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Stosunki pomi dzy Republik  Indii i Uni  Europejsk  zosta y ustanowione ju  
w latach 60., kiedy Indie � jako jedno z pierwszych pa stw rozwijaj cych si  � na-
wi za y w 1962 r. stosunki dyplomatyczne z ówczesn  Europejsk  Wspólnot  Go-
spodarcz  (EWG), pó niejsz  Wspólnot  Europejsk  (WE), a od 1992 r. z Uni  Eu-
ropejsk  (UE).

W okresie �zimnej wojny� relacje pomi dzy tymi dwoma wa nymi podmiotami 
stosunków mi dzynarodowych by y rozwijane i zacie niane odpowiednio do zmienia-
j cej si  sytuacji na arenie mi dzynarodowej. Nie charakteryzowa y si  one wówczas 
zbytni  intensywno ci . Pa stwa cz onkowskie EWG nie popiera y bliskich relacji 
Indii ze Zwi zkiem Radzieckim (ZSRR) i innymi krajami Uk adu Warszawskiego1. 
Nie budzi a ich aprobaty polityka niezaanga owania New Delhi2. Nie zwi kszy o to 
ich zaufania, a tym bardziej nie zach ca o do bliskiej wspó pracy. Ich bilateralne sto-

1 W okresie zimnej wojny obowi zywa a zasada �albo jeste  z nami albo przeciwko nam� i mimo 
e Indie nie wykazywa y ch ci przy czenia si  do jakiegokolwiek bloku, a od 1961 r. uczestniczy y 

w Ruchu Pa stw Niezaanga owanych, by y postrzegane jako sojusznik ZSRR. Takie postrzeganie In-
dii wynika o z utrzymywania do  bliskich stosunków z ZSRR � otrzymywa y obszerne wsparcie mi-
litarne i pomoc  nansow  ze strony Zwi zku Radzieckiego, a tak e udzieli y otwarcie poparcia dla so-
wieckiej inwazji na Afganistan. Wszystkie ww. czynniki by y ród em podejrze  wobec Indii. ród o: 
URL � http://www.answers.com/topic/foreign-relations-of-india.

2 Ruch pa stw niezaanga owanych � do którego nale a y Indie � mia  stanowi  �trzeci  si � wo-
bec bloku pa stw kapitalistycznych i socjalistycznych. G ówne zasady Ruchu zosta y okre lone w Bel-
gradzie w 1961 r. i by y to: prowadzenie niezale nej polityki opartej na pokojowym wspó istnieniu, 
popieranie antykolonialnych ruchów narodowowyzwole czych, nie uczestniczenie w paktach militar-
nych, nie zezwalanie na zak adanie obcych baz wojskowych na w asnym terytorium. Zob. szerzej: Gra-



sunki zosta y sformalizowane w serii dwustronnych porozumie  o wspó pracy pod-
pisanych kolejno w 1973, 1981 i 1994 r.3

Porozumienie o Wspó pracy i Rozwoju z 1994 r. (Cooperation Agreement on 
Partnership and Development) by o �ewolucyjnym porozumieniem� dla jednej, jak 
i dla drugiej strony. Stworzy o podstawy dla dalszej i jednocze nie bli szej wspó -
pracy pomi dzy Indiami i Uni  Europejsk . Zgodnie z jego za o eniem, Wspólna 
Komisja UE i Indii4 zosta a utrzymana jako centralny organ nadzoruj cy wspó pra-
c  pomi dzy stronami, któremu podlega  mia y trzy podkomisje, zajmuj ce si  kwe-
stiami zawi zanymi z handlem, wspó prac  gospodarcz  i wspó prac  na rzecz roz-
woju. Z pracy Komisji natomiast wynikaj  wspólne inicjatywy oraz porozumienia 
handlowe i gospodarcze5. Kolejnym kamieniem milowym w stosunkach pomi dzy 
stronami by o opracowanie informacji przez Komisj  dla Ulepszonego partnerstwa 
pomi dzy UE i Indiami6 w czerwcu 1996 r. Kolejne istotne porozumienia zawarte po-
mi dzy stronami to: Strategia krajowa na lata 2002�2006 dot. wspó pracy z Indiami 
oraz Wspólny Plan Dzia ania dla Partnerstwa Strategicznego UE i Indii, który zo-
sta  przyj ty 7 wrze nia 2005 r. podczas VI Szczytu UE � Indie, oraz Strategia kra-
jowa na lata 2000�2013 dot. wspó pracy z Indiami, przyj ta w 2006 r. Obecnie rela-
cje pomi dzy Republik  Indii i Uni  Europejsk  nie tylko bardzo szybko zmieniaj  
si , ale i zacie niaj , czego dowodzi zapocz tkowane w listopadzie 2004 r. Partner-
stwo Strategiczne7.

Z bardzo wielu powodów Indie s  interesuj cym i atrakcyjnym partnerem dla Unii 
Europejskiej, aczkolwiek racjonalne wyja nienie pod o a tych relacji mo e wydawa  

yna Micha owska (red.), Ma y s ownik stosunków mi dzynarodowych, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 
Warszawa 1999, s. 221.

3 Pierwsze porozumienie o wspó pracy handlowej strony podpisa y 17 grudnia 1973 r. Porozumie-
nie to zosta o zawarte w odpowiedzi na utracone przez Indie preferencje Brytyjskiej Wspólnoty Naro-
dów (co nast pi o wskutek przyst pienia Wielkiej Brytanii do EWG), zgodnie z którymi eksport Indii 
cieszy  si  uprzywilejowanym dost pem do rynku brytyjskiego. 23 czerwca 1981 r. porozumienie to zo-
sta o zast pione bardziej obszern  umow , obejmuj c  nie tylko handel, ale i wspó prac  gospodarcz . 
Natomiast w 1994 r. tzw. porozumienie �trzeciej generacji� przewidywa o wi ksz  wspó prac  � zw asz-
cza w sferze handlu, ród o: URL � http://www.europarl.europa.eu/facts/6_4_11_en.htm

4 Wspólna Komisja UE i Indii (Joint Commission) � strony porozumienia zgodzi y si  na utrzy-
manie Wspólnej Komisji powo anej na mocy artyku u numer 10 Porozumienia dot. Wspó pracy han-
dlowej i gospodarczej z 1981 r. Zob. szerzej: Porozumienie o Wspó pracy i Rozwoju z 1994 r., art. 22, 
URL <http://ec.europa.eu/comm/external_relations/india/intro/agree08_94.pdf>

5 Schemat zinstytucjonalizowanych stosunków Unia Europejska � Indie, URL <http://ec.europa.
eu/comm/external_relations/india/docs/chart_en.pdf>

6 Commission Communication for an � EU � India Enhanced Partnership�, ród o: URL <http://
ec.europa.eu/comm/external_relations/india/intro/index.htm>

7 Poprzez podniesienie rangi relacji pomi dzy UE a Indiami do tzw. Partnerstwa Strategicznego, 
Indie do czy y do grupy pozosta ych pi ciu pa stw czyli Chin, Rosji, USA, Kanady i Japonii. Gene-
ralnie rzecz ujmuj c, � Strategiczne Partnerstwo polega na wspólnym uzgodnieniu planu dzia ania i -
czy si  z monitorowaniem jego realizacji�, ród o: URL <http://www.bbc.co.uk/polish/business/sto-
ry/2004/11/041110_indie_ue.shtml>



si  mniej oczywiste i klarowne w porównaniu z pozosta ymi partnerami strategicz-
nymi UE. Partnerstwo strategiczne UE z Rosj  argumentowane jest przede wszyst-
kim jej lokalizacj , która w po czeniu z rol  Rosji na arenie mi dzynarodowej czyni 
z niej bardzo wa nego s siada, b d cego jednocze nie ród em ropy naftowej i gazu 
dla Europy8. Japonia9 i Stany Zjednoczone Ameryki10 s  kluczowymi partnerami han-
dlowymi UE. Chiny11 natomiast s  nie tylko najwi ksz , ale i najszybciej rozwijaj -
c  si  gospodark  na wiecie. Na tle tych wszystkich pa stw motywacja Unii do wy-
brania Indii jako partnera jest mniej oczywista.

Indie zacz y odgrywa  coraz wa niejsz  rol  na arenie mi dzynarodowej od 
chwili wprowadzenia w 1991 r. reform gospodarczych przez rz d Rajiva Gandhie-
go12, a od pocz tku XXI w. Indie postrzegane s  na scenie mi dzynarodowej jako 
pa stwo z dynamiczn  gospodark  oraz sta ym wzrostem. Dlatego wspó cze nie 
Indie � �najwi ksza demokracja na wiecie�, pa stwo z ponad miliardowym spo-
ecze stwem13, czwarta pod wzgl dem wielko ci gospodarka na wiecie, utrzy-

muj ca tempo wzrostu gospodarczego powy ej 6,5% PKB rocznie przez ponad 
dekad 14, dysponuj ca du ymi i wci  wzrastaj cymi zasobami intelektualnymi, 
wy aniaj cy si  wiatowy lider w kluczowym sektorze gospodarczym ICT (Infor-
matyka i Telekomunikacja), oraz jako pa stwo klasy kuj ce si  w ród dziesi ciu 
najwi kszych na wiecie uprzemys owionych narodów � nie mog  by  ignorowa-
ne i niedoceniane15.

Wspó praca pomi dzy Indiami i Uni  Europejsk  jest istotna dla obu stron. Dla 
rozwijaj cych si  Indii Unia Europejska sta a si  szczególnie interesuj cym partne-
rem gospodarczym od 1 maja 2004 r. , kiedy liczba pa stw cz onkowskich zosta-

8 Zob. szerzej: URL � http://ec.europa.eu/comm/external_relations/russia/intro/index.htm
9 Zob. szerzej: URL � http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/discours/89298.pdf
10 Zob. szerzej: URL � http://ec.europa.eu/comm/external_relations/library/publications/23_us_in-

fopack_2006.pdf
11 Zob. szerzej: URL � http://ec.europa.eu/external_relations/china/intro/index.htm
12 Po mierci R. Gandhiego premierem zosta  Narasimha Rao, który z kolei zapocz tkowa  prorynko-

we reformy � liberalizacj  w zakresie inwestycji zagranicznych, prywatyzacj  czy ograniczenie kontroli 
dewizowej. Jednak najwi ksz  zas ug  reform ekonomicznych w Indiach w l. 90. XX w. by o przestawie-
nie gospodarki z przemys u na us ugi, a za spraw  ekspansji sektora us ug nast pi o otwarcie gospodarki 
Indii na gospodark  wiatow . Liberalizacja gospodarki indyjskiej w latach dziewi dziesi tych XX w. 
przekszta ci a Indie ze skupionego na w asnych potrzebach kraju o wysoce kontrolowanej gospodarce 
w pa stwo bior ce udzia  w wiatowej wymianie handlowej. �Rocznik Strategiczny�, t. 2004/2005, War-
szawa 2005, s. 327 oraz Przewodnik National Geographic � Indie, Warszawa 2001, s. 16.

13 Indie � pod wzgl dem liczby ludno ci równej 1.129 mln � zajmuj  drugie miejsce na wiecie, 
klasy kuj c si  za Chinami � 1.321 mln (dane z 17.06.2007 r.), ród o: URL � http://www.xist.org/de-
fault1.aspx

14 W 1997 � 5,0%, 1998 � 6,8%, 1999 � 6,4%, 2000 � 7,0%, 2001 � 7,0%, 2002 � 4,3%, 2003 � 
7,3%, 2004 � 7,8%, 2005 � 9,2%, 2006 � 9,2%. ród o: URL � http://www.adb.org/Documents/Books/
ADO/2000/Update/India_update.pdf oraz http://www.dfat.gov.au/geo/fs/inia.pdf

15 EU � India Relations, �EPC Issue Paper�, No. 35, 9 June 2005 na: URL � http://www.epc.eu/
TEWN/pdf/224894472_EPC%20Issue%20Paper%2035%20EU-India%20Relations.pdf



a zwi kszona z 15 do 25. W konsekwencji tego rozszerzenia UE sta a si  najwi k-
szym podmiotem gospodarczym na arenie mi dzynarodowej, stanowi cym oko o 
20% globalnego handlu i zasilaj cym blisko 25% wiatowego PKB. Z ca  pewno -
ci  b d  wyp ywa  dla Indii ogromne korzy ci ze wspó pracy z jeszcze wi kszym 
ni  dotychczas jednolitym rynkiem, charakteryzuj cym si  jednolitymi przepisami 
i otwart  gospodark  dla innych podmiotów stosunków mi dzynarodowych. Stosun-
ki wzmacniaj  nie tylko gospodark  Indii i UE, ale równie  podnosz  ich pozycj  na 
arenie mi dzynarodowej.

Od I Szczytu UE � Indie, który odby  si  w Lizbonie w 2000 r., stosunki handlo-
we pomi dzy Uni  Europejsk  i Indiami nabra y impetu. Zarówno jedna, jak i dru-
ga strona by a zdeterminowana do wykorzystania potencja u i zakresu ich gospodar-
czych stosunków na rzecz wi kszej wymiany handlowej i inwestycyjnej.

7 wrze nia 2005 r. odby  si  kolejny Szczyt UE � Indie16, podczas którego UE 
i Indie:

� przyj y Wspólny Plan Dzia ania;
� zadecydowa y o podj ciu bardziej stanowczego dzia ania na rzecz dalszego 

wzrostu bilateralnego handlu i rozwoju ich wspó pracy gospodarczej;
� zgodzi y si  na podj cie kroków w celu usuni cia barier dla ich bilateralnego 

handlu i inwestycji;

16 Szczyt UE � Indie w 2005 r. by  ju  szóstym spotkaniem na szczycie przywódców. Na I Szczy-
cie podj to decyzje o regularnych dorocznych szczytach UE � Indie, a tak e podpisano porozumienie 
dotycz ce wspó pracy w ramach lotnictwa cywilnego.

23 listopada 2001, New Delhi: II Szczyt UE � Indie. Podpisano porozumienie dotycz ce nauki 
i technologii.

10 pa dziernika 2002, Kopenhaga: III Szczyt UE � Indie, podpisano pi cioletni  strategi  wspó -
pracy i zosta  uzgodniony program wspó dzia ania.

29 listopada 2003, New Delhi: IV Szczyt UE � Indie, zapocz tkowano program na kwot  14,1 mln 
euro na rzecz rozwoju handlu i inwestycji.

8 listopada 2004: V Szczyt w Hadze, podczas którego o cjalnie zosta o zapocz tkowane Partner-
stwo Strategiczne.

7 wrze nia 2005: VI Szczyt UE i Indii w New Delhi, podczas którego strony przyj y Wspólny Plan 
Dzia ania (Joint Action Plan) dla Partnerstwa Strategicznego, aby wzmocni  mechanizmy dialogu i kon-
sultacji, pog bi  polityczny dialog i wspó prac , zbli a  ludzi i kultury, poprawi  dialog i wspó prac  
dotycz c  polityki gospodarczej oraz rozwin  handel i inwestycje. Co wi cej, strony parafowa y rów-
nie  Porozumienie dot. wspó pracy w ramach programu GALILEO. 

13 pa dziernika 2006: VII Szczyt UE � Indie w Helsinkach. Przyj to wówczas Strategi  krajow  na 
lata 2007�2013 dot. wspó pracy z Indiami oraz formalne porozumienie dot. uczestnictwa Indii w pro-
gramie GALILEO. 

ród o: URL � http://ec.europa.eu/comm/external_relations/library/publications/25_india_brochu-
re.pdf



� porozumia y si  w kwestii ustanowienia Zespo u ds. Handlu � sk adaj cego si  
z wysoko postawionych osobisto ci (High Level Trade Group), którego zada-
niem jest studiowanie i badanie sposobów oraz rodków, które mia yby s u y  
pog bianiu i poszerzaniu ich dwustronnego handlu i inwestycji.

Unia Europejska by a do 2004 r. najwi kszym partnerem handlowym Indii17 � 
w okresie 2003�2004 przypada o na ni  21,77% eksportu i 18,33 % ca kowitego im-
portu Indii. Wed ug danych dost pnych za rok 2004, ca kowite obroty pomi dzy UE 
i Indiami wzros y z oko o 28 mld euro w 2003 r. do 33 mld euro w 2004 r., zapisuj c 
tym samym wzrost o 17,2% (tabela nr 1)18.

Rok Import
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Import 
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port
(suma)

2000 12802 1,29 13626 1,59  824 26427

2001 13405 4,7 1,36 12894 -5,4 1,44 -512 26299

2002 13594 1,4 1,44 14271  10,7 1,58  676 27865

2003 13976  2,8 1,49 14516  1,7 1,65 540 28492

2004 16223 16,1 1,58 17013 17,2 1,77 790 33236

2005 18904 16,5 1,61 21101 23,9 1,99 2197 40005

2006* 22400 1,60 24100 2,00 1700 46500

Eksport Unii Europejskiej do Indii w 2004 r. wykaza  imponuj cy wzrost 
� 17,2%, podczas gdy w 2003 r. wyniós  1,7%. Eksport wzrós  do 17 mld euro 
w 2004 r. z 14,5 mld euro w 2003 r. Z drugiej strony import UE wzrós  z 13,9 mld 
euro w 2003 roku do 16,2 mld euro w 2004 r., rejestruj c tym samym wzrost rów-

17 W 2005 r. Azja Wschodnia wyprzedzi a UE i sta a si  czo owym partnerem handlowym Indii � 
mi dzy innymi dzi ki zwi kszaj cej si  wymianie handlowej pomi dzy Indiami i Chinami.

18 ród o: URL � http://www.delind.cec.eu.int/en/trade/trade.htm



ny 16,1%19. Pomimo, e przez ostatnie dwie dekady eksport Indii do UE wzrós  
prawie o 550%, na Indie przypada o zaledwie 1,6 % ca ego importu UE (tabela 
nr 1)20. W sektorze us ug udzia  Indii by  jeszcze mniejszy, bowiem wyniós  nie-
ca y 1%21. Wa nym partnerem handlowym Indii w Unii Europejskiej jest Wielka 
Brytania, której udzia  wynosi a  21,4% dwukierunkowego handlu UE z Indiami. 
Za ni  sytuuj  si  Niemcy (20,7%), kraje Beneluxu (19,3%) i W ochy (11,5%)22. 
Dane z ostatnich lat wskazuj  na znaczny potencja , w dalszym ci gu nie wyko-
rzystany z powodu licznych barier, jakie istniej  w wymianie handlowej i inwesty-
cyjnej pomi dzy stronami23.

19 Tam e.
20 W 2003 r. udzia  ten by  jeszcze mniejszy � 1,3%, podczas gdy Chin wyniós  7,5%.
21 Dane z 2003 r.
22 Dane z 2003 r. ród o: URL � http://www.indiaonestop.com/tradepartners/eu/euoverview.htm
23 W indyjskiej gospodarce w dalszym ci gu istniej  przeszkody � g ównie taryfy celne, kontyn-

genty, c a � dla wymiany handlowej pomi dzy stronami, które komplikuj  relacje gospodarcze pomi -
dzy UE i Indiami. Podczas gdy Indie mówi  o Fortecy Europa, coraz trudniejszej do przenikania, to jej 
taryfy celne zaliczane s  do najwy szych na wiecie. Pomimo, e poziomy taryf celnych w Indiach s  
znacznie ni sze ni  w 1991 r., nadal pozostaj  jednymi z najwy szych w rozwijaj cym si  wiecie, bo-
wiem wi kszo  innych pa stw rozwijaj cych si  równie  zmniejsza a c a w tym okresie. rednia wa-
ona stawka celna w Chinach i Azji P d.-Wsch. stanowi dok adnie po ow  redniej wa onej stawki cel-

nej w Indiach (która wynios a 29% w l. 2002�03). Rz d og osi , e przeci tne taryfy b d  zmniejszone 
do oko o 15% do 2004 r., jednak nawet wtedy b d  znacznie wy sze ni  w Chinach, które zobowi za y 
si  do zmniejszenia redniej wa onej stawki celnej do oko o 9% do 2005 r. (zobowi zanie to by o wa-
runkiem przyj cia do WTO). Unia Europejska domaga si  znacznych redukcji taryf celnych, na o o-
nych na produkty przemys owe z my l  o tym, eby otworzy  rynki krajów rozwijaj cych si . UE ma 
wzgl dnie niskie taryfy celne, dlatego te  nie b dzie ona zmuszona do zbyt du ego po wi cenia na rzecz 
wspó pracy (jest to stanowisko Indii w kwestii WTO, Ambasada Indii w Brukseli).

Z drugiej strony Indie utrzymuj , e przyczyn  niezbyt du ej wymiany handlowej z UE s  poza-
taryfowe, nieformalne bariery Unii, które tworz  ci le chroniony i nieprzenikliwy rynek dla ekspor-
tu Indii. Mowa jest tutaj m.in. o: handlowych dzia aniach obronnych (antysubsydyjne rodki, system 
pozwole  zaliczkowych itp.), zastosowaniu wymogów pracy jak i  tosanitarnych standardów (w celu 
kontrolowania indyjskiego eksportu wkraczaj cego na rynki UE), czy kontrolach na o onych na indyj-
skie us ugi. Ponadto utrzymuje si  równie , e brak harmonizacji pomi dzy pa stwami cz onkowskimi 
UE dzia a jak dodatkowa bariera, szczególnie w przypadku produktów farmaceutycznych, rolniczych 
czy ywno ciowych. Co wi cej, urz dnicy z Indii utrzymuj , e  tosanitarne wymogi ograniczaj  do-
st p produktów rolniczych z Indii do rynku UE.

Zob.: EU � India relations, cyt. wyd., s. 39�40.



Tabela nr 2. Wymiana handlowa pomi dzy Indiami i Uni  Europejsk  (mln �)

Rok Import

Rocz-
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do lat po-
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nich)
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Import 
+ Eks-

port
(suma)

2000 11 596 21,44 11 248 24,54  -348 22 843

2001 13 714  18,3 21,08 12 418 10,4 24,84 -1 296 26 131

2002 12 855  -6,3 20,86 12 033 -3,1 22,77  -822 24 888

2003 12 765  -0,7 19,69 12 194  1,3 22,77  -571 24 959

2004 13 776  7,9 17,33 13 243  8,6 22,02  -533 27 019

7m 
2004

7 907 17,93  7 508 21,56  -399 15 414

7m 
2005* 13 073 65,3 21,35 10 097 34,5 22,35 -2 976 23 170

ród o: http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/may/tradoc_113390.pdf
* 

Unia Europejska i Indie odegra y wspó decyduj c  rol  w stworzeniu nowych, 
mi dzynarodowych struktur wspó pracy gospodarczej, wliczaj c wiatow  Organi-
zacj  Handlu (WTO). Jako globalni gracze w wiatowym handlu wspó pracuj  ze 
sob  do  blisko w multilateralnych dyskusjach na forach tej organizacji, zdaj c so-
bie spraw  z wagi wspierania rozwoju najbiedniejszych i upo ledzonych pa stw, cho-
cia  stopie  zrozumienia i zaanga owania jest ró ny i nie pozbawiony kontrowersji 
wynikaj cy z odmienno ci interesów.

Pomy lny wynik negocjacji w ramach Nowej Rundy by  bardzo wa ny zarówno 
dla Unii Europejskiej jak i Indii, gdy  móg by by  równie  przejawem si y politycz-
nego elementu strategicznego partnerstwa i jego perspektyw na przysz o . Podczas 
ostatniej konferencji, która odby a si  w dniach 13�18 grudnia 2005 r. w Hongkon-
gu, zosta o osi gni te porozumienie co do ostatecznego terminu (2013 r.) elimina-
cji subsydiów wspieraj cych eksport produktów rolnych. Co wi cej, bogate pa stwa 



zgodzi y si  na wprowadzenie kwot importowych, zwolnionych z ce  ze wszystkich 
pa stw najmniej rozwini tych. 

Podczas kolejnego spotkania w Genewie w 2006 r. nie osi gni to jednak zak a-
danego porozumienia w sprawie redukcji dotacji rolnych i obni enia taryf celnych, 
co w konsekwencji doprowadzi o do zawieszenia negocjacji w lipcu 2006 r. przez 
dyrektora generalnego WTO, Pascala Lamy24. Zarówno Unia Europejska, jak i In-
die, podtrzymuj  swoje dotychczasowe stanowiska w p aszczy nie rolnictwa. Obie 
strony zachowuj  polityk  protekcyjn  w rodzimych sektorach rolniczych. Co wi -
cej, opinie tych podmiotów w kluczowych dla ich stosunków p aszczyznach, takich 
jak dost p do rynku dla dóbr przemys owych, us ugi, u atwienia dla handlu czy anty-
dumping, tak e si  nie pokrywaj . 

Krótko mówi c, Indie chc , aby Unia Europejska podj a si  przywództwa w roz-
wi zywaniu spraw zwi zanych z implementacj , by wprawi a w dzia anie klauzule 
szczególnego i zró nicowanego traktowania w ró nych porozumieniach wiatowej 
Organizacji Handlu i aby popar a zasad  �mniej ni  pe na wzajemno �25. Natomiast 
z drugiej strony Unia Europejska utrzymuje, e Indie musz  obni y  swoje podatki 
i c a (na przyk ad w przypadku win i napojów alkoholowych), podnie  ograniczenia 
ilo ciowe i, co wa niejsze, zmieni  swoj  postaw , poniewa  Indie � b d c wielkim 
pa stwem aspiruj cym do statusu pot gi na skal  globaln  � nie mog  zachowywa  
si  jak biedne pa stwo rozwijaj ce si .

Jak podaje �Rzeczpospolita�, w zwi zku ze znaczn  presj  konkurencji z Azji 
i Ameryki aci skiej, w pa dzierniku ubieg ego roku Komisja Europejska przedsta-
wi a now  strategi  handlow , maj c  pomóc europejskim  rmom w uzyskaniu do-
st pu do nowych rynków, stymuluj c tym samym konkurencyjno  i wzrost gospo-
darczy w Europie. W dokumencie, zatytu owanym Global Europe: Competing in the 
World, dwustronne porozumienia handlowe zosta y uznane za priorytet w zwi zku 
z zawieszeniem negocjacji Rundy z Doha. Ministrowie spraw zagranicznych uzgod-
nili 23 kwietnia 2007 r. rozpocz cie negocjacji na temat porozumie  o wolnym han-
dlu (FTA) z Indiami, Kore  i dziesi cioma pa stwami nale cymi do Stowarzyszenia 
Narodów Azji Po udniowo-Wschodniej (ASEAN). Ma to poprawi  konkurencyjno  
Unii w tym regionie wobec Japonii i Stanów Zjednoczonych. Obecnie stosunki z tymi 
krajami to jedynie ok. 10%. kontaktów handlowych UE na wiecie26.

Ian Pearson, minister ds. handlu, inwestycji i spraw zagranicznych Wielkiej Bry-
tanii, podczas swojej wizyty w Indiach w styczniu 2006 r., przed o y  ministrowi ds. 

24 Zob. szerzej: URL � http://www.wto.org/english/news_e/news06_e/tnc_dg_stat_24july06_e.htm
25 EU � India Relations, cyt. wyd., s. 40.
26 ród o: URL � http://www.rzeczpospolita.pl/europa/news/news_070425.html 



handlu i przemys u Indii, Kamalowi Nath, propozycj  zawarcia porozumienia o wol-
nym handlu pomi dzy Uni  Europejsk  i Indiami. Minister Nath w odpowiedzi pod-
kre li , e udzia  Indii w globalnej wymianie handlowej w ostatnich latach stale wzra-
sta  i e wszelkie rodki, mog ce zwi kszy  ten udzia , b d  starannie analizowane. 
Dlatego te  Indie b d  otwarte na ide  zawarcia porozumienia pomi dzy Indiami 
i UE27. W sierpniu 2006 r. minister Nath w wywiadzie dla niemieckiej gazety �Han-
delsblatt� powiedzia , e Indie chc  podpisa  FTA z UE i e podczas Szczytu UE�
Indie w Helsinkach premier Manmohan Singh wezwie do zapocz tkowania procesu 
negocjacji28. Indie i UE powo a y Zespó  ds. Handlu do przestudiowania i zbadania 
sposobów opracowania FTA. Podczas spotkania na Szczycie w pa dzierniku 2006 r. 
w Helsinkach Unia Europejska i Indie postanowi y rozpocz  negocjacje w sprawie 
porozumienia o wolnym handlu i inwestycjach w 2007 r., aby móc zako czy  proces 
negocjacyjny i zawrze  ww. porozumienie w 2009 r. W starannie sformu owanym 
o wiadczeniu, wydanym po spotkaniu, nie by o jednak mowy o formalnie zainicjo-
wanym procesie negocjacji, a jedynie o takich zamiarach. O cjalne rozmowy ozna-
cza yby pierwsz  now  bilateraln  inicjatyw  handlow  pomi dzy wa nymi pot ga-
mi gospodarczymi, odk d rozmowy w ramach WTO zosta y zawieszone.

UE i Indie podkre laj , e negocjacje w ramach rundy Doha s  w dalszym ci gu 
g ównym celem ich polityki handlowej, jednak dalszego rozwoju bilateralnej wymiany 
handlowej i stosunków gospodarczych przyczyni oby si  g ównie nowe porozumie-
nie o handlu i inwestycjach29. Dwustronne porozumienie pomog oby stronom skon-
centrowa  si  na kwestii barier pozataryfowych i wyj  poza przepisy WTO.

Unia Europejska oczekuje, e FTA z Indiami obejmie ok. 90% bilateralnej wy-
miany handlowej, umo liwi wi kszy dost p do rynku indyjskiego dla swoich dóbr 
przemys owych, przyczyni si  do liberalizacji sektora  nansowego Indii, równego 
traktowania przedsi biorstw europejskich oraz redukcji restrykcji, nak adanych na 
w asno  zagraniczn  w sektorze us ug.

Indie natomiast koncentruj  uwag  przede wszystkim na sektorze us ug i inwe-
stycji. Domagaj  si  wzajemnego uznania stopni naukowych i dyplomów, zniesie-
nia niepotrzebnych restrykcji, dotycz cych zatrudnienia w krajach UE i tym samym 
zwi kszenia dost pu do rynku pracy UE dla wykwali kowanej si y roboczej z Indii, 
co jest dla nich kluczow  kwesti .

Rozpocz cie procesu negocjacji opó niaj  dwie stale powracaj ce kwestie. Pierw-
sz  jest sprzeciw Indii wobec za czenia do FTA standardowej klauzuli dot. praw cz o-
wieka i demokracji. Spór wokó  ww. klauzuli utrudnia, a nawet wr cz uniemo liwia 
realizacj  zobowi za , przyj tych podczas ostatniego spotkania na Szczycie UE � 
Indie w Helsinkach w pa dzierniku 2006 r., dotycz cych pog biania gospodarczych 

27 ród o: URL � http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=3580
28 ród o: URL � http://www.bilaterals.org/article.php3?id_article=5717
29 S owa wypowiedziane przez komisarza UE ds. handlu, Petera Mandelsona podczas Szczytu UE 

� Indie w Helsinkach w 2006 r.



i politycznych wi zi pomi dzy stronami30. New Delhi twierdzi, e do porozumienia 
gospodarczego nie powinno si  w cza  kwestii politycznych31. Po drugie, Indie nie 
zgadzaj  si  na przy czenie klauzuli dot. broni masowego ra enia, mimo e klauzu-
la o WMD zobowi za aby Indie jedynie do wspierania mi dzynarodowej konwencji 
przeciwko broni chemicznej i biologicznej, a nie dotyczy aby NPT (Non-Prolifera-
tion Treaty), którego to porozumienia sygnatariuszem nie s . 

Tu  przed Szczytem Indie � UE w 2006 r. UE zaznaczy a, e oczekuje szczerych 
i przyjaznych rozmów z New Delhi, m.in. w kwestii porozumienia j drowego USA 
i Indii32.

Jak powiedzia   ski ambasador w Indiach, Asko Numminen: Faktem jest, e UE 
analizuje kwestie porozumienia indyjsko � ameryka skiego bardzo ostro nie. Jed-
nak e wspólne stanowisko nie zosta o jeszcze uzgodnione. Analizujemy ww. kwesti  
z ró nych, istotnych punktów widzenia� Pierwszy aspekt czy si  z dywersy kacj  
róde  energii, za  drugi �powi zany jest z kwesti  nieproliferacji33.

30 UE jest zwi zana decyzj  podj t  przez liderów pa stw cz onkowskich w 1995 r., zgodnie z któ-
r  jakiekolwiek porozumienie polityczne czy gospodarcze musi zawiera  zobowi zanie stron do prze-
strzegania praw cz owieka i demokracji. Jednak e bior c pod uwag  znaczenie omawianej kwestii dla 
FTA, na forum KE rozpocz a si  debata w sprawie zrobienia wyj tku dla Indii, w której argumentuje 
si , e porozumienie o wspó pracy z 1994 r. obj o ju  kwesti  praw cz owieka.

31 ród o: URL � http://www.ft.com/cms/s/142ebb18-ca6a-11db-820b-000b5df10621,dwp_
uuid=a6dfc�

32 Mowa jest tutaj o porozumieniu zawartym pomi dzy USA i Indiami 18 lipca 2005 r. i o porozu-
mieniu z 2 marca 2006 r. 18 lipca 2005 r. Prezydent USA George W. Bush i premier Indii Manmohan 
Singh podpisali porozumienie o wspó pracy j drowej dla celów cywilnych. W nast pstwie spotkania 
z lipca 2005 r. liderzy USA i Indii spotkali si  ponownie w marcu 2006 r. w celu opracowania ca o cio-
wego i szczegó owego ju  porozumienia w sprawie wspó pracy na tej p aszczy nie. Nale y zaznaczy , 
e porozumienie po raz pierwszy w historii dotyczy wspó pracy j drowej USA z pa stwem, które nie 

jest sygnatariuszem NPT i które nie przyj o zobowi zania mi dzynarodowego dot. rygorystycznej kon-
troli nad cywiln  dzia alno ci  nuklearn . Prawo USA zakazywa o wspó pracy nuklearnej z pa stwami, 
które nie sprosta y ww. standardom od chwili stworzenia traktatu i wspó czesnego re imu nieprolife-
racji. Aby osi gn  to radykalne odst pstwo od dotychczasowej polityki nieproliferacji Kongres USA 
musia  wnie  poprawki do Ustawy o Energii Atomowej z 1954 r., aby stworzy  podstawy prawne dla 
wspó pracy j drowej USA z pa stwem nie-sygnatariuszem NPT. A nast pnie po przyj ciu porozumie-
nia przez Kongres (co nast pi o ostatecznie w grudniu 2006 r.), USA i Indie musz  uzyska  aprobat  
NSG, której regulacje prawne dot. nieproliferacji s  zbli one do prawa USA. Kwestia porozumienia 
by a kontrowersyjna dla Kongresu USA. W opinii wielu obserwatorów by a to sytuacja bez wyj cia. Je-
liby Kongres odrzuci  pakt z Indiami, ryzykowa by pogorszeniem stosunków z coraz wi ksz  pot g  

i wp ywow  demokracj , natomiast przyj cie porozumienia mo e zagrozi  stabilno ci obecnej global-
nej polityki nieproliferacji. Porozumienie to zosta o ostatecznie przyj te w grudniu 2006 r. i teraz decy-
duj c  rol  ma do odegrania NSG, w tym UE.

33 ród o: URL � http://www.centralchronicle.com/20061010/1010142.htm



Zgodnie z porozumieniem podpisanym w marcu 2006 r., USA i Indie oczekuj , 
e NSG (Grupa Dostawców Energii J drowej, Nuclear Suppliers Group) wprowadzi 

odpowiednie poprawki do swoich wytycznych i umo liwi pozosta ym uczestnikom 
stosunków mi dzynarodowych nawi zanie wspó pracy j drowej z Indiami. Dlatego 
te  konsensus w ramach NSG jest niezb dny. Wi kszo  pa stw cz onkowskich NSG 
(w tym Wielka Brytania i Francja) zobowi za a si  ju  zaakceptowa  porozumienie 
indyjsko-ameryka skie, jednak nieliczne pa stwa maj  w dalszym ci gu pewne za-
strze enia. Pomimo Partnerstwa Strategicznego zawartego w 2004 r. z Indiami, Unia 
Europejska nie jest przygotowana do zaj cia soft position w kwestii porozumienia 
j drowego Indii i USA34. 

Unia Europejska ju  od d u szego czasu podtrzymuje, e Indie powinny w ko cu 
zaakceptowa  mi dzynarodowe rodki dot. nieproliferacji i podpisa  NPT i CTBT 
(Comprehensive Test Ban Treaty)35. Co wi cej, UE chcia aby równie , aby Indie za-
war y porozumienie o ochronie z IAEA, bowiem tylko wtedy Unia b dzie mog a za-
j  stanowisko w sprawie porozumienia indyjsko-ameryka skiego, po uprzedniej 
oczywi cie obserwacji stanowiska NSG w sprawie porozumienia j drowego. Jednak 
Indie by y i s  przeciwne przyst pieniu do NPT i CTBT, podczas gdy UE jest silnie 
zobowi zana wobec tych traktatów.

Stanowisko UE jest ca kowicie sprzeczne ze stanowiskiem Indii, które domaga-
j  si  jego zmiany, niezale nie od tego czy porozumienie z USA zostanie ostatecznie 
zaakceptowane, czy te  nie, przez spo eczno  mi dzynarodow . Wi kszo  pa stw 
cz onkowskich UE wchodzi w sk ad NSG i dlatego te  stanowisko UE w sprawie 
wspó pracy j drowej z Indiami ma decyduj ce znaczenie. W opinii Republiki Indii 
pa stwa skandynawskie (Dania, Norwegia, Szwecja) s  przeciwne zaakceptowaniu 
porozumienia j drowego z USA, bowiem postrzegaj  to jako krok w kierunku proli-
feracji. Dwa bardzo wa ne pa stwa UE, Wielka Brytania i Francja, ju  si  zobowi -
za y udzieli  poparcia dla kooperacji nuklearnej z Indiami. Natomiast Republika Fe-
deralna Niemiec jeszcze nie podj a ostatecznej decyzji.

Przez wiele lat urz dnicy Komisji Europejskiej z Brukseli narzekali, e cho  UE 
traktuje Indie powa nie i uznaje je za wa nego aktora w wiatowej polityce, nie jest 

34 Wiadomo  ta zosta a przekazana premierowi Manmohanowi Singhowi przez komisarza ds. za-
granicznych UE, Benito Ferraro-Waldnera, podczas ich krótkiego spotkania w lutym 2007 r. Zob. Ra-
jeev Sharma, EU envoy plays hard on N-deal, 16 luty 2007, Chandigarh, India. ród o: URL � http://
www.tribuneindia.com/2007/20070217/main6.htm

35 Republika Indii postrzega zarówno NPT, jak i CTBT, jako traktaty skrajnie dyskryminuj ce pa -
stwa nie posiadaj ce broni j drowej i faworyzuj ce nieliczne podmioty stosunków mi dzynarodowych 
o statusie nuklearnym. Zob. URL � http://www.indianembassy.org/policy/CTBT/embassy_non_proli-
feration.htm oraz http://www.tribuneindia.com/2004/20041009/edit.htm#1



wcale pewne, czy Indie powa nie traktuj  UE i uznaj  j  za równie wa nego partne-
ra. Generalnie s  zgodni w swoim przekonaniu, e Indie uwa aj  Stany Zjednoczo-
ne za znacznie wa niejsze ni  Uni .

Postrzeganie USA w polityce zagranicznej Indii wynika z przekonania, e Sta-
ny Zjednoczone Ameryki s  g ówn  pot g  w jednobiegunowym wiecie, w którym 
prawdopodobnie adna kombinacja sojuszy nie mo e rzuci  im skutecznego wyzwa-
nia. Jest to zapewne i wynik politycznego wahad a, które z pozycji niegdy  antyame-
ryka skiej przesun o si  na proameryka sk . Jako g ówny rozmówca na p aszczy nie 
stosunków mi dzynarodowych, Stany Zjednoczone wywieraj  najwi kszy wp yw na 
indyjskie rodowisko bezpiecze stwa narodowego. W latach 90. to Waszyngton pod-
j  polityczne kroki w kierunku zbli enia z New Delhi i rozwija  stosunki handlowe 
z Indiami, podczas gdy UE zwleka a z t  decyzj . Indie coraz bardziej sympatyzuj  
z ameryka skimi wysi kami, podj tymi w celu sformu owania na nowo regu  global-
nej gry (naj wie szym przyk adem jest porozumienie z lipca 2005 r. pomi dzy India-
mi i USA). Natomiast Europa jest oddanym obro c  istniej cego porz dku36.

Unia Europejska jest z jednej strony uznawana w Indiach jako gospodarcza su-
perpot ga i bardzo wa ny negocjator w wielostronnych negocjacjach handlowych, 
a z drugiej strony istnieje przekonanie, e nie posiada ona � w przeciwie stwie do 
USA � wizji strategicznej. Indie podzielaj  koncepcje europejskie dotycz ce kszta -
towania wielobiegunowego porz dku mi dzynarodowego, ale nie postrzegaj  Unii 
Europejskiej jako wiarygodnej przeciwwagi USA37. Co wi cej, wspólna polityka za-
graniczna i bezpiecze stwa Unii (WPZiB) oraz polityki zagraniczne pa stw cz on-
kowskich bardzo cz sto nie pokrywaj  si . Dlatego te  Indie pozostaj  sceptyczne 
co do politycznych zdolno ci i mo liwo ci realizacji efektywnej i spójnej polityki 
zagranicznej UE38.

Indie w dalszym ci gu czuj , e ma o prawdopodobne jest, aby partnerstwo stra-
tegiczne UE z Indiami by o na tym samym poziomie, co z Chinami. Te ostatnie nadal 
s  znacznie wa niejsze dla azjatyckiej strategii UE ze wzgl du na ich polityczn  si  
przebicia, potencja  gospodarczy, znacznie wy sze gospodarcze udzia y i handel39. 
Natomiast Stany Zjednoczone utrzymuj  relacje z Pekinem w stanie równowagi, ale 

36 R. K. Jain (red.), India and the European Union in the 21st century, New Delhi 2002, s. 60�61.
37 Indie utrzymuj  stosunki z poszczególnymi pa stwami cz onkowskimi na szczeblu bilateralnym 

i s  one o wiele wa niejsze ni  stosunki z UE. Zob. Anne Coulon, EU�India understandings on major 
global political issues: where do we stand? rod o: URL � http://www.jnu.ac.in/Academics/Schools/
SchoolOfSocialSciences/GSP/SummerSchoolStudyProgramme/EU-India%20Understandings%20on%
20Major%20Global%20Political%20Issues.pdf

38 Rz d Indii nie traktuje Unii jako powa n  si  polityczn  na arenie mi dzynarodowej, ale jako 
organizacj  mi dzynarodow , która napotyka spore trudno ci podczas wypracowywania wspólnego sta-
nowiska 27 pa stw cz onkowskich. Dlatego te , wspó praca z UE jest zawsze � w pewnym sensie � nie-
efektywna i wolniejsza w porównaniu z pozosta ymi uczestnikami stosunków mi dzynarodowych.

39 Handel UE z Chinami jest pi ciokrotnie wy szy od handlu z Indiami: 177 mld euro (33 mld z In-
diami) w 2004 r.



to wspó praca z Indiami jest priorytetowa dla ich polityki azjatyckiej. Równie  kwe-
stie praw cz owieka (UE bardzo cz sto porusza kwestie protoko u dot. praw cz o-
wieka w Indiach), pracy nieletnich oraz wieloletniego sporu o Kaszmir z Pakistanem 
(Unia solidaryzuje si  z Pakistanem w sporze o Kaszmir) wp ywaj  niekorzystnie na 
relacje pomi dzy Bruksel  i New Delhi.

Z kolei USA unikaj  krytyki Indii w kwestiach zwi zanych z prawami cz owieka 
i � co wi cej � od chwili obj cia prezydentury przez George�a W. Busha, USA zaj-
muj  neutralne stanowisko w sprawie sporu pakista sko-indyjskiego.

Kolejnymi czynnikami utrudniaj cymi wspó prac  pomi dzy Indiami i UE jest pra-
wo pracy i prawo imigracyjne, zgodnie z którymi Indusi studiuj cy w Europie zaraz 
po zako czeniu nauki s  zobowi zani do natychmiastowego powrotu do Indii. Nie-
co inaczej wygl da sytuacja Indusów w USA. Osoby studiuj ce na uczelniach USA 
b d  zatrudnione w przedsi biorstwach ameryka skich bez wi kszych przeszkód 
mog  przed u y  swój pobyt na terytorium USA40. Indie i Stany Zjednoczone posia-
daj  wzajemnie uzupe niaj ce si  gospodarcze interesy,41 a ambicje Indii pokrywa-
j  si  z interesami strategicznymi USA42, co z kolei znajduje wyraz w dynamicznej 
wspó pracy pomi dzy nimi.

40 Równie  na tej p aszczy nie USA zyskuje przewag  nad UE w oczach Indii. Hinduska diaspora 
zamieszkuj ca USA wp ywa � i to bardzo � na rozwój relacji ameryka sko-indyjskich w XXI w. Mimo, 
e jest to nieznaczna mniejszo , mo e ona odegra  istotn  rol  w procesie zacie niania wi zi pomi dzy 

USA i Indiami. Jako obywatele USA i wyborcy, Indusi d  do poprawy i podtrzymania przyjaznych 
relacji pomi dzy obu pa stwami. Co wi cej, wielu Indusów udziela o wsparcia  nansowego w kampa-
niach wyborczych kandydatom politycznym. Z kolei organizacje mniejszo ci indyjskiej w USA wywie-
raj  nacisk na Kongres na rzecz lepszych relacji z Indiami (Komitet Wyborczy dla Indii i Amerykanów 
pochodzenia indyjskiego jest najwi kszym komitetem w Kongresie USA). Nawet rz d Indii dostrzeg  
potrzeb  zaanga owania rodaków zza oceanu w rozwój gospodarczy Indii.

ród o: URL � http://ess.idrf.org/esms/essayview.php?showessay=show&dipes=57&dies=&dips
=54&

41 Faktem jest, e Indie chc  sta  si  pa stwem silniejszym gospodarczo i rozwini tym tak szybko, 
jak jest to mo liwe. Z kolei szybszy rozwój gospodarczy wymaga nie tylko inwestycji zagranicznych 
w przemy le krajowym i infrastrukturze, ale równie  importu nowych technologii, aby zmniejszy  m.in. 
ubóstwo w Indiach. Redukcja zanieczyszczenia rodowiska, rozwój infrastruktury � to w tych sekto-
rach rz d Indii chce przyci gn  inwestycje ameryka skie, a mo e to mie  miejsce tylko wtedy, gdy 
stosunki pomi dzy stronami b d  przyjazne. Rozwijanie i podtrzymanie przyjaznych wi zi z USA jest 
w interesie Indii z jeszcze jednego, bardzo istotnego powodu � zagwarantowania bezpiecze stwa tery-
torium Indii. Wsparcie ze strony jedynego supermocarstwa mo e zmniejszy  niepokój Indii w zwi zku 
z jakimkolwiek mo liwym zagro eniem ze strony Chin. 

Z drugiej strony ogromna gospodarka Indii wzbudza zainteresowanie przemys u ameryka skiego 
i dlatego te  przyjazne Indie s  jak najbardziej w interesie USA. Indie s  równie  postrzegane jako po-
tencjalna przeciwwaga dla pot gi Chin w Azji i na wiecie. Natomiast same stosunki wojskowe b d  roz-
wijane tak d ugo, jak Chiny b d  postrzegane jako zagro enie zarówno dla USA, jak i dla Indii. ród o: 
URL � http://ess.idrf.org/esms/essayview.php?showessay=show&dipes=57&dies=&dips=54& 

42 Zob. szerzej: India as �global power� � Why the US promotes India�s great-power ambitions, 
ród o: URL � http://www.rupe-india.org/41/why.html



Obecnie stosunki pomi dzy Indiami i Uni  Europejsk  wymagaj  energicznych 
dzia a  i strategicznej wizji z obu stron, aby wyj  ze swoistego impasu. Dlatego te  
konieczne jest podj cie pewnych dzia a , zanim tymczasowe pogorszenie relacji po-
mi dzy stronami przekszta ci si  w nieodwracalny ju  proces43. W opinii indyjskie-
go rz du Europa w dalszym ci gu poszukuje swojej mi dzynarodowej roli i nie jest 
wa nym mi dzynarodowym aktorem, mi dzy innymi z powodu swoich w asnych 
wewn trznych podzia ów. Percepcj  UE w Indiach w dalszym ci gu kszta tuj  g ów-
nie media anglosaskie, co utrudnia zrozumienie zarówno procesu i dynamiki inte-
gracji europejskiej, jak i zawi o ci i instytucji Unii44. Sektor korporacyjny w Indiach 
nadal postrzega Uni  na ogó  nie jako jednostk , ale jako konglomerat pa stw euro-
pejskich, a w konsekwencji kontakty biznesowe koncentruj  si  na szczeblu pa stw 
cz onkowskich.

Wspó praca z Indiami jest bardzo cenna, jednak Unia Europejska (de facto pa stwa 
cz onkowskie) nie dostrzega konieczno ci jej wzmo enia. Po ród pa stw cz onkow-
skich istnieje brak konsensusu w tej kwestii, bowiem ró ne kraje maj  inne gospo-
darcze mo liwo ci i priorytety. St d ró nica zda  pomi dzy instytucjami unijnymi, 
które s  zainteresowane coraz lepszym partnerstwem strategicznym, i konserwatyw-
nymi pa stwami cz onkowskimi UE, które obawiaj  si  udzieli  wi kszej przestrze-
ni instytucjom Unii do prowadzenia negocjacji.

Bior c pod uwag  wielko  Indii, rozrastaj c  si  gospodark  i coraz silniejsz  
pozycj  polityczn  oraz potencja  wojskowy tego kraju, nie trudno doj  do wniosku, 
e podstawowym partnerem dla Indii jest UE jako ca o . Kraje cz onkowskie musz  

odej  od prowadzenia w asnej polityki w stosunku do Indii, nierzadko sprzecznej 
z uprzednio uzgodnion  wspóln  polityk  UE. Im szybciej ta rzeczywisto  zostanie 
zaakceptowana w stolicach 27 pa stw, tym lepiej dla ca ej Wspólnoty jako ca o ci.

Po drugie, europejska dyplomacja w stosunku do Indii i Chin powinna by  wy-
wa ona i obok nadrz dnych interesów Wspólnoty uwzgl dnia  delikatne relacje po-
mi dzy New Delhi a Pekinem oraz czynnik wzajemnej rywalizacji. W Indiach nad-
mierne pro-chi skie nastawienie Unii jest le odbierane. W opinii Hindusów jest to 
sytuacja nieco paradoksalna, zw aszcza gdy we mie si  pod uwag  stale akcentowa-
n  przez Bruksel  konieczno  przestrzegania kanonów demokracji i rz dów prawa 
(czyli zwi zane z dwoma aspektami, które w Chinach pozostawiaj  wiele do ycze-
nia)45. St d pytania, dlaczego taki kraj jak Chiny ma by  faworyzowany i stawia-

43 Ch. Jaffrelot, India and the European Union: Charade of a strategic partnership, marzec 2006, 
http://www.ceri-sciencespo.com/archive/mars06/art_cj.pdf, s. 6.

44 R.K. Jain, India � EU Strategic Partnership, Zob. URL � http://www.ieem.org.mo/nesca/docu-
ments/papers/RKJainMacauPaper.doc

45 Ch. Jaffrelot, India and the European Union�, cyt. wyd., s. 6.



ny przed Indiami? Bardziej zrównowa ona polityka Unii Europejskiej by aby lepiej 
odbierana w Indiach, zw aszcza wtedy, gdy wi za aby si  ona z aktywnym wspar-
ciem indyjskiej kampanii na rzecz uzyskania statusu sta ego cz onka w Radzie Bez-
piecze stwa ONZ.

Po trzecie, UE musi wykorzysta  swój industrialny i naukowo-badawczy poten-
cja , aby zintensy kowa  wspó prac  z Indiami. Dwa obszary maj  w tym wypadku 
znaczenie pierwszorz dne: infrastruktura i ochrona rodowiska. Problemy wynikaj ce 
z zanieczyszczenia i braku wody pitnej wkrótce zagro  wzrostowi gospodarczemu 
Indii. Wzi wszy pod uwag  zarówno wra liwo  na kwestie zwi zane ze rodowi-
skiem, jak i technologiczne mo liwo ci UE, jest to najwyra niej pole, w którym Eu-
ropa mo e zaoferowa  cenne i efektywne rozwi zania dla problemów indyjskich.

I w ko cu zwrot do inicjatyw, które pomog yby o ywi  wspó prac  pomi dzy obu 
stronami w obszarach, które s  jednocze nie symboliczne i istotne: wy sza edukacja 
i do wiadczenie zawodowe. Jak wspomniano, obecnie studenci z Indii, którzy stu-
diuj  w wi kszo ci europejskich pa stw, musz  natychmiast po zako czeniu studiów 
powróci  do Indii. Zmiana prawa imigracyjnego oraz prawa pracy, która umo liwi-
aby im pozostanie w Europie i znalezienie zatrudnienia, pozwoli aby europejskim 

spó kom na zatrudnianie bardzo dobrze wykwali kowanych Indusów, którzy pó niej 
mogliby pracowa  w europejskich  liach w Indiach46. 

Cz sto mówi c o stosunkach pomi dzy Uni  Europejsk  i Indiami, mówi si  o bra-
ku wiadomo ci i porozumienia. Zajmowane stanowiska polityczne bardzo cz sto 
stanowi  istotne przeszkody w rozwijaniu wspó pracy. Czy jest to liberalizacja ryn-
ku us ug, outsourcing, kwestia migracji czy te  FDI � wydaje si , e Unia Europej-
ska i Indie zajmuj  wci  niekiedy odleg e stanowiska47. Republika Indii w dalszym 
ci gu oceniana jest w Europie jako tradycyjnie zamkni ta i samowystarczalna go-
spodarczo, mimo e jest dostrzegany jej wyj tkowy potencja 48. Opó nienie w doce-
nieniu potencja u Indii doprowadza w konsekwencji do niezrealizowania korzy ci, 
jakie mog yby ze  wynika .

Wed ug ekspertów istniej cy potencja  wspó pracy nie jest wykorzystywany mi -
dzy innymi ze wzgl du na fakt, e w Europie Partnerstwem Strategicznym zarz dza-
j  ma e kr gi w Brukseli, charakteryzuj ce si  nieodpowiedni  liczb  ekspertów. De 
facto partnerstwo strategiczne Indii i UE jest prowadzone wy cznie przez te pa -
stwa cz onkowskie, które maj  namacalne gospodarcze udzia y w Indiach. Natomiast 
brak politycznej woli w Brukseli do zmiany obecnego stanu rzeczy po cz ci wyni-
ka z faktu, e du a cz  pa stw UE preferuje stosunki bilateralne z Indiami. Z kolei 
pa stwa cz onkowskie z minimalnym udzia em w indyjskim rynku zwykle podkre-
laj  kwesti  �zasad� i �warto ci�.

46 Tam e, s. 7.
47 EU�India Relations, cyt. wyd., s. 44.
48 Tam e, s. 44.



Partnerstwo strategiczne nie jest przymierzem, lecz prób  zinstytucjonalizowania 
procesu i zapocz tkowania serii strategicznych, sektorowych dialogów w istotnych 
kwestiach bilateralnych, regionalnych i globalnych. Dla Europejczyków Partnerstwo 
Strategiczne oznacza globalne gospodarcze i polityczne stosunki, obejmuj ce wspól-
n  odpowiedzialno  mi dzynarodow  i budowanie �koalicji interesów�, aby móc 
sprosta  wyzwaniom XXI w. Dla Indii natomiast Partnerstwo Strategiczne z Uni  
Europejsk  dope nia ich wysi ki, podejmowane na rzecz wy onienia si  pa stwa jako 
wa nej pot gi na mi dzynarodowej arenie49.

Zakres i potencjalne korzy ci Partnerstwa Strategicznego s  olbrzymie, zarów-
no dla krajowych gospodarek obu stron, jak i na arenie mi dzynarodowej. Silniejsze 
wi zi pomi dzy Indiami i Uni  mog yby u atwi  realizacj  ich gospodarczych celów 
poprzez zwi kszony handel, inwestycje i wspó prac  w obszarach takich jak R & D. 
Natomiast obecny stan wskazuje na istnienie wci  niewykorzystanego potencja u 
zarówno w Indiach, jak i w UE.

Na scenie mi dzynarodowej wy onienie si  nowej geostrategicznej geometrii � 
przy wiadomo ci, e obecny jednobiegunowy wiat jest na d u sz  met  nietrwa y 
� czyni z politycznych stosunków pomi dzy UE i Indiami istotne narz dzie, wp y-
waj ce na rozwi zywanie kwestii globalnych, oczywi cie na okre lonych p aszczy-
znach i w ograniczonym stopniu.

49 R. K. Jain, India, The European Union�, cyt. wyd., s. 3.


