob¹ ryzyka oskar¿eñ o polityczn¹ dwulicowoœæ, jak ma to miejsce w przypadku 
re¿imów niedemokratycznych.
2. Pañstw UE powinny intensywniej konkurowaæ na indyjskim rynku uzbrojenia. Do 2025 r. New 
Delhi wyda na uzbrojenie ok. 200 mld USD, znaczna czêœæ tej kwoty przypadnie bez w¹tpienia 
firmom rosyjskim, coraz bardziej obecni na subkontynencie s¹ równie¿ Amerykanie, jednak 
szanse na lukratywne kontrakty otwieraj¹ siê tak¿e przed europejskimi przedsiêbiorstwami, czego 
przyk³adami mog¹ byæ chocia¿by francuskie zwyciêstwa w przetargach na okrêty podwodne 
(Scorpene) czy myœliwiec wielozadaniowy (Rafale). Niemniej wystêpowanie UE jako 
pojedynczego aktora wzmocni³oby wizerunek marketingowy firm ze Starego Kontynentu, a co 
za tym idzie uczyni³o je bardziej konkurencyjnymi.
3. Licz¹cym siê rynkiem zbytu uzbrojenia, zw³aszcza okrêtów oraz samolotów i œmig³owców 
morskich, bêd¹ w najbli¿szych latach równie¿ pañstwa ASEAN, z Indonezj¹, Filipinami i Malezj¹ 
na czele. Tak¿e i w tym przypadku pañstwa UE powinny podj¹æ dzia³ania maj¹ce na celu 
pozyskanie poszczególnych kontraktów. Zwiêkszenie zdolnoœci patrolowych i defensywnych 
marynarek wojennych i lotnictw poszczególnych pañstw, a tym samym ich mo¿liwoœci 
reagowania na sytuacje kryzysowe wywo³ane asertywn¹ postaw¹ Chin, mo¿e przyczyniæ siê do 
zwiêkszenia stabilnoœci regionu.
4. Polska mo¿e pochwaliæ siê bogatymi tradycjami w sprzeda¿y uzbrojenia zarówno do Indii, jak
 i niektórych pañstw ASEAN (Malezji, Indonezji oraz Wietnamu). Z uwagi na swój potencja³ 
i ch³onnoœæ rynku Azja Po³udniowa powinna stanowiæ jeden z g³ównych obszarów 
zainteresowania rodzimego przemys³u zbrojeniowego. Zadaniem polityków i dyplomatów 
powinna byæ promocja tych wyrobów.
5. Morze Po³udniowochiñskie jest jednym z najbardziej konfliktogennych obszarów Azji 
Po³udniowej, a potencjalne spory i spowodowane nimi zak³ócenia ¿eglugi w regionie bêd¹ nios³y 
z sob¹ konsekwencje nie tylko dla bezpoœrednio zaanga¿owanych w nie pañstw, ale dla ca³ej 
gospodarki œwiatowej. Unia Europejska powinna rozwa¿yæ mo¿liwoœæ zaanga¿owania siê we 
wspólne z pañstwami regionu dzia³ania maj¹ce na celu wypracowanie zasad postêpowania 
(ang. code of  conduct) w sytuacjach kryzysowych. Postrzegania g³ównie w kategoriach soft 
power UE wydaje siê mieæ odpowiedni potencja³ wizerunkowy do spe³nienia tej roli.

Strona 4

5/2013 Znaczenie Oceanu Indyjskiego w regionalnej polityce bezpieczeñstwa 



Fundacja im. Kazimierza Pulaskiego | Casimir Pulaski Foundation
ul. Oleandrów  6, 00-629 Warszawa, tel. +48 22 658 04 01, office@pulaski.pl

Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego

jest niezaleýnym think tankiem specjalizujàcym siæ w polityce zagranicznej. Fundacja 
dostarcza strategiczne analizy i rozwiàzania dla decydentów rzàdowych, sektora 
prywatnego i spoùeczeñstwa obywatelskiego, które dajà wglàd w przyszùoúã i przewidujà 
nadchodzàce zmiany.

Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje siæ gùównie na dwóch wektorach: 
transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeñstwa oraz Rosji i obszarze 
postsowieckim. Ponadto obszarem analiz sà Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje 
Europy.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
(www.instytutprzywodztwa.pl). 

Fundacja by³a organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie jest wspó³organizatorem Akademii 
M³odych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla 
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org). 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzymali profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, byli prezydenci Polski Lech Wa³êsa i Aleksander 
Kwaœniewski, by³y prezydent Litwy Valdas Adamkus, by³y wysoki przedstawiciel UE 
ds. wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeñstwa oraz by³y sekretarz generalny NATO 
Javier Solana, by³y minister spraw zagranicznych Francji i za³o¿yciel nagrodzonej 
Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla organizacji Lekarze Bez Granic Bernard Kouchner oraz by³y 
senator USA Richard Lugar.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

 

to analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej, gospodarki 
œwiatowej oraz bie¿¹cych wydarzeñ w polskiej polityce. Dokument publikowany jest 
w dwóch wersjach jêzykowych: polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce publikowaæ swoje 
oryginalne prace w Komentarzu proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ KMP 
(office@pulaski.pl). ̄ eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery KMP nale¿y podaæ swój 
e-mail na stronie www.pulaski.pl. 

 
www.pulaski.pl. 
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