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W pierwszych miesi cach 2013 r. mia em okazj  rozmawia  z kilkoma spe-
cjalistami do spraw problematyki azjatyckiej z ró nych krajów Unii Europejskiej. 
Z pewnym zaskoczeniem stwierdzi em, e prawie wszyscy wyra ali pogl d, e Pol-
ska nie wykorzysta a dotychczas nale ycie posiadanych atutów w relacjach z Azj , 
w tym tak e mo liwo ci zwi zanych z udzia em w Unii Europejskiej. Poniewa  
temat mnie interesowa  i nie by em przekonany do prezentowanych ocen, posta-
nowi em raz jeszcze prze ledzi  nasz  polityk  zagraniczn  wobec Azji w latach 
1990�2010, aby zwery kowa  zasadno  wspomnianych opinii. Moim zamys em 
nie by o zajmowanie si  relacjami z poszczególnymi pa stwami, lecz zastanowie-
nie si  � na tle ewolucji stosunków z regionem � nad wyzwaniami i szansami pol-
skiej polityki zagranicznej na tym kierunku.

Koncentrowa em si  na Azji Wschodniej, ale do analizy w czy em tak e Pa-
cy k z Australi  i Now  Zelandi  oraz cz  Azji Po udniowej z Indiami. Poza ob-
szarem g ównego zainteresowania pozostawi em Pakistan i Afganistan, ze wzgl du 
na z o ono  sytuacji tych krajów i naszych relacji z nimi, cho  czasem do nich na-
wi zywa em. Azja rodkowa i Zachodnia nie by a przedmiotem moich rozwa a .

W opracowaniu wykorzysta em wiedz  zwi zan  z moj  wieloletni  prac  jako 
polskiego dyplomaty, prezentowane oceny maj  jednak charakter ca kowicie oso-
bisty i nie nale y ich uto samia  ze stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych. W niektórych tematach, kieruj c si  ch ci  przybli enia czytelnikom pre-
zentowanej problematyki, nawi zuj  do w asnych prze y .



W trakcie pisania opracowania si ga em do materia ów ze zbiorów Archiwum 
MSZ i korzystam z okazji, aby podzi kowa  pracownikom Archiwum za yczli-
w  pomoc.

Polskie widzenie wiata jest wyra nie eurocentryczne, a od niedawna co naj-
wy ej euroatlantyckie. Z o y y si  na to przede wszystkim nasze po o enie geo-
gra czne i historia. Poza wyj tkami aktywni Polacy w XVI, XVII i XVIII w. to-
czyli boje na Dzikich Polach i rozwijali osadnictwo na Ukrainie, a obce im by y 
do wiadczenia odkrywania wiata pozaeuropejskiego przez narody zachodniej cz -
ci naszego kontynentu. Tego nie zmieni odwo ywanie si  do legendarnego fran-

ciszkanina Benedykta Polaka, o arnych jezuitów z Micha em Boymem czy do 
odwa nego Maurycego Beniowskiego. Nasi w adcy, mo e poza Janem III Sobie-
skim, w swoich wizjach strategicznych najdalej na wschód patrzyli na Persj  jako 
na potencjalnego sojusznika przeciwko pot nej Turcji otoma skiej. Pó niej dra-
matyczne os abienie pa stwa, a nast pnie utrata niepodleg o ci spowodowa y, e 
uwaga polskich elit skoncentrowa a si  na jej odzyskaniu i sprawach wewn trznych.

Nie oznacza o to jednak, e Polacy nie mieli wcale kontaktów z Azj . Najcz -
ciej dochodzi o do nich poprzez Rosj . Polacy tra ali do Azji jako zes a cy, po 

kolejnych zrywach niepodleg o ciowych, ale równie cz sto jako wojskowi, urz d-
nicy i badacze w s u bie carskiej. By y oczywi cie i inne przypadki, takie jak pobyt 
wielkiego pisarza Józefa Conrada Korzeniowskiego w Azji Po udniowo-Wschod-
niej. Wzrost pot gi Japonii, pocz tkowo g ównie w opozycji do Rosji, musia  zain-
teresowa  polskie ko a niepodleg o ciowe i rewolucyjne na pocz tku XX w. i do-
prowadzi  do kontaktów z ni , a nawet do pewnej wspó pracy. Powsta e zwi zki 
i ich zakorzenienie si  w wiadomo ci polskich elit mia y wp yw na polityk  od-
rodzonej Polski w Azji w okresie mi dzywojennym. Skutki tego mo na dostrzec 
jeszcze dzisiaj.

Zako czenie II wojny wiatowej w Europie i w Azji oraz zmiany w wiatowym 
uk adzie si  sprawi y, e znale li my si  w bloku pa stw komunistycznych razem 
z Chinami. Polska by a jednym z pierwszych pa stw, które uzna o nowe Chiny, 
proklamowane 1 pa dziernika 1949 r., i ju  7 pa dziernika nawi za a z nimi sto-
sunki dyplomatyczne. W Pekinie pami taj  to do dzisiaj, tym bardziej e wi kszo  
pa stw zachodnich przez wiele lat bojkotowa a ChRL. Druga po owa lat 50. i po-
cz tek 60. by y okresem intensywnych stosunków polsko-chi skich, w tym przede 
wszystkim wzajemnego poznawania si . W sferze politycznej Pekin mi dzy innymi 
pomóg  nam w relacjach z Moskw  w okresie przemian w latach 1956�1957, my 



za  konsekwentnie domagali my si  przyj cia ChRL do ONZ. W okresie napi cia 
mi dzy ZSRR a ChRL, nie maj c du ego pola manewru, starali my si  ogranicza  
wymuszon  krytyk  Chin, co czasami dostrzegano w Pekinie.

B d c cz onkiem �obozu socjalistycznego�, nawi zali my stosunki z Kore  
Pó nocn  � KRLD (rok wcze niej ni  z Chinami), a nast pnie z Wietnamem (rok 
pó niej) i du o pó niej z pozosta ymi pa stwami Indochin � Kambod  i Laosem. 
Mimo autentycznej sympatii do narodu wietnamskiego i uznania jego walki o zjed-
noczenie polska krytyka polityki USA w Indochinach nigdy nie osi gn a nat enia 
innych krajów socjalistycznych. Cech  charakterystyczn  naszych ówczesnych re-
lacji z Azj  by o zaanga owanie w misje rozjemcze. Po zawieszeniu dzia a  wojen-
nych w Korei w 1953 r. stali my si  cz onkiem Komisji Nadzorczej Pa stw Neu-
tralnych, któr  utworzy y Szwecja, Szwajcaria, Czechos owacja i Polska. Rozpad 
Czechos owacji zako czy  jej udzia  w KNPN, a w 1995 r. pod naciskiem KRLD 
personel Polskiej Misji w KNPN opu ci  pó nocn  cz  Wspólnej Strefy Bezpie-
cze stwa w Panmund onie. Od tego czasu do chwili obecnej, ze wzgl du na wol  
utrzymania mechanizmu pokojowego, dwóch polskich o cerów okresowo odwie-
dza Seul. Polska by a te  dwukrotnie cz onkiem Mi dzynarodowej Komisji Kon-
troli i Nadzoru na terenie Indochin. Po raz pierwszy w 1954 r. na mocy uk adów 
genewskich dla nadzorowania ich wykonania w Wietnamie, Laosie i Kambod y 
oraz po raz drugi w 1973 r. dla nadzorowania porozumienia paryskiego o zaprze-
staniu wojny i przywrócenia pokoju w Wietnamie. W 1975 r., w zwi zku z za ama-
niem si  Republiki Wietnamu pod uderzeniami z pó nocy, MKKiN przesta a istnie .

W sferze relacji gospodarczych pomoc udzielana przez Polsk , a nast pnie 
handel i wspó praca gospodarcza z krajami azjatyckimi z tak zwanego obozu so-
cjalistycznego pozwoli y polskim  rmom na zdobycie pierwszych do wiadcze  
w kontaktach z rynkami azjatyckimi. Do wiadczenia te umo liwi y z kolei wcho-
dzenie na rynki innych krajów azjatyckich, które po wyzwoleniu si  z zale no ci 
kolonialnej wkracza y na drog  modernizacji i utrzymywa y swego rodzaju rów-
nowag  mi dzy wp ywami Zachodu i Wschodu (rozumianego jako kraje komuni-
styczne). Polskie centrale handlu zagranicznego, takie jak: Cekop, Elektrim, Me-
talexport, Polimex i inne, zdoby y uznanie na rynkach Indii, Pakistanu, Indonezji 
i innych pa stw azjatyckich. Wprawdzie nasz handel i wspó praca gospodarcza 
z krajami azjatyckimi by y, tak jak na innych kierunkach, cz sto uwarunkowane 
strategicznymi interesami ZSRR oraz uzgodnieniami w Radzie Wzajemnej Po-
mocy Gospodarczej i nigdy nie by y zbyt rozleg e, to jednak z czasem w niektó-
rych krajach azjatyckich powsta a dobra tradycja, a nawet �infrastruktura wspó -
pracy gospodarczej� z Polsk . Ponadto Polska dysponowa a najwi ksz  sieci  
placówek dyplomatycznych w regionie (17 ambasad) w ród krajów Europy rod-
kowo-Wschodniej, liczni te  byli azjatyccy absolwenci polskich uczelni. Po prze-



mianach w Polsce w 1989 r. nadal przez pewien czas w takich krajach jak Chiny, 
Indie, Wietnam czy Indonezja istnia o przekonanie o solidno ci i dobrym pozio-
mie polskich partnerów, a w zwi zku z tym o celowo ci wspó pracy gospodarczej 
z Polsk . O tym, e ten dorobek nie zosta  wykorzystany, autor przekona  si  pod-
czas misji w Indonezji na pocz tku XXI w., kiedy mimo du ego zainteresowania 
Indonezyjczyków polskie  rmy nie by y ju  w stanie z o y  kompletnej oferty na 
budow  elektrowni w glowej, a tak e na modernizacj  centrum badawczego bro-
ni podwodnych indonezyjskiej marynarki wojennej, wybudowanego na pocz tku 
lat 60. w a nie z pomoc  Polski.

Z rozpocz ciem transformacji ustrojowej w Polsce pod koniec lat 80. polska 
polityka zagraniczna uleg a zasadniczej zmianie. W informacji o polityce zagra-
nicznej rz du w Sejmie 26 kwietnia 1990 r. minister spraw zagranicznych Krzysz-
tof Skubiszewski (w rz dzie Tadeusza Mazowieckiego) ju  w pierwszym zdaniu 
mówi : Od pierwszych dni swego istnienia Rz d czyni wszystko, aby przywróci  
pe n  niepodleg o  pa stwa. Okre li o to ogrom i dramatyzm zada  w polity-
ce zagranicznej w tym momencie naszej historii. Jeszcze istnia y ZSRR, Uk ad 
Warszawski i RWPG, nikt nie by  pewien ko cowego efektu szybkich i gruntow-
nych przemian zachodz cych w Polsce, a tak e w Europie rodkowej i Wschod-
niej. Wielkiej uwagi wymaga y relacje z dwoma jeszcze pa stwami niemieckimi, 
mimo e w listopadzie 1989 r. Helmut Kohl i Tadeusz Mazowiecki uzgodnili bar-
dzo wa n  wspóln  deklaracj , wytyczaj c  kierunki wspó pracy i b d c  jednym 
z narz dzi pojednania polsko-niemieckiego. Polska dyplomacja gor czkowo po-
szukiwa a formu y uk adu bezpiecze stwa europejskiego i umocnienia wspó pra-
cy wielostronnej, która mog aby odsun  niebezpiecze stwo nacisków, czy wr cz 
ingerencji ze strony ZSRR.

Pó niejszy nieoczekiwany rozpad ZSRR postawi  przed Polsk  problemy u o-
enia stosunków z zupe nie nowymi partnerami na wschodzie, a przed wszystkim 

z Rosj . Wi za o si  to z piln  i trudn  kwesti  usuni cia z kraju obcych wojsk 
(sowieckich, a potem rosyjskich). Nic wi c dziwnego, e wszystkie inne sprawy 
schodzi y na dalszy plan. Dotyczy o to te  stosunków z regionem Azji i Pacy -
ku, które zreszt  i w poprzednim systemie nie zajmowa y wa niejszego miejsca. 
Mimo wspomnianych zagro e  i licznych spraw o nadzwyczajnym znaczeniu 
i pilno ci ówczesna dyplomacja polska trafnie diagnozowa a, e istnieje potrzeba 
rozbudowy stosunków z pa stwami innych kontynentów. Pocz tkowo my lano 
raczej o Ameryce aci skiej, s dz c, e b dzie to atwiejsze ze wzgl du na podo-



bie stwa cywilizacyjne. Szybko jednak okaza o si , e nasze potrzeby i mo liwo-
ci potencjalnych partnerów ukierunkowuj  nasz  uwag  bardziej na Azj  i Pacy-
 k. Zawdzi czamy to tak e po trosze premierowi Australii Bobowi Hawke�owi, 
który zainteresowany polskimi przemianami z o y , z w asnej inicjatywy, wizyt  
w naszym kraju w styczniu 1990 r. By a to pierwsza wizyta australijskiego pre-
miera w Polsce. Spowodowa a wzrost zainteresowania regionem i o ywienie re-
lacji dwustronnych, zw aszcza parlamentarnych. Obj o to tak e relacje z Now  
Zelandi . Rozwój stosunków z oboma krajami, b d cymi cz ci  wiata zachod-
niego, dobrze wpisywa  si  w nasz marsz w kierunku demokracji i gospodarki wol-
norynkowej, a w ko cu sojuszu z Zachodem, ponadto stwarza  nadzieje na nap yw 
kapita ów i nowych technologii (nadzieje te do dzisiaj nie spe ni y si  do ko ca).

Równocze nie podj to kilka istotnych kroków wobec pa stw azjatyckich. Jed-
nym z najwa niejszych by o ustanowienie stosunków dyplomatycznych z Repu-
blik  Korei w listopadzie 1989 r. Z tego powodu och odzi y si  stosunki z KRLD, 
której dyplomaci i politycy wielokrotnie interweniowali na wysokich i najwy -
szych szczeblach, aby odwie  Warszaw  od tego kroku, mi dzy innymi gro-

c ró nymi konsekwencjami. Ostatecznie zako czy o si  to odwo aniem przez 
KRLD ponad 100 studentów i sta ystów ucz cych si  w Polsce (z pewno ci  by  
to wielki dramat dla tych ludzi), k opotami, je eli chodzi o nasz udzia  w Komisji 
Nadzorczej Pa stw Neutralnych, oraz opó nionym przyjazdem nowego ambasa-
dora KRLD do Warszawy. Korea Pó nocna do  szybko pogodzi a si  z faktem, 
e utrzymujemy równoleg e stosunki z oboma pa stwami korea skimi. Nawi za-

nie stosunków z Kore  Po udniow , a nast pnie otworzenie ambasad przynios o 
dialog polityczny oraz rozwój handlu i wspó pracy gospodarczej, w tym korea -
skie inwestycje w Polsce. Seul bardzo szybko sta  si  jednym z naszych g ównych 
partnerów gospodarczych w Azji. Rozwin a si  prawie od zera wspó praca kul-
turalna, naukowa i edukacyjna. W wietle imponuj cego do dzi  post pu gospo-
darki po udniowokorea skiej mo na a owa , e Polska lepiej nie przestudiowa a 
róde  gospodarczych sukcesów po udniowokorea skich i nigdy nie próbowa a, 

przynajmniej w cz ci, ich na ladowa .
Kolejnym krokiem by a aktywizacja stosunków z Filipinami. W tym kraju Azji 

Po udniowo-Wschodniej w 1986 r., w wyniku ruchu protestacyjnego, który by  cz -
ciowo inspirowany zrywem �Solidarno ci� w Polsce z pocz tku lat 80., obalono 

skorumpowanego prezydenta Ferdinanda Marcosa, a g ow  pa stwa zosta a pani 
Corazon Aquino. Polska sta a si  obiektem zainteresowania i sympatii ze strony 
rz du i spo ecze stwa  lipi skiego. Dosz o do intensy kacji kontaktów, w tym pio-
nierskich wizyt przewodnicz cego  lipi skiego Senatu Jowita Salonga w 1989 r. 
i ministra spraw zagranicznych Raula Manglapusa w po owie 1990 r. W pa dzier-
niku 1990 r. w Warszawie podj to decyzj  o otwarciu ambasady RP w Manili z re-



zyduj cym ambasadorem (dotychczas akredytowany by  ambasador z Bangkoku, 
mieli my tak e w Manili od 1987 r. konsula honorowego, pana Ferdinanda Lisin-
ga, a wcze niej przez pewien okres biuro handlowe). Ambasada powsta a w po o-
wie 1991 r. w ograniczonej obsadzie personalnej: ambasador (autor mia  zaszczyt 
pe ni  t  misj ), pracownik merytoryczny i trzy osoby personelu lokalnego, przy 
minimalnych nak adach  nansowych. Od razu rozpocz a dzia alno  na niemal 
dziewiczym terenie stosunków polsko- lipi skich. Uda o si  zainicjowa  wiele 
ciekawych tematów gospodarczych, które jednak cz ciowo zrealizowano dopiero 
po ponad 15 latach (mi dzy innymi sprzeda  helikopterów Sokó ), poniewa  ju  
pod koniec 1992 r. w MSZ podj to decyzj  o pilnej likwidacji ledwo co otwartej 
ambasady, uzasadniaj c to trudno ciami  nansowymi. By a to decyzja szkodliwa 
politycznie wobec wielkiego pozytywnego zaanga owania Filipi czyków, którzy 
przenie li swoj  ambasad  z Berlina do Warszawy, oraz ca kowicie nieracjonal-
na  nansowo, poniewa  proces likwidacji placówki (wypowiadanie umów najmu 
itp.) generowa  koszty i straty zbli one do sum wydawanych na placówk  przez 
rok. Dzi ki przekonaniu partnerów, e chodzi tylko o czasowe zawieszenie funk-
cjonowania placówki oraz przeniesieniu autora do Bangkoku na stanowisko am-
basadora w Królestwie Tajlandii, uzyska  on zgod  Filipi czyków na dalsze pe -
nienie misji ambasadora na Filipinach, ale ju  nie rezyduj cego w Manili, lecz, 
jak poprzednio, w Bangkoku. Przyj ta formu a protokolarno-dyplomatyczna z a-
godzi a straty polityczne tego ma o rozwa nego kroku, jednak w stosunkach pol-
sko- lipi skich, mimo dobrego klimatu, nie wykorzystano wi kszo ci pojawiaj -
cych si  wówczas mo liwo ci.

Nale y wspomnie  o wyra nym o ywieniu kontaktów gospodarczych i poli-
tycznych z takimi krajami Azji Po udniowo-Wschodniej jak Tajlandia i Singapur. 
Polska popar a tak e plan pi ciu sta ych cz onków Rady Bezpiecze stwa ONZ 
w sprawie rozwi zania problemu Kambod y (uzgodniony na konferencji paryskiej 
w 1991 r.). Polski kontyngent wojskowy uczestniczy  w latach 1992�1993 w misji 
ONZ w tym kraju (UNTAC). Ponadto Polska wraz z partnerami z nowo powsta ej 
Grupy Wyszehradzkiej zainicjowa a w 1992 r. dialog z ASEAN.

Niezwykle wa nym kierunkiem by y stosunki z ChRL. Z o y a si  na to tra-
dycja, zw aszcza z ko ca lat 50., oraz prawid owa ocena stale rosn cej roli Chin 
w regionie i na wiecie. Spraw  komplikowa  czynnik ideologiczny, poniewa  Chi-
nami, mimo reform ekonomicznych, nadal rz dzi a Komunistyczna Partia Chin, 
a Polska coraz bardziej zdecydowanie stara a si  odrzuci  wszystko, co wi za o si  
z ideologi  i praktyk  komunistyczn . W ko ach zbli onych do dawnej opozycji so-
lidarno ciowej panowa  te  pogl d (propagowany przez wielu politologów, a nawet 
czo owych polityków ameryka skich), e wraz z przyj ciem gospodarki rynkowej 
wkrótce w Chinach nieuchronnie nast pi zwrot ku demokracji, na wzór zachodni.



Dramatyczne wydarzenia na placu Tiananmen z 4 czerwca 1989 r., zbiegaj ce 
si  z wyborami w Polsce, które po raz pierwszy od lat by y wyborami w zasadzie 
wolnymi, dodatkowo skomplikowa y nasze stosunki. Tym bardziej e po Tianan-
men Zachód przez pewien czas próbowa  izolowa  Chiny. Zupe nie niepotrzebnym, 
ale zadanym przez nas samych ciosem w handel i gospodarcz  wspó prac  polsko-
-chi sk  by o � motywowane prawdopodobnie ideologicznie � przej cie z clearin-
gu na wolnodewizowy system rozlicze  w obrotach handlowych. W tym czasie 
obie strony nie by y przygotowane na tak  zmian , która nast pi a od 1 stycznia 
1990 r. Po tej dacie tylko niektóre kontrakty wieloletnie rozliczano jeszcze w sta-
rym systemie, a reszt  w wolnych dewizach. Handel natychmiast spad  o ponad 
jedn  trzeci , szczególnie dotyczy o to naszego eksportu maszyn i urz dze . Chi -
czycy, maj cy wówczas ograniczone ilo ci dewiz, natychmiast przerzucili si  na 
zakupy u naszych zachodnich konkurentów, uwa aj c, e je eli p ac  wolnymi de-
wizami, to nale y nabywa  najnowocze niejsze produkty. W wyniku arbitralnej 
decyzji o zmianie sposobu rozlicze  niektóre nasze wyroby na zawsze wypad y 
z rynku chi skiego, który wkrótce sta  si  magnesem dla wiatowego przemys u. 
Co gorsza, utrata mo liwo ci eksportu i wspó pracy z Chinami decydowa a cza-
sem o upadku danej bran y w Polsce. O tym, jak trudno by o odbudowa  eksport 
do Chin, autor przekona  si  na pocz tku XXI w., kiedy jako ambasador w Peki-
nie wspiera  powrót polskich maszyn górniczych na rynek chi ski.

Kwestie ideologiczne i spadek obrotów handlowych nie by y jedynym przed-
miotem troski dyplomatów w relacjach z Chinami. W naszych placówkach w Chi-
nach, a pó niej w MSZ i w ówczesnym Ministerstwie Wspó pracy Gospodarczej 
z Zagranic  uznano, e wobec perspektywy przej cia Hongkongu przez ChRL 
w 1997 r., maj c na uwadze jego rosn ce znaczenie zarówno w handlu z China-
mi, jak i w handlu mi dzynarodowym i w przep ywach kapita owych, celowe jest 
ustanowienie tam placówki handlowo-konsularnej. Zach ca y do tego gesty w adz 
lokalnych, na przyk ad u atwienia wizowe dla takich krajów jak Niemcy (RFN 
i NRD), ale i W gry, Czechos owacja oraz Polska. Sprawa, poza wst pnym kon-
taktem z Brytyjczykami, którego przebieg by  pozytywny, musia a by  uzgadniana 
w Pekinie. Kolejnym tematem by o ustanowienie formy relacji z Tajwanem (Re-
publik  Chi sk ). Materia by a delikatna mi dzy innymi ze wzgl du na brak zna-
jomo ci problemu i realiów wiatowych przez cz  nowych polskich kó  rz do-
wych i elit opiniotwórczych, które kieruj c si  wzgl dami ideologicznymi, chcia y 
na równym poziomie traktowa  ChRL i Tajwan (nie brakowa o te  pomys ów id -
cych nawet dalej).

W tej sytuacji szczególnego znaczenia nabra a misja w Pekinie wiceministra 
spraw zagranicznych Jana Majewskiego w listopadzie 1990 r., której zadaniem 
by o wyja nienie Chi czykom naszych planów i zapewnienie sobie ich przychyl-



nego stanowiska. Misja odbywa a si , kiedy wyczuwali my rosn c  nieufno  
strony chi skiej do przemian w Polsce oraz powa ne zaniepokojenie tym wszyst-
kim, co dzia o si  w Europie rodkowej i Wschodniej. Pekin potra  jednak po-
dej  do naszych postulatów pragmatycznie, a nawet yczliwie. W sprawie obec-
no ci w Hongkongu rozmówcy zapewnili, e nie maj  zastrze e  do utworzenia 
placówki, natomiast co do konkretnych uzgodnie  sugerowali rozmowy z w adza-
mi Hongkongu i Brytyjczykami. W wyniku tego uzgodnienia jeszcze w 1990 r. 
zosta o zawarte porozumienie pomi dzy MSZ RP a Foreign and Commonwealth 
Of ce Wielkiej Brytanii o ustanowieniu Konsulatu Generalnego RP w Hongkon-
gu. Porozumienie potwierdzono wymian  not mi dzy MSZ RP i MSZ ChRL po 
przej ciu przez Chiny kontroli nad Hongkongiem w 1997 r.

W sprawie Tajwanu z du  uwag , ale i z zadowoleniem strona chi ska przyj -
a powtórzenie naszego zdecydowanego stanowiska, e uznajemy ChRL za jedyne 

pa stwo chi skie i nie uznajemy podmiotowo ci pa stwowej wyspy. Po zapozna-
niu si  z naszymi planami odno nie do kontaktów z Tajwanem Chi czycy poin-
formowali, e nie maj  zastrze e  do rozwijania wymiany handlowej i wspó pracy 
gospodarczej na poziomie kontaktów nieo cjalnych. Zadeklarowali tak e, e nie 
b d  przeciwni wzajemnemu ustanowieniu biur handlowych w Warszawie i w Taj-
pej, pod warunkiem e ich nazwy nie b d  w aden sposób implikowa y uznania 
pa stwowo ci wyspy. Ze stanowiska chi skiego wynika o równie , e s  jednak 
przeciwni wydawaniu wiz przez oba biura. W uszanowaniu tego przez pewien czas 
po powo aniu biura w Tajpej wizy dla Tajwa czyków by y wydawane w Tokio.

Konstruktywny wynik rozmów w Pekinie spowodowa  dzia ania w sprawie 
powo ania Konsulatu Generalnego RP w Hongkongu oraz intensy kacj  rozmów 
z przedstawicielami Tajpej w sprawie utworzenia biur (o zakresie kompetencji 
szerszym ni  tylko gospodarczy, ale przy respektowaniu ram formalnych nakre-
lonych przez Pekin). W wyniku porozumienia w 1992 r. powsta o Biuro Gospo-

darcze i Kulturalne Tajpej w Warszawie, a w 1994 r. Warszawskie Biuro Handlo-
we w Tajpej (w praktyce zacz o dzia a  dopiero w po owie 1995 r.). Nie oby o si  
oczywi cie bez napi  zwi zanych z nazw  i zakresem kompetencyjnym obu pla-
cówek. Równie  pó niej dzia alno  biur powodowa a okresowe napi cia. Tajwan 
sta  si  jednak istotnym partnerem gospodarczym Polski w regionie.

Wa nym etapem nowego otwarcia w stosunkach z Chinami, potwierdzaj cym 
pozytywne efekty rozmów wiceministra Majewskiego w Pekinie, by a wizyta 
chi skiego ministra spraw zagranicznych Qian Qichena w Polsce w 1991 r. W jej 
wyniku obie strony uzgodni y oparcie stosunków Polski z Tajwanem na zasadach 
stosunków mi dzy pa stwami. Chi ski go  zaprosi  swojego polskiego partnera 
oraz prezydenta RP do odwiedzenia ChRL (zaproszenie zosta o zrealizowane do-
piero w 1997 r.).



Je eli chodzi o relacje z drugim wa nym partnerem azjatyckim, Japoni , to 
w Warszawie nie przewidywano problemów. Japoni  postrzegano jako dojrza  
demokracj  na wzór zachodni, o nowoczesnej i silnej gospodarce rynkowej, która 
z entuzjazmem b dzie wspiera  przemiany w Europie rodkowej, w tym zw asz-
cza w Polsce, z któr  mia a od dawna dobre relacje. Wizj  tak  podzielali zarówno 
dyplomaci, jak i ko a polityczne, w tym solidarno ciowe. Na pogl dy te niew t-
pliwie wp ywa y sentymenty projapo skie z okresu walki o niepodleg o  i dwu-
dziestolecia mi dzywojennego. Nadzieje te � wydawa o si  � potwierdzi a pe na 
obietnic wizyta premiera japo skiego Toshikiego Kaifu w Warszawie w styczniu 
1990 r. oraz przyznanie 150 mln dolarów kredytu preferencyjnego jeszcze pod ko-
niec 1989 r. Nieoczekiwanie dla strony polskiej Japonia zaj a jednak negatywne 
stanowisko w sprawie redukcji naszego zad u enia zagranicznego, prezentowane 
na takich forach jak Kluby Paryski i Londy ski oraz Mi dzynarodowy Fundusz 
Walutowy. Japo czycy konsekwentnie stali na stanowisku, e �d ugi trzeba sp a-
ca �, i twardo sprzeciwiali si  jakiejkolwiek redukcji naszego zad u enia. Goto-
wi byli ewentualnie rozmawia  o jego restrukturyzacji. W pewnym momencie, po 
porozumieniu o redukcji d ugu w Klubie Paryskim, Japonia w praktyce na o y a 
na Polsk  restrykcje  nansowe. W trudnej sytuacji  nansowej Polski stanowisko 
japo skie by o dla naszego kraju bardzo uci liwe. Nic wi c dziwnego, e nasze 
w adze intensywnie prowadzi y szeroko zakrojone dzia ania, aby doprowadzi  do 
zmiany stanowiska Tokio. Obejmowa y one zarówno kontakty polityczne wyso-
kiego szczebla, listy premierów polskich do partnerów japo skich, pro by o po-
moc innych mocarstw, w tym USA (które popiera y ide  redukcji polskiego d ugu 
mi dzy innymi po pomocy udzielonej przez polski wywiad przed pierwsz  woj-
n  w Zatoce i w jej trakcie), jak i obecno  szczególnie wysokiej rangi delegacji 
na intronizacji nowego cesarza w listopadzie 1990 r. Podkre li  nale y, e mimo 
innych obci e  i wyzwa  wa n  rol  w walce o zmian  stanowiska japo skiego 
odegra  minister Skubiszewski. W czasie wizyty w Japonii w pa dzierniku 1992 r. 
w dramatycznej rozmowie z premierem Kenjim Miyazaw  uzyska  obietnic , e po 
porozumieniu Polski z MFW i otrzymaniu kredytów z tej instytucji Japonia odblo-
kuje kredyty dla Polski, obiecane jeszcze podczas wizyty Kaifu. Ku zaskoczeniu 
Warszawy Japonia robi a wra enie obra onej na Polsk  faktem, e wiele innych 
pa stw wierzycieli, w tym USA, zredukowa o znacznie polski d ug, cz ciowo ob-
chodz c jej pryncypialne zastrze enia. Wiosn  1993 r., po porozumieniu z MFW, 
pojawi y si  szanse na normalizacj  stosunków z Tokio. Zamkni ciem tego etapu 
w stosunkach by a wizyta prezydenta Lecha Wa sy w Japonii w 1994 r., kiedy to 
rz d japo ski po raz pierwszy okre li  konkretne warunki, jakie ma spe ni  strona 
polska, aby otrzyma  kredyty Eximbanku i gwarancje rz dowe (podej cie Tokio 
do wspó pracy  nansowej z Polsk  sta o si  w pe ni pozytywne dopiero w 1995 r.). 



Kredyty i inwestycje japo skie nap ywa y jednak bardzo powoli i ostro nie, ale 
w innych dziedzinach post p by  szybszy. Jednym z efektów poprawy stosunków 
sta o si  powo anie z inicjatywy Andrzeja Wajdy i przy wsparciu  nansowym mia-
sta Kioto Centrum Sztuki i Techniki Japo skiej Manggha w Krakowie, które do 
dzi  odgrywa wa n  rol  w stosunkach polsko-japo skich.

Mniej dramatyczne w okresie naszych przemian okaza y si  stosunki z innym 
azjatyckim gigantem � Indiami. Pocz tkowo dialog polityczny by  nik y, gdy  
w istocie adna strona nie by a nim szczególnie zainteresowana, za g ówne zada-
nie uznaj c ustalenie swego miejsca w wiecie po zako czeniu zimnej wojny. Jed-
nak ju  w 1992 r. zosta  on zaktywizowany poprzez kontakty parlamentarne. Nie-
stety, równie  z Indiami zawarli my pod koniec 1990 r. porozumienie o przej ciu 
od pocz tku 1991 r. w obrotach handlowych z rozlicze  w clearingu na wolnode-
wizowe. W efekcie tego kroku obroty handlowe w 1991 r. spad y od razu o ponad 
30%, w tym szczególnie je eli chodzi o polski eksport maszyn i urz dze . Znowu 
wielu polskich eksporterów wypad o z rynku indyjskiego, co mia o dla niektórych 
dramatyczne konsekwencje. Dziwi  mo e za lepienie naszych gospodarczych de-
cydentów, poniewa  znali ju  szkodliwe skutki takich kroków dla stosunków z in-
nymi krajami, a nie by o przeszkód, aby s uszne decyzje o przej ciu na rozliczenia 
wolnodewizowe przesun  o kilka lat, umo liwiaj c polskim eksporterom lepsze 
dostosowanie si  do nowych warunków. Pewne trudno ci spowodowa y równie  
wynikaj ce z naszej ewolucji politycznej zdwojone wysi ki, aby sprzedawa  uzbro-
jenie tak e Pakistanowi. Szybko jednak nauczono si  zachowywa  w tej dziedzi-
nie odpowiedni  ostro no  i równowag , uwzgl dniaj c specy k  relacji obu 
krajów. Wizyta prezydenta Lecha Wa sy w Indiach w 1994 r. by a niew tpliwie 
sukcesem politycznym, zapocz tkowa a intensy kacj  wspó pracy w wielu dzie-
dzinach, jednak mi dzy innymi z powodu wspomnianego sposobu rozlicze  nie 
przynios a ona post pu w stosunkach gospodarczych.

Trudny pocz tkowy okres przemian � dzi ki wysi kowi spo ecze stwa i jego 
elit, konsekwentnej i aktywnej polityce zagranicznej oraz sprzyjaj cej koniunktu-
rze politycznej � przyniós  Polsce sukcesy i otworzy  nowe horyzonty. Umo liwi-
o to postawienie jako fundamentalnego celu polityki zagranicznej stowarzyszenia 

ze Wspólnotami Europejskimi oraz wchodzenie w zwi zki z zachodnimi organi-
zacjami bezpiecze stwa, przede wszystkim z NATO. Dzi ki zawartym traktatom 
polsko-niemieckim zamkni ta zosta a sprawa granicy zachodniej. G ówne miej-
sce w polityce zagranicznej zaj a polityka europejska i atlantycka. W wyst pieniu 



w Sejmie w maju 1994 r. nowy minister spraw zagranicznych Andrzej Olechow-
ski, podsumowuj c dotychczasowe osi gni cia, wypowiedzia  historyczne s owa: 
W Polsce nie ma obcych wojsk � fakt rzadki w historii ostatnich 300 lat. Jeste my 
jedynym krajem w transformacji, który zawar  uk ady o dobros siedzkiej wspó -
pracy ze wszystkimi s siadami � niepodwa alne osi gni cie, je li zwa y , e mamy 
ich a  siedmiu i z wieloma odmienn  ocen  przesz o ci. Minister tak nakre li  naj-
wa niejsze kierunki polityki zagranicznej: Polska musi konsekwentnie i szybko 
zmierza  do Unii Europejskiej [�]. Nie ma alternatywy dla tego wyboru. I dalej: 
Naszym celem jest utrzymanie [�] pozycji g ównego partnera Stanów Zjednoczo-
nych w Europie rodkowo-Wschodniej i uzyskanie zgody Ameryki na nasz  inte-
gracj  z NATO. Równie  nast pny minister spraw zagranicznych W adys aw Bar-
toszewski na tym samym forum w maju 1995 r., mówi c o priorytetach polityki 
zagranicznej, na pierwszym miejscu wymieni  zwi le: Mo liwie szybko doprowa-
dzi  do integracji z Sojuszem Pó nocnoatlantyckim i Uni  Europejsk . Powy sze 
wypowiedzi � odzwierciedlaj ce aspiracje polskich elit politycznych i intelektu-
alnych � wytyczy y zadania na wiele lat. Inne kierunki polityki zagranicznej, bar-
dziej ni  na pocz tku lat 90., schodzi y na plan dalszy.

Nie oznacza o to pe nego zastoju relacji z Azj  i Pacy kiem. Minister Olechow-
ski, wk adaj cy wiele wysi ku w wi zanie polityki zagranicznej ze wspó prac  
gospodarcz , stara  si  poszerzy  kr g partnerów gospodarczych o wybrane kraje 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu. Równie  Bartoszewski pami ta  o potrzebie nie-
tracenia z pola widzenia krajów pozaeuropejskich. W a nie wtedy, w 1995 r., po 
raz pierwszy w naszej polityce zagranicznej okre lono, e przedmiotem szczegól-
nego zainteresowania w obszarach pozaeuropejskich jest Azja i Pacy k. Ocenio-
no, e to ten obszar b dzie notowa  najwi ksz  dynamik  rozwoju gospodarcze-
go. Praktyczne dzia ania pozostawa y jednak niewspó mierne do tych s usznych 
ocen. Polska koncentrowa a si  na relacjach z Japoni , Kore  Po udniow , China-
mi i Indiami, a tak e z pa stwami ASEAN. W kraju rozumiano znaczenie dla nas 
zw aszcza Azji Wschodniej, czyli Japonii, Korei Po udniowej i Chin, krajów o ol-
brzymim i stale rosn cym potencjale ekonomicznym. Inwestycje z tego kierunku 
mog y przy pieszy  przebudow  polskiej gospodarki. Je eli chodzi o inwestycje 
z regionu, najlepiej uk ada y si  stosunki z Kore  Po udniow , któr  w 1994 r. od-
wiedzi  prezydent Lech Wa sa. Korea inwestowa a w Polsce i na pewnym etapie 
zrewolucjonizowa a polski przemys  motoryzacyjny, nadaj c tej produkcji wy-
j tkowy rozmach. Niestety, pó niej, po upadku samochodowej ga zi koncernu 
Daewoo, wynikaj cym z b dów w zarz dzaniu  nansowym i z wrogiego dzia a-
nia koncernów ameryka skich, produkcja samochodów Daewoo w Polsce zosta a 
zlikwidowana. Korea, realizuj ca od 1996 r. program globalizacji swojej polityki 
zagranicznej, zaliczy a Polsk  do wa nych partnerów w Europie, w wyniku cze-



go o ywi y si  kontakty polityczne najwy szego szczebla. Nast pi a wymiana wi-
zyt premierów, podpisano porozumienie o wspó pracy MSZ. Dobrze i w sposób 
bardziej zrównowa ony rozwija a si  wspó praca kulturalna i naukowa. Japonia 
natomiast tradycyjnie inwestowa a bardzo ostro nie, ale zacz a na szersz  skal  
przyznawa  granty polskim instytucjom kulturalnym. W 1997 r. uda o si  poro-
zumie  tak e z Tokio w sprawie regularnej wspó pracy mi dzy MSZ obu krajów.

Z Chinami relacje gospodarcze opiera y si  na handlu. W 1995 r. odnotowa-
li my krótkie och odzenie stosunków politycznych. W ostatniej chwili premier 
Li Peng odwo a  wizyt  w Polsce zaplanowan  na czerwiec 1995 r. Powody tego 
kroku nie by y do ko ca jasne. By  mo e chodzi o o ewentualne wrogie demon-
stracje, niech  do coraz bardziej prozachodniej polityki Warszawy czy wreszcie 
o �udzielenie lekcji� po poparciu przez Polsk  na forum Komisji Praw Cz owieka 
ONZ w Genewie rezolucji � sponsorowanej przez USA i UE � pot piaj cej Chiny. 
Stosunki polsko-chi skie szybko powróci y do normalnego poziomu. Dopiero jed-
nak o cjalna wizyta prezydenta Aleksandra Kwa niewskiego w listopadzie 1997 r. 
przynios a ponowne pe ne wznowienie dialogu politycznego na najwy szym szcze-
blu. Wizyta prezydenta Kwa niewskiego mia a trudne momenty. Konstruktywna, 
niekiedy wprost serdeczna atmosfera rozmów z prezydentem Jiang Zeminem kon-
trastowa a z ch odem w rozmowach z premierem Li Pengiem.

Dobrze rozwija y si  stosunki z pa stwami ASEAN, który w tym czasie po-
wi kszy  si  o Wietnam, a pó niej o Birm  i Laos (Kambod a do czy a dopiero 
w 1999 r.). W marcu 1996 r. nawi zali my stosunki dyplomatyczne z Brunei, jedy-
nym pa stwem ASEAN, z którym takich relacji nie mieli my. Podj li my w regio-
nie intensywn  promocj  sprz tu wojskowego, co doprowadzi o do pó niejszego 
zakupu mi dzy innymi czo gów T-72M1Z przez Malezj  w 2003 r. oraz samolotów 
Skytruck i okr tów patrolowych przez Indonezj  w 2004 r. W celu wzmocnienia 
relacji gospodarczych z pa stwami ASEAN we wrze niu 1996 r. zorganizowano 
Forum Gospodarcze Polska � Azja Po udniowo-Wschodnia; by a to pierwsza taka 
inicjatywa wobec tej grupy krajów.

Starano si  te  rozwija  stosunki z Indiami, dbaj c, aby utrzyma  proporcje 
z aktywizacj  kontaktów z Pakistanem. W 1996 r. rewizyt  w Polsce z o y  prezy-
dent Indii Shankar Dayal Sharma z liczn  grup  biznesmenów; podpisano wówczas 
porozumienie o konsultacjach mi dzy resortami spraw zagranicznych. Tradycyj-
nie intensywne by y te  kontakty parlamentarne. W okresie pó niejszym du e na-
dzieje wi zano z wizyt  prezydenta Kwa niewskiego w 1998 r., która mia a przy-
nie  o ywienie wspó pracy w wielu dziedzinach.

Polska zg osi a wol  w czenia si  w dialog UE�ASEAN, a tak e w zapocz t-
kowany w Bangkoku w 1996 r. dialog europejsko-azjatycki Asia�Europe Meeting, 
tak zwany ASEM. Nasze wyst pienie o dopuszczenie do ASEM przed wej ciem 



do UE spotka o si  jednak ze stanowczym sprzeciwem pa stw UE. W 1997 r. 
MSZ podj o prób  przekonania innych resortów do decyzji o przyst pieniu Pol-
ski do Azjatyckiego Banku Rozwoju (ADB). U atwi oby to znacznie nasz udzia  
w ró nego rodzaju przetargach w regionie, przy niewielkich nak adach  nanso-
wych. Propozycja spotka a si  ze zdecydowanym, cho  s abo uzasadnionym me-
rytorycznie sprzeciwem Ministerstwa Finansów. Stanowisko to nie zmieni o si  
mimo jeszcze dwukrotnego podejmowania inicjatywy w tej sprawie przez MSZ. 
W latach 1996�1997 powsta a w Departamencie Azji i Pacy ku MSZ (wówczas 
mia  inny zakres terytorialny i nazywa  si  Departamentem Afryki, Azji, Austra-
lii i Oceanii) idea, poparta przez ministra spraw zagranicznych Dariusza Rosatie-
go, aby wzorem wielu pa stw europejskich wypracowa  strategiczne za o enia 
polityki zagranicznej wobec Azji. Mimo znacznego zaawansowania prac nad tym 
dokumentem zmiany organizacyjne i personalne w resorcie, zwi zane ze zmian  
koalicji rz dowej, spowodowa y, e cho  taki dokument sporz dzono, by  on wy-
korzystywany tylko w departamencie.

Akces do wiatowej Organizacji Handlu (WTO) w 1995 r. i Organizacji Wspó -
pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 1996 r. umocni  pozycj  Polski w rela-
cjach gospodarczych z krajami pozaeuropejskimi.

W 1998 r. weszli my w ko cow  faz  stara  o cz onkostwo w NATO. Rozpo-
cz y si  te  o cjalne negocjacje w sprawie akcesji Polski do Unii Europejskiej. 
Jeszcze mniej ni  zwykle uwagi po wi cano relacjom z obszarem pozaeuropej-
skim. W ko ach zajmuj cych si  zawodowo relacjami z zagranic  nasila a si  jed-
nak opinia, e nie wykorzystujemy istniej cych w Azji i Pacy ku mo liwo ci han-
dlowych i inwestycyjnych. Sygna em ostrzegawczym by  szybko rosn cy de cyt 
w wymianie handlowej z Chinami. Zjawisko to wyst pi o, pomimo wsparcia po-
litycznego dla naszych podmiotów gospodarczych, w czasie wspomnianej wizyty 
prezydenta Kwa niewskiego w Chinach jesieni  1997 r. Wi kszo  przygotowa-
nych wtedy du ych projektów oraz porozumie  handlowych i kooperacyjno-inwe-
stycyjnych, w tym ambitny projekt wspólnej produkcji autobusów, nie doczeka a 
si  realizacji. Przyczyny by y z o one, prawdopodobnie jednak nasze oferty oka-
za y si  dla strony chi skiej niezbyt atrakcyjne i mocno spó nione. Gdyby z o o-
no je trzy�cztery lata wcze niej, mog yby wzbudzi  zainteresowanie, natomiast 
w momencie wizyty chi skie  rmy stawa y si  ju  graczami na rynku wiatowym 
z innymi horyzontami dla swojej dzia alno ci. Nieprzyjemnym przypomnieniem 
nieskuteczno ci tych wysi ków jest fakt, e w 2013 r. testowane by y w polskich 
miastach, mi dzy innymi w Krakowie, chi skie autobusy elektryczne i hybrydo-
we, opracowane niekiedy z udzia em polskich naukowców. Pokazuje to, e i w tej 
dziedzinie zaprzepa cili my szanse wej cia na rynki wiatowe we wspó pracy 
z partnerami chi skimi.



Podobne tendencje (pog bianie si  de cytu, zaprzepaszczenie mo liwo ci 
wspó pracy z  rmami azjatyckimi) wyst pi y równie  w relacjach z innymi pa -
stwami regionu. Nast pi  natomiast post p w relacjach polsko-japo skich. Prezydent 
Kwa niewski wykorzysta  zaproszenie na zimowe igrzyska olimpijskie w Nagano 
w 1998 r. do realizacji roboczej wizyty w Japonii, w czasie której zosta  przyj ty 
przez cesarza Akihito oraz przeprowadzi  rozmowy z premierem Ry tar  Hashi-
moto. Polska wyrazi a wówczas poparcie dla uzyskania przez Japoni  statusu sta-
ego cz onka Rady Bezpiecze stwa w przypadku reformy struktur ONZ. Prezy-

dent odby  wiele spotka  z przedstawicielami biznesu, podczas których zach ca  
do wi kszego inwestowania w Polsce. Dzia ania te w po czeniu z perspektyw  
rych ego wej cia do NATO o mieli y troch  Japo czyków, zw aszcza z  rm ju  
obecnych w Europie, i ich inwestycje zacz y nap ywa  troch  szybciej. Wa nymi 
o rodkami wspó pracy sta y si  dzia aj ce u nas Polsko-Japo ska Szko a Technik 
Komputerowych i Polsko-Japo skie Centrum Efektywno ci Energetycznej,  nan-
sowane w du ej cz ci przez stron  japo sk . Kilka lat pó niej, w 2002 r., o cjal-
n  wizyt  z o y a w Polsce japo ska para cesarska, co maj c na wzgl dzie ran-
g  osoby cesarza w Japonii, by o wydarzeniem wielkiej wagi. W roku nast pnym 
mia a miejsce wizyta premiera Jun�ichir  Koizumiego, pierwsza od pami tnej nie-
spe nionymi nadziejami wizyty Kaifu. Ta przebieg a w dobrej atmosferze, uzgod-
niono dalszy rozwój wspó pracy naukowo-technicznej i kulturalnej, ale g ównym 
jej dorobkiem by o podpisanie wa nego, wytyczaj cego dalszy kierunek stosun-
ków, o wiadczenia �Ku strategicznemu partnerstwu mi dzy Rzeczpospolit  Polsk  
a Japoni �. Japo czycy potwierdzili tak e zainteresowanie dialogiem z Grup  Wy-
szehradzk . Z czasem obok spotka  na szczeblu ministrów spraw zagranicznych 
obj  on tak e konsultacje dyrektorów politycznych MSZ i spotkania ekspertów 
w interesuj cych strony sprawach. Zgrzytem przed wizyt  by a decyzja o lokaliza-
cji du ego zak adu Toyoty w Czechach, a nie � mimo naszych wysi ków � w Pol-
sce. Równie  w czasie wizyty Japo czycy nie ukrywali, e warunki inwestowania 
w Czechach oceniali wy ej ni  te w Polsce.

Kiedy Polska sta a si  cz onkiem NATO 12 marca 1999 r., realizuj c tym sa-
mym jeden z g ównych celów polityki zagranicznej ostatniego dziesi ciolecia, to 
chocia  nadal koncentrowali my si  na drugim strategicznym celu � wej ciu do 
UE � zmieni o si  nieco postrzeganie wiata i ponownie w polu widzenia pojawi  
troch  wyra niej obszar pozaeuropejski.

Nied ugo po wej ciu Polski do NATO, w kwietniu 1999 r. minister Bronis aw 
Geremek mówi  w Sejmie: Aktywizacja kontaktów gospodarczych i polityki zagra-
nicznej wobec wybranych pa stw i regionów spoza strefy euroatlantyckiej jest wa-
runkiem koniecznym podtrzymania silnego wzrostu gospodarczego. Rozwój wspó -
pracy z pa stwami pozaeuropejskimi wzmacnia równie  pozycj  Polski na arenie 



wiatowej. Podobnie jak poprzednio starano si  szczególnie aktywizowa  stosunki 
z Azj  i Pacy kiem. Nadal najlepiej rozwija a si  wspó praca gospodarcza z Kore  
Po udniow . Je li chodzi o Chiny, dynamicznie ros y obroty handlowe, ale g ów-
nie import. W naszych relacjach z Pa stwem rodka znowu pojawia y si  okresy 
och odzenia spowodowane czy to wizyt  by ego prezydenta Wa sy na Tajwanie, 
pobytami w Polsce Dalajlamy, dysydenta Wei Jingshenga i polityków tajwa skich, 
w tym nieo cjalnie na konferencji naukowej ministra spraw zagranicznych Jaso-
na Hu, czy wspieraniem rezolucji pot piaj cych Chiny w Komisji Praw Cz owie-
ka. Zawieszenie w 1999 r. LOT-owskiego po czenia lotniczego z Pekinem mocno 
os abi o nasz  obecno  na rynku chi skim. W 2000 r., po wielu zabiegach, do-
sz o do wizyty ministra spraw zagranicznych Tang Jiaxuana, pierwszej od wizy-
ty Qian Qichena w 1991 r. Wizyta by a wa na, poniewa  stwarza a okazj  do wy-
ja nienia wzajemnych w tpliwo ci i pretensji. Strona polska potwierdzi a znane 
zasady relacji z Chinami. Wyst pi y wyra ne ró nice w dziedzinie praw cz owie-
ka, do obrony których Polska by a o wiele bardziej przywi zana ni  nasi zachodni 
sojusznicy, umiej cy godzi  deklaracje ideologiczne z praktycznym rozwijaniem 
korzystnej wspó pracy gospodarczej. Przed u eniem rozmów w Warszawie by a 
wizyta nowego polskiego ministra spraw zagranicznych W adys awa Bartoszew-
skiego w Pekinie na pocz tku 2001 r., która oczy ci a stosunki z wi kszo ci iry-
tuj cych strony tematów.

Prób  mocnego wsparcia politycznego dla naszych eksporterów do Azji by a 
wizyta prezydenta Kwa niewskiego w Sri Lance, Malezji i Wietnamie w 1999 r. 
Sygna em wskazuj cym, e mimo wysi ków nie dosz o jednak do zasadniczych 
zmian w charakterze stosunków gospodarczych na kierunku azjatyckim, by a kon-
statacja, e w 2001 r. na pa stwa azjatyckie przypada a ju  ponad jedna czwarta 
de cytu handlowego z zagranic .

Prze om lat 2001 i 2002 pozostawa  pod wp ywem zamachów terrorystycznych 
w Nowym Jorku i Waszyngtonie z 11 wrze nia 2001 r., które wstrz sn y wiatem. 
Ich konsekwencj  by y inspirowane i kierowane przez USA interwencje wojsko-
we w Afganistanie i w Iraku. Troch  pó niej dosz o do innego wydarzenia, które 
nie spotka o si  pocz tkowo z wi kszym zainteresowaniem opinii wiatowej, ale 
z perspektywy kilkunastu lat mo na oceni , e wywar o prawdopodobnie wi kszy 
wp yw na wiatowy uk ad si  ni  wspomniane akty terroryzmu. 11 grudnia 2001 r. 
Chiny o cjalnie wesz y do WTO, co umo liwi o im w pe ni wykorzystanie globa-
lizacji w celu przy pieszenia rozwoju i stanie si  w ci gu kilku lat drug  gospo-
dark  wiata, z perspektyw  przegonienia gospodarki ameryka skiej na pocz tku 
lat 20. XXI w. Mia o to szczególnie wielkie znaczenie dla rozwoju sytuacji w re-
gionie Azji i Pacy ku i dla pó niejszej zmiany polityki Stanów Zjednoczonych 
(polityka powrotu do Azji � tak zwany pivot).



Powy sze wydarzenie wywar o silny wp yw tak e na nasz  sytuacj  w Euro-
pie oraz na relacje z Azj  i Pacy kiem. Polska koncentrowa a si  wtedy jednak 
na wej ciu do UE, a równocze nie jako nowy cz onek NATO stara a si  wype -
nia  wynikaj ce z tego zobowi zania, mi dzy innymi na Ba kanach, a zw aszcza 
w Afganistanie, gdzie nasze zaanga owanie ros o w miar  pot gowania si  trud-
no ci Sojuszu. Rewan uj c si  za poparcie USA na pocz tku transformacji, ak-
tywnie uczestniczy a w koalicji walcz cej w drugiej wojnie w Zatoce i bra a udzia  
w okupacji Iraku (nara aj c si  na napi cia z niektórymi europejskimi sojuszni-
kami i budz c niech  wi kszo ci pa stw pozaeuropejskich, w tym azjatyckich).

Polska dyplomacja zdawa a sobie spraw , e na kilka lat przed wej ciem do 
UE mamy do  s abo rozwini te stosunki z krajami i regionami pozaeuropejski-
mi. D c do ograniczenia tego zjawiska, stara a si  wyj  wobec tych partnerów 
z konstruktywnym przes aniem zach caj cym do wspó pracy. Minister spraw za-
granicznych W odzimierz Cimoszewicz tak mówi  w Sejmie w marcu 2002 r.: [�] 
Naszym atutem b dzie eksponowanie w kontaktach z pa stwami pozaeuropejskimi 
� tradycyjnego w Polsce � szacunku oraz tolerancji dla odmiennych kultur, reli-
gii i systemów warto ci. Odrzucamy koncepcj  �star  cywilizacji�. Dalecy jeste-
my od uto samiania fundamentalizmu i terroryzmu z ca okszta tem dominuj cych 

w stre e Po udnia kultur i wyzna  religijnych, zw aszcza za  z islamem. Minister 
Cimoszewicz zapowiedzia  pragmatyczne dostosowanie szczebla dialogu poli-
tycznego z partnerami z Azji do potrzeb promocji naszych interesów i tworzenia 
sprzyjaj cego klimatu politycznego. Krajami, na których koncentrowa y si  w tym 
okresie wysi ki naszej dyplomacji, by y Chiny, Indie, Japonia, Korea Po udniowa 
i Pakistan, a tak e Wietnam, Malezja, Singapur, Indonezja i Australia. Korzysta-
j c z szybkiego wzrostu gospodarczego, mimo napi  w bud ecie pa stwa, Polska 
postanowi a bardziej si  w czy  w pomoc humanitarn  i rozwojow  mi dzy inny-
mi dla wybranych partnerów w Azji, takich jak: Afganistan, Mongolia, Wietnam 
i KRLD. Pod koniec 2003 r. rz d przyj  program �Strategia polskiej wspó pracy 
na rzecz rozwoju� i uwiarygodni  tym nasz  pozycj  jako donatora. W nast pnych 
latach starali my si  wspó pracowa  z wa nymi donatorami w regionie, na przy-
k ad z Japoni  na terenie Afganistanu. Do ko ca 2010 r. du a cz  naszych rod-
ków pomocowych dla Azji i Pacy ku, poza tak zwanymi ma ymi grantami w dys-
pozycji poszczególnych ambasadorów, lokowana by a w Afganistanie, co mog o 
jednak budzi  w tpliwo ci.

Od 2003 r. powodem do niepokoju o sytuacj  w Azji, równie  dla Polski, sta y 
si  dzia ania Korei Pó nocnej, która pod koniec 2002 r. przyzna a si  do programu 
wzbogacania uranu, naruszaj c porozumienie z USA w tej sprawie z 1994 r., a na 
pocz tku 2003 r. wyst pi a z uk adu NPT (Uk ad o nieproliferacji broni j drowej 
z 1968 r.). Nuklearne ambicje KRLD sta y si  trwa ym zagro eniem dla pokoju na 



Pó wyspie Korea skim i w regionie, a w przysz o ci powa nym problemem wia-
towym o zmiennych stopniach nasilania si , jednak z tendencj  do wzrostu na-
pi cia, po kolejnych próbach nuklearnych i rakietowych Korei Pó nocnej. Polska 
jako cz onek KNPN wielokrotnie wraz ze Szwecj  i Szwajcari  proponowa a w -
czenie si  w dzia ania na rzecz zmniejszenia napi cia na Pó wyspie Korea skim.

Wej cie Polski do UE 1 maja 2004 r. by o bez w tpienia dla polskiej polityki za-
granicznej i ca ego kraju wydarzeniem rangi historycznej (wci gni cie  agi unijnej 
na maszt przed ambasad  RP w D akarcie pozostanie na zawsze w pami ci auto-
ra). Nada o to Polsce du o wy sz  rang  w oczach Azjatów i postawi o przed ni  
nowe zadania, je eli chodzi o stopie  zaanga owania w rozwi zywanie problemów 
pozaeuropejskich, poniewa  wtedy UE by a ju  wiod cym graczem globalnym.

W stosunkach z Azj  i Pacy kiem przyst pienie do UE tak e otworzy o nowy 
rozdzia . Nasze relacje z zagranic  nabra y dwoistego charakteru: obok p asz-
czyzny stosunków dwustronnych powsta a nowa p aszczyzna � stosunków w ra-
mach UE z poszczególnymi pa stwami, ale i z organizacjami, takimi jak ASEAN 
i SAARC (Po udniowoazjatyckie Stowarzyszenie Wspó pracy Regionalnej � od 
2006 r.) oraz udzia  w procesie ASEM, do którego w ko cu zostali my przyj ci. 
Polska do czy a tak e do jedynej sta ej instytucji tego procesu, Fundacji Azja�
�Europa (ASEF), z któr  zacz a aktywnie wspó pracowa , szczególnie w sferze 
kultury i kontaktów mi dzyludzkich.

Przyst pienie naszego kraju do UE i aspirowanie z racji potencja u do zaj cia 
w niej istotnego miejsca zaowocowa o zwi kszonym zainteresowaniem pa stw 
azjatyckich. Przyk adem tego by a pierwsza wizyta w Polsce prezydenta Chin Hu 
Jintao w czerwcu 2004 r., zaledwie miesi c po naszym wej ciu do UE. Podpisa-
ne wówczas wspólne o wiadczenie wytyczy o kierunki w naszych stosunkach na 
nast pne siedem lat.

Reakcji takich ze strony partnerów azjatyckich by o wi cej, zarówno na krótko 
przed przyj ciem, jak i zaraz po nim. Nale y tu wspomnie  mi dzy innymi wizyt  
prezydenta Kwa niewskiego na pocz tku 2004 r. w Singapurze, Indonezji i Tajlan-
dii, realizowan  ju  przy antycypowaniu przez gospodarzy naszego udzia u w UE, 
oraz wizyt  prezydenta Korei Po udniowej w grudniu 2004 r. Premier Marek Belka 
na pocz tku 2005 r. odwiedzi  Japoni , Wietnam, Singapur i Sri Lank . W trzech 
pierwszych krajach w centrum uwagi znalaz o si  rozszerzenie handlu i wspó pracy 
gospodarczej. Wizyty w Wietnamie i Singapurze by y te  przed u eniem kontak-
tów premiera ze szczytu ASEM w Hanoi w 2004 r., gdzie po raz pierwszy uczest-



niczyli my w dialogu azjatycko-europejskim (dosz o wtedy do spotkania z pre-
mierem Chin Wen Jiabao).

Po realizacji celu strategicznego, jakim by o wej cie do Unii Europejskiej, no-
wym zadaniem sta o si  utrwalanie naszego miejsca w niej, a równocze nie ak-
tywne w czenie si  w umacnianie samej UE i wspólnej polityki zagranicznej. Mi-
nister spraw zagranicznych Adam Daniel Rotfeld tak okre li  w styczniu 2005 r. 
w Sejmie, po wej ciu do UE, zadania i mo liwo ci naszej polityki zagranicznej 
wobec pa stw pozaeuropejskich: Wej cie Polski do struktur i polityk unijnych po-
woduje konieczno  przewarto ciowania naszych stosunków i relacji z pa stwa-
mi pozaeuropejskimi i rede nicji naszego miejsca w systemie globalnym. [�] Po-
winni my wp ywa  na kszta t polityki unijnej wobec obszarów pozaeuropejskich. 
Mamy pewne atuty � nie byli my pa stwem kolonialnym, mamy rozbudowan  sie  
placówek oraz bardzo liczne rodowiska polonijne, liczne grono ekspertów i bada-
czy. Nasz  najwi ksz  s abo ci  i ograniczeniem s  skromne rodki, które mamy 
do dyspozycji. Minister Rotfeld, wiadomy nieuchronnego wzrostu znaczenia nie-
których partnerów pozaeuropejskich, d y  do wykorzystania powsta ej szansy do 
wi kszego udzia u Polski w procesach globalnych. Opieraj c si  na zainicjowa-
nym jeszcze przez jego poprzednika, a zatwierdzonym przez rz d w listopadzie 
2004 r. raporcie �Strategia RP w odniesieniu do pozaeuropejskich krajów rozwi-
jaj cych si �, stara  si  budowa  mi dzy innymi stosunki z przysz o ciowymi, je-
eli chodzi o Azj  Po udniowo-Wschodni , partnerami jak Indonezja i Wietnam.

W po owie pierwszego dziesi ciolecia XXI w. wszystkim zaanga owanym 
w stosunki z zagranic  wydawa o si  naturalne, e po zrealizowaniu g ównych 
celów strategicznych � wej ciu do NATO i UE � nasta  czas wi kszej aktywno-
ci polityki zagranicznej na innych odcinkach, w tym zw aszcza na kierunku Azji 

i Pacy ku. Rosn ce znacznie regionu w wiecie rzuca o si  w oczy i o tym w a-
nie cz sto debatowano w budz cych respekt w Warszawie think tankach w Wa-

szyngtonie, Londynie, Pary u, Berlinie czy Brukseli.
Ministrowie spraw zagranicznych kolejnej nowej wi kszo ci rz dowej, tym 

razem o silnej orientacji prawicowej i zdominowanej przez Prawo i Sprawiedli-
wo  (PiS), tak jak poprzednio podkre lali ci g o  polityki zagranicznej. Wspól-
nota transatlantycka pozostaje tym fundamentem, na którym budujemy nasze bez-
piecze stwo, mówi  w exposé w Sejmie minister Stefan Meller w lutym 2006 r., 
a jego nast pczyni minister Anna Fotyga stwierdzi a w exposé w maju 2007 r.: 
Unia Europejska stanowi obecnie najwa niejsz  p aszczyzn  naszych interesów po-



litycznych i gospodarczych. Propozycje i akcenty by y jednak troch  inne, a sfor-
mu owania i ton bardziej wyraziste, zdecydowane, niekiedy nowatorskie. Minister 
Meller, w nawi zaniu do procesu decyzyjnego w Unii, podkre la , e �nic o nas bez 
nas�. Polska zaanga owa a si  bez reszty w kszta towanie wschodniego wymia-
ru polityki zewn trznej UE i europejskiej polityki s siedztwa. Mocno postawiono 
spraw  bezpiecze stwa energetycznego jako wa nego elementu bezpiecze stwa 
kraju. Rozpocz to rozmowy o udziale w ameryka skim systemie obrony przeciw-
rakietowej. W wyniku decyzji poprzedników Polska by a g boko zaanga owana 
w operacje wojskowe w Iraku i w Afganistanie. Nic wi c dziwnego, e za prezy-
dentem Bushem juniorem rz d widzia  tak e g ówne zagro enia ze strony �Szero-
kiego Bliskiego Wschodu�.

Powy sze akcenty by y zarówno wynikiem nieco innego widzenia wiata przez 
kolejne ekipy rz dowe PiS, jak i ewolucji sytuacji mi dzynarodowej. Ponownie 
pilno  nowych zada  euroatlantyckich powodowa a, e miejsce Azji i Pacy ku 
w stosunkach z zagranic  niewiele si  zmieni o.

Prawdopodobnie ze wzgl du na obecno  w Iraku, dostrze enie wagi proble-
matyki energetycznej oraz nowe mo liwo ci kontaktów z krajami arabskimi Za-
toki w ramach dialogu UE uwaga polskiej dyplomacji w sferze pozaeuropejskiej 
skupi a si  troch  bardziej na krajach arabskich. Równocze nie jasno okre lono, e 
na kierunku azjatyckim priorytetowo nale y traktowa  stosunki gospodarcze. Pol-
ska szczególnie nastawia a si  na rozwój relacji z takimi krajami, jak: Chiny, In-
die, Japonia, Korea Po udniowa i Indonezja. Wizyta prezydenta Pakistanu Perveza 
Musharrafa w 2007 r. by a wa na w zwi zku z nasz  obecno ci  w Afganistanie, 
ale liczono te  na o ywienie handlu z tym krajem, co pó niej okaza o si  niereal-
ne ze wzgl du na pog biaj ce si  napi cia wewn trzne w Pakistanie.

W 2007 r. uroczy cie obchodzono 50-lecie wznowienia stosunków z Japoni , 
a Polsk  odwiedzi  minister spraw zagranicznych Tar  As  (pó niejszy premier, 
a w rz dzie Shinz  Abe wicepremier i minister  nansów). Dobrze rozwija y si  re-
lacje z Australi  i z Now  Zelandi . Nadal problemem, bez perspektyw rozwi za-
nia, by  stale rosn cy de cyt w handlu z wieloma partnerami azjatyckimi. W sto-
sunku do ca o ci naszych relacji gospodarczych z zagranic , równie  w kontek cie 
wspomnianego de cytu, podj to kroki na rzecz powo ania profesjonalnej dyplo-
macji gospodarczej.

Niestety, ta s uszna idea zaowocowa a chybion  reform  handlowej cz ci s u -
by zagranicznej, podleg ej merytorycznie Ministerstwu Gospodarki (reforma nie 
zosta a doko czona). Na terenie Azji i Pacy ku zlikwidowano znaczn  liczb  eta-
tów i placówek zajmuj cych si  promocj  handlu i wspó prac  gospodarcz  (tyl-
ko nieznaczn  ich cz  przej o MSZ, tworz c stanowiska pracy i wydzia y eko-
nomiczne). W wyniku tych zmian na ca ym prawie terytorium Chin (bez okr gów 



konsularnych Szanghaju i Kantonu) promocj  i wspieraniem polskiego eksportu 
zajmowa y si  zaledwie dwie osoby, a stany osobowe w placówkach handlowych 
w krajach UE, gdzie potrzeby wsparcia polskiego biznesu wobec jasno ci zasad 
i regulacji by y ograniczone, utrzymano bez zmian. Kraje o zbli onym potencjale 
i zakresie wymiany z Chinami, jak Niderlandy czy Hiszpania, na podobnym od-
cinku zatrudnia y wtedy od kilkunastu do kilkudziesi ciu pracowników. Konse-
kwencje tych kroków d ugo jeszcze b d  ci y y na naszym eksporcie na obsza-
rze Azji i Pacy ku.

Na plus w ówczesnym okresie nale y zaliczy  powa ne i zaanga owane podej-
cie do dialogu Azja�Europa (ASEM) i Unia Europejska�ASEAN. Premier Jaro-

s aw Kaczy ski uczestniczy  w szczycie ASEM w Helsinkach we wrze niu 2006 r. 
i dobrze wykorzysta  okazj  do kontaktów z partnerami zagranicznymi. Na uwag  
zas uguje rozmowa z premierem Chin Wen Jiabao, w której podtrzymano dialog 
na najwy szym szczeblu z Chinami i wskazano wol  jego rozwijania, niezale nie 
od opcji politycznej rz du (premier spotka  si  te  mi dzy innymi ze swoimi wiet-
namskim i malezyjskim odpowiednikami oraz z prezydentem Korei Po udniowej 
Roh Moo-hyunem). Polska by a aktywna w ASEM równie  na szczeblu ministrów 
spraw zagranicznych oraz w dialogu UE�ASEAN.

Kolejne, tym razem przy pieszone wybory jesieni  2007 r. i ponowna ca kowita 
wymiana koalicji rz dowej na centroprawicow  koalicj  PO�PSL i powstanie rz -
du Donalda Tuska w listopadzie tego roku spowodowa y powrót do � wydawa o 
si  pocz tkowo � bardziej pragmatycznego stylu polityki zagranicznej. Nowy mi-
nister spraw zagranicznych Rados aw Sikorski widzia  relacje z Azj  i Pacy kiem, 
przede wszystkim jednak jako nasz wk ad w realizacj  polityki unijnej w kontek-
cie powstaj cego nowego uk adu si  w wiecie. W maju 2008 r. mówi  w Sejmie: 

Wspólna unijna polityka zagraniczna, aby by  skuteczn  na jakimkolwiek wa -
nym dla interesów Unii kierunku � zarówno w odniesieniu do Chin, i w ogóle Azji, 
na kierunku ródziemnomorskim i wobec szerokiego Bliskiego Wschodu, a tak e 
w stosunku do Ameryki aci skiej i Afryki � wymaga uprzedniej konsolidacji we-
wn trzunijnej. Wa n  rol  w tym procesie odgrywaj  du e pa stwa unijne, w ród 
których jest Polska. Nast pnie, wprowadzaj c element kryterium ideologicznego 
do oceny partnerów azjatyckich, powiedzia  w tym samym wyst pieniu: Staramy 
si  równie , razem z naszymi partnerami, rozpoznawa  kierunki wzrostu nowych 
pot g, zw aszcza Chin. Popieramy wspó prac  Unii i NATO z wypróbowanymi de-
mokracjami pozaeuropejskimi, na czele z Japoni  i Indiami. Zdajemy sobie spra-



w  z zagro e  globalnych i nie uchylamy si  przed podj ciem stosownych dzia a , 
aby im zapobiec. W swoim wyst pieniu ponownie w Sejmie, ale ju  w kwietniu 
2010 r. stwierdzi  mi dzy innymi: Jeste my wiadkami rywalizacji dwóch odmien-
nych wizji rozwoju i budowania dobrobytu: kapitalizmu demokratycznego i kapi-
talizmu autokratycznego. Polska polityka postrzega a wi c region Azji i Pacy ku 
przez pryzmat nowej rywalizacji pot g wiatowych, ale te  ró nych wizji rozwo-
ju spo ecze stw i ideologii, sama sytuuj c si  zdecydowanie w przestrzeni pa stw 
Zachodu (interesuj cy wywiad ministra Sikorskiego dla magazynu �Foreign Affa-
irs�, maj�czerwiec 2013, potwierdza te oceny).

W tym samym wyst pieniu w 2010 r. minister Sikorski tak okre la  sytuacj  
wiatow : Globalna recesja przy pieszy a przeobra enie polityczne wiata. Je li 

demogra a to przeznaczenie, nieuchronnie male  b dzie proporcja mi dzy naro-
dami Zachodu i ogóln  liczb  ludno ci wiata. Stany Zjednoczone, chocia  na-
dal pozostaj  jedynym supermocarstwem, przystosowuj  si  do funkcjonowania 
w rodowisku mi dzynarodowym, w którym odpowiedzialno  i wp ywy rozk adaj  
si  na wi ksz  liczb  aktorów, ni  mia o to miejsce 10 lat temu. Towarzyszy temu 
wzrost znaczenia nowych mocarstw, zw aszcza Chin. W exposé sejmowym w mar-
cu 2011 r., tym razem ju  niejako cz c ró ne wizje naszych relacji z krajami po-
zaeuropejskimi, minister Sikorski mówi : Mamy interesy polityczne i gospodarcze 
tak e w innych regionach wiata. Od aktywno ci w nich zale e  b dzie to, czy Pol-
ska pozostanie wa nym podmiotem Europy, czy tylko partnerem regionalnym [�]. 
I dalej: [�] Z pa stwami Azji chcemy rozwija  kontakty handlowe i gospodarcze 
w wielu sektorach, od infrastruktury, sektora  nansowego poprzez turystyk  a  po 
zaawansowane technologie. W tym wyst pieniu wyra nie wymieni  Azj  i Pacy-
 k na pierwszym miejscu w ród regionów pozaeuroatlantyckich. By o to nawi -
zanie do my li wypowiedzianej jeszcze w 2009 r. na spotkaniu zorganizowanym 
przez miesi cznik �Znak�, kiedy Rados aw Sikorski mówi : [�] Polska musi jak 
najszybciej odzyska  nale n  jej z racji, skali i ambicji pozycj  aktywnego uczest-
nika procesów zachodz cych w Azji [�]. Kontynent ten nam ucieka i bez zdwojo-
nych wysi ków [�]. Polska zostanie w tyle nie tylko za najbardziej dynamicznymi 
regionami Azji, ale tak e za innymi krajami europejskimi.

Na tle tego trafnego widzenia zmieniaj cego si  wiata rodzi o si  pytanie, na 
ile ta wizja (podlegaj ca jednak ewolucji) mia a konkretny wp yw na nasze stosun-
ki z regionem Azji i Pacy ku. Czy mo e, jak to si  czasem dzieje, praktyka sz a 
swoim torem, niezale nie od s usznej oceny skomplikowanych procesów wiato-
wych. Odpowied , po prze ledzeniu dalszych naszych relacji z Azj  i Pacy kiem, 
na razie nie mo e by  jednoznaczna.

Wiosn  2008 r. stosunki z Chinami nieoczekiwanie zak óci y zamieszki w Ty-
becie. Krytyczne wypowiedzi polskiego prezydenta i premiera dotycz ce reakcji 



w adz chi skich zosta y le przyj te w Pekinie. Do tego doszed  niski szczebel de-
legacji na otwarciu igrzysk olimpijskich w Pekinie (tylko minister sportu). Obec-
no  wicepremiera Waldemara Pawlaka, a potem marsza ka Grzegorza Schetyny 
na otwarciu i zamkni ciu igrzysk paraolimpijskich poprawi y atmosfer .

W pa dzierniku 2008 r. wizyt  w Chinach, okre lan  pocz tkowo jako robo-
cza, premier Donald Tusk rozpocz  od polsko-chi skiego seminarium bizneso-
wego w Szanghaju. Po pierwszym dniu wizyty, prawdopodobnie pod wp ywem 
konstruktywnego przebiegu seminarium, w tym wypowiedzi premiera, kierownic-
two chi skie poinformowa o stron  polsk , e podnosi rang  wizyty i traktuje j  
jako wizyt  rz dow . W Pekinie rozmowy z prezydentem Hu Jintao i premierem 
Wen Jiabao przebieg y bardzo dobrze. Obok wielu innych uzgodnie  strona chi -
ska obieca a szybkie kroki w sprawie dopuszczenia na swój rynek polskich towa-
rów rolno-spo ywczych, w tym mi sa kurzego i wieprzowego, co wobec nasze-
go pog biaj cego si  de cytu mia o dla nas spore znaczenie (w Pekinie premier 
Tusk uczestniczy  tak e w szczycie ASEM i spotka  si  mi dzy innymi z prezy-
dentem Korei Po udniowej oraz z premierami Wietnamu, Singapuru i Pakistanu).

Wydawa o si , e tym razem stosunki polsko-chi skie wesz y w okres sta e-
go wzrostu. Sytuacja jednak nieoczekiwanie si  skomplikowa a. Pod koniec roku 
grupa liderów europejskich, przebywaj ca z innej okazji w Polsce, spotka a si  
na Wybrze u z laureatami pokojowej Nagrody Nobla, zaproszonymi przez Lecha 
Wa s . Na spotkaniu wyra nie honorowano Dalajlam , z którym na krótko spo-
tka  si  indywidualnie mi dzy innymi prezydent Francji Nicolas Sarkozy (w tym 
czasie przewodnicz cy Radzie UE). Fakt ten, zapewne w po czeniu z godnymi 
po a owania incydentami, jakie mia y miejsce wcze niej na trasie sztafety ze zni-
czem olimpijskim w Pary u, zosta  z oburzeniem odebrany w Pekinie, który za-
mrozi  stosunki z Pary em i przesun  w ostatniej chwili szczyt UE�Chiny, zapla-
nowany w Lyonie na 1 grudnia. Dyplomacja francuska z du ym trudem ratowa a 
stosunki dwustronne. Nie spotka a si  wtedy z odruchem solidarno ci lub pomocy 
ze strony partnerów europejskich, co by o z ym sygna em na przysz o , zw asz-
cza je eli chodzi o relacje z Chinami. Polska, gospodarz kon iktowego wydarze-
nia, natychmiast odczu a och odzenie stosunków, a realizacja niedawnych obietnic 
napotka a trudno ci (odblokowano je dopiero po trzech latach).

Ponownie musieli my przyst pi  do �pracy organicznej� na rzecz ocieplenia 
relacji. Wa n  rol  odegra  tu nasz udzia  w Wystawie wiatowej EXPO 2010 
w Szanghaju. Oryginalna forma architektoniczna pawilonu oraz aktywna dzia al-
no  informacyjna i kulturalna z nim zwi zana, w tym dziesi tki imprez, zarów-
no w pawilonie, jak i w Szanghaju i okolicach, zaowocowa y uznaniem Chi czy-
ków. W czasie wystawy umiej tnie wykorzystano zbie no  czasow  z Rokiem 
Chopinowskim, organizuj c wiele koncertów (Rok Chopinowski przyniós  du e 



o ywienie relacji kulturalnych z innymi krajami azjatyckimi, takimi jak: Japonia, 
Korea Po udniowa, Wietnam, a nawet KRLD). Oko o 8 mln zwiedzaj cych pol-
ski pawilon i d ugie kolejki ch tnych do niego minister Sikorski po zako czeniu 
EXPO uzna  za wydarzenie o znaczeniu mi dzynarodowym.

Nieco wcze niej sygna em o pozytywnej zmianie nastawienia w adz chi skich 
by a mo liwo  odbycia wizyty ministra obrony narodowej Bogdana Klicha w Chi-
nach. Dopiero jednak o cjalna wizyta prezydenta Bronis awa Komorowskiego 
w grudniu 2011 r. wykaza a, e zosta  otwarty nowy rozdzia  w stosunkach dwu-
stronnych. We wspólnym o wiadczeniu znalaz o si  stwierdzenie: Obie strony 
postanawiaj  podnie  rang  relacji dwustronnych do poziomu partnerskich sto-
sunków strategicznych. W ten sposób weszli my do grona kilkudziesi ciu pa stw, 
z którymi stosunki Chiny uwa aj  za wa ne. Wspólne o wiadczenie, podobnie jak 
to z 2004 r., sta o si  drogowskazem i inspiracj  do dalszego rozwijania wspó pra-
cy. Pó niejszy rozwój relacji, a zw aszcza dynamiczny i konkretny program rozwo-
ju wspó pracy z Polsk  i ca ym regionem Europy rodkowo-Wschodniej, przed-
stawiony przez premiera Wen Jiabao podczas pobytu w Warszawie w kwietniu 
2012 r., potwierdzi , e nasze stosunki wesz y w nowy, bardziej pozytywny etap.

Relacje z Japoni  rozwija y si  nie bez pewnych zahamowa . W pa dzierni-
ku 2008 r. minister Sikorski rewizytowa  Tokio (za wizyt  Tar  As  w Warsza-
wie w maju 2007 r.). W grudniu tego roku dosz o za  do wizyty prezydenta Lecha 
Kaczy skiego w Japonii (odwiedzi  te  Mongoli  i Kore  Po udniow ). Wizyta, 
mimo starannych przygotowa , nie przebieg a normalnie. Ze wzgl du na awari  
prezydenckiego samolotu w U an Bator przylot delegacji do Tokio zosta  znacz-
nie opó niony, co spowodowa o ca kowit  zmian  programu. W zwi zku z tym 
nie dosz o mi dzy innymi do najwa niejszego planowanego wydarzenia, czyli au-
diencji u cesarza (strona japo ska t umaczy a to pó niej chorob  w adcy). Wizy-
ta da a jednak pewien impuls do dalszej wspó pracy i w 2009 r. w Tokio odby o 
si  Forum Regionów: Polska�Japonia, stwarzaj ce szanse na rozszerzenie kontak-
tów o wspó prac  regionów. Pó niejsza zmiana wi kszo ci rz dowej w Japonii, 
po 54 latach sprawowania w adzy (z krótk  przerw ) przez liberalnych demokra-
tów, i obj cie rz dów przez opozycyjn  Parti  Demokratyczn  w sierpniu 2009 r. 
zachwia y polityk  zagraniczn  tego kraju, który równocze nie zmaga  si  z tra-
pi c  go od 20 lat stagnacj  gospodarcz , i spowodowa y skoncentrowanie si  na 
sprawach wewn trznych oraz regionu. W marcu 2011 r. Japonia musia a stawi  
czo a serii dramatycznych katastrof, co jeszcze mocniej ograniczy o jej zaintere-
sowanie nasz  cz ci  Europy, w tym Polsk . Ze strony polskiej przejawem ak-
tywno ci by o podj cie dzia a  na rzecz uruchomienia Instytutu Polskiego w Tokio 
(o cjalnie powo anego w listopadzie 2011 r.). Ponowne doj cie do w adzy dawnej 
koalicji z Parti  Liberalno-Demokratyczn  na czele, deklaruj c  powrót do prio-



rytetu stosunków z Zachodem na prze omie lat 2012 i 2013, stworzy o znowu lep-
sze warunki o ywienia wspó pracy.

W pa dzierniku 2008 r. w Pekinie na szczycie ASEM premier Tusk spotka  si  
z prezydentem Korei Lee Myung-bakiem, a pod koniec roku prezydent Lech Ka-
czy ski z o y  w Seulu wizyt , w czasie której Korea czycy starali si  zaintereso-
wa  nas wspó prac  technologiczn , mi dzy innymi czystymi sposobami produk-
cji energii z w gla. W roku nast pnym prezydent Korei rewizytowa  Polsk . Oba 
kraje uroczy cie obchodzi y w 2009 r. 20. rocznic  nawi zania stosunków dyplo-
matycznych. W okresie pó niejszym wyczuwalne sta o si  pewne os abienie kon-
taktów, a nawet ich och odzenie. Wynik o to z kilku przyczyn � przede wszystkim 
nieoczekiwanie Polska og osi a, e z powodów  nansowych nie we mie udzia u 
w kolejnej Wystawie wiatowej EXPO w korea skim Yeosu w 2012 r. Decyzja 
podj ta bezpo rednio po og oszeniu sukcesu na wystawie w Szanghaju mog a zo-
sta  przyj ta w Seulu jako pomniejszanie ich znaczenia jako partnera mimo lojal-
nej wspó pracy przez ponad 20 lat (jedynym powodem niezadowolenia z naszej 
strony mog a by  lokalizacja fabryki Hyundai/Kia na S owacji, ale poniewa  po-
dobn  decyzj  podj a wcze niej Japonia, zak adaj c fabryk  Toyoty w Czechach, 
widocznie oferowane w tych krajach warunki by y lepsze). Nasza decyzja by a 
nieracjonalna, poniewa  Korea czycy oczekiwali jedynie obecno ci symbolicz-
nej, zreszt  z ca  pewno ci  stworzyliby nam mo liwie najdogodniejsze warunki 
udzia u. Obecno  na EXPO w Korei potwierdza aby nasz  wol  rozwijania sto-
sunków z ca ym regionem i by aby pozytywnym gestem wobec Seulu, który mia  
prawo tego oczekiwa  (tym bardziej e w 2005 r. brali my te  udzia  w podobnej 
wystawie w Aichi w Japonii). Dosz y do tego niespe nione oczekiwania Korea -
czyków, je eli chodzi o udzia  w trzech powa nych kontraktach. Z g ównych pro-
jektów, w których mieli nadziej  w jakim  zakresie uczestniczy , po kilku latach 
ja owych dyskusji i zmian koncepcji ostatecznie realizowany by  tylko jeden, i to 
bez ich udzia u (terminal LNG). Dwa pozosta e � elektrownia atomowa i zakup 
samolotów szkolno-bojowych � by y ci gle w fazie mglistych rozwa a . By o to 
tym bole niejsze, e strona korea ska stara a si  wówczas sama promowa  import 
z Polski w zwi zku z g bok  nierównowag  w handlu z naszym krajem. Wtedy 
rozpocz to mi dzy innymi import polskiego mi sa i jego przetworów na bardzo 
chroniony rynek po udniowokorea ski. Powy sza sytuacja wp yn a na obni enie 
intensywno ci dwustronnych kontaktów gospodarczych, a pó niej tak e politycz-
nych (wspó praca kulturalna, naukowa i edukacyjna nadal rozwija a si  dobrze).

Relacje z Indiami, �wypróbowan  demokracj  pozaeuropejsk � � wed ug przy-
j tych propagandowych schematów � i rosn c  pot g  gospodarcz , z szansami 
na stanie si  trzeci  gospodark  wiata po 2025 r., znalaz y si  w sferze zainte-
resowania polityki zagranicznej nowego rz du PO�PSL Donalda Tuska. Warto 



przypomnie , e jeszcze w 2005 r. minister Rotfeld w li cie do swojego partnera 
K. Natwara Singha zapowiedzia  w przypadku reformy ONZ nasze poparcie dla 
kandydatury Indii na sta ego cz onka Rady Bezpiecze stwa. W 2008 r. mia y miej-
sce konsultacje polityczne i gospodarcze oraz rozmowy ministrów obrony, a w 2009 
r. wizyt  w Polsce z o y a prezydent Indii Pratibha D. Patil. Wsparciem dla rozwo-
ju stosunków mia a by  wizyta premiera Tuska we wrze niu 2010 r. Rozpocz a 
si  silnym akcentem gospodarczym, mianowicie Polsko-Indyjskim Forum Inwe-
stycyjnym w Bangalore, i obejmowa a wiele kontaktów z biznesem. Oczekiwano, 
e przyczyni si  do zwi kszenia obrotów handlowych, które od pewnego czasu 

przekracza y miliard dolarów, oraz do ogólnego rozszerzenia wspó pracy gospo-
darczej. Liczono szczególnie na nawi zanie wspó pracy w dziedzinie biotechno-
logii, technologii informatycznych i energii odnawialnej. Oczekiwano szybkiego 
wzrostu inwestycji, wówczas wynosz cych po kilkadziesi t milionów dolarów po 
obu stronach (bez ArcelorMittal). Firmy indyjskie koncentrowa y si  na sektorze 
us ugowym, g ównie przemy le IT i outsourcingu biznesowym. Po stronie polskiej 
inwestorami by y mi dzy innymi Toru skie Zak ady Materia ów Opatrunkowych 
i poszukuj ca ropy Geo zyka Toru . W sferze gospodarczej po kilku latach mo na 
jednak mówi  tylko o ograniczonym wzro cie obrotów handlowych, inne oczeki-
wania pozosta y niezrealizowane. Dobrze rozwija a si  tradycyjna wspó praca na-
ukowo-techniczna i naukowo-edukacyjna oraz kulturalna (mi dzy innymi przyst -
piono do przygotowa  otwarcia Instytutu Polskiego w New Delhi zajmuj cego si  
promocj  kultury). Wspó praca przemys ów zbrojeniowych mia a d ug  tradycj  
i liczono, e niezale nie od wizyty nast pi w tej dziedzinie istotny post p. Kom-
promituj ce spory personalne w naszym g ównym koncernie zbrojeniowym Bu-
mar postawi y pod du ym znakiem zapytania przygotowywany od dawna kontrakt 
(oko o 275 mln dolarów) na eksport wozów zabezpieczenia technicznego WZT-
3 dla wojsk pancernych Indii. W konsekwencji os abi o to ogólnie nasz  pozycj  
jako dostawcy uzbrojenia na rynek indyjski.

Indie okaza y si  tak e partnerem czu ym na respektowanie zasady wzajemno ci 
w ruchu osobowym, a czasami zaskakuj cym partnerów wprowadzanymi przepi-
sami. Powodowa o to co jaki  czas po obu stronach wzajemne pretensje i trudno-
ci w ruchu osobowym. Problemy te nie mia y rzekomo wi kszego niekorzystne-

go wp ywu na ca o  stosunków. Trzeba jednak przyzna , e w stosunkach, w tym 
zw aszcza we wspó pracy gospodarczej, nie nast pi  jeszcze oczekiwany od daw-
na skok jako ciowy.

Relacjami z drugim wielkim pa stwem Azji Po udniowej, Pakistanem, na po-
cz tku 2009 r. wstrz sn  okrutny, dokonany przez ekstremistów islamskich, mord 
porwanego polskiego obywatela Piotra Sta czaka, pracownika polskiej  rmy geo-



logicznej. Dzia ania polskich w adz w sprawie jego ratowania okaza y si  ca ko-
wicie nieskuteczne.

W relacjach z pa stwami ASEAN na pocz tku omawianego okresu nasza ak-
tywno  by a ma a. Kontakty ogranicza y si  do rzadkich rutynowych konsultacji 
politycznych i gospodarczych na szczeblu wiceministrów. Minister Sikorski prze-
bywa  w Hanoi w 2009 r. na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych ASEM, a na 
szczycie ASEM w Pekinie w 2008 r. premier Tusk spotka  si  premierami Singapu-
ru Lee Hsien Loongiem i Wietnamu Nguyen Tan Dungiem. W 2010 r., w 60. rocz-
nic  stosunków dyplomatycznych, premier Tusk z o y  o cjaln  wizyt  w Wiet-
namie. Liczono na post p w stosunkach gospodarczych mi dzy innymi w sprawie 
wykorzystania przyznanego Hanoi kredytu rz dowego w wysoko ci oko o 280 mln 
USD. Wietnamczycy okazali si  bardzo wymagaj cymi negocjatorami i oczekiwa-
ny prze om nie nast pi . Mimo to stosunki pozosta y dobre i kontynuowano dialog 
na ró nych szczeblach. Podobnie jak podczas wizyty prezydenta Kwa niewskiego 
strona polska podkre li a pozytywny wk ad spo eczno ci wietnamskiej w Polsce 
w rozwój naszego kraju i stosunków polsko-wietnamskich.

Ogólny wzrost obrotów handlowych z krajami ASEAN by  do  powolny i z de-
 cytem na nasz  niekorzy . Inwestycje z tego kierunku by y stosunkowo niewiel-
kie, ale w przysz o ci przynajmniej cz  z tych krajów mo e si  sta  znacz cymi 
inwestorami. W 2010 r. najwi kszym by  Singapur, którego mo liwo ci s  jednak 
znacznie powa niejsze dzi ki funduszom inwestycyjnym, takim jak Temasek. Kra-
je ASEAN mog y te  by  interesuj cym trenem ekspansji polskich inwestorów. 
Pewien wzrost zainteresowania polskiej polityki zagranicznej krajami ASEAN na-
st pi  ponownie od 2010 r., a szczególnie w latach 2012�2013. Natomiast zupe -
nie wyj tkowo Polska od dawna interesowa a si  Birm  (Mjanm , ang. Myanmar), 
krajem ASEAN, z którym ze wzgl du na dyktatur  wojskow  oraz powszechny 
bojkot Zachodu trudno by o jednak utrzymywa  normalne relacje. Dostrzegaj c 
pewne mo liwo ci swego pozytywnego oddzia ywania, Warszawa uwa nie obser-
wowa a rozwój wydarze , odnotowywa a sygna y zapowiadaj ce odwil  i podtrzy-
mywa a kontakty z si ami demokratycznymi. Po zmianach wiosn  2012 r. mini-
ster Sikorski by  jednym z pierwszych tej rangi polityków UE, którzy odwiedzili 
Mjanm  wraz z grup  biznesmenów. Jego wizyta by a poprzedzona wizytami stu-
dyjnymi, w tym wiceministra spraw zagranicznych Krzysztofa Stanowskiego we 
wrze niu 2011 r. pierwsz  w tej randze z UE, po d ugim okresie bojkotu i izolacji. 
W Mjanmie realizowany jest obecnie ciekawy polski program pomocowy obejmu-
j cy mi dzy innymi edukacj . Przygotowywane jest otwarcie przedstawicielstwa.

W zwi zku ze zbli aj c  si  polsk  prezydencj  w UE (2011 r.) w 2010 r. pod-
j to kroki w celu nawi zania stosunków dyplomatycznych z kilkoma pa stwami 
wyspiarskimi Pacy ku. Kieruj c si  trosk  o obni enie kosztów, przyj to za o e-



nie, e nawi zanie stosunków nast pi na forum ONZ w Nowym Jorku i e nie ma 
potrzeby akredytowania w tych krajach polskich ambasadorów z Canberry i Wel-
lington. Nasze dzia ania dotyczy y przede wszystkim Samoa, Tonga i Wysp Salo-
mona. W czasie samej prezydencji skoncentrowali my si  wy cznie na sprawach 
wewn trznych UE i Partnerstwie Wschodnim.

Proces ASEM nie budzi  pocz tkowo wi kszego zainteresowania rz du Do-
nalda Tuska. Stopniowo jednak uzmys owiono sobie, e mo e to by  dogodny in-
strument prezentacji polskiej kultury i nauki oraz p aszczyzna wspó pracy z part-
nerami, z którymi dotychczas mieli my mniej kontaktów. W wyniku podj tych 
zabiegów dyplomatycznych we wrze niu 2010 r. odby o si  w Poznaniu spotka-
nie ministrów kultury ASEM pod has em �Dziedzictwo i wyzwania wspó czesno-
ci�. W ostatnich latach Polska z konkretnymi propozycjami w czy a si  w dys-

kusj  o zwi kszeniu efektywno ci dialogu w ramach ASEM.
W zapocz tkowanej w 2008 r. akcji �racjonalizacji� sieci naszych placówek 

zagranicznych region Azji i Pacy ku zosta  potraktowany surowo. Zlikwidowano 
ambasady w Laosie i w Kambod y, a nawet w Mongolii (kilka miesi cy po wizycie 
prezydenta Lecha Kaczy skiego!) � wszystkie z nielicznym personelem i generu-
j ce niewielkie koszty. Nie oszcz dzono tak e konsulatu w Ho Chi Minh (Sajgon), 
gdzie skupia si  ycie gospodarcze Wietnamu, a tak e w Karaczi, które odgrywa 
podobn  rol  w Pakistanie, i to nawet w perspektywie naszego wycofywania si  
z Afganistanu. Rozwa ano likwidacj  placówki w Hongkongu, centrum kapita o-
wym i handlu mi dzynarodowego oraz dogodnym punkcie obserwacyjnym skie-
rowanym na Azj , a zw aszcza na Chiny. Likwidacja placówek obj a kraje s abiej 
rozwini te, z którymi jednak mieli my tradycje wieloletnich dobrych stosunków, 
gdzie cz  elit by a zwi zana z Polsk  i które ju  w najbli szym czasie b d  ofe-
rowa y interesuj ce mo liwo ci wspó pracy gospodarczej. Podobnie jak w przy-
padku ci  w placówkach handlowych w latach 2006�2007 redukcje tak e obj y 
te kraje, gdzie dla polskiego biznesmena czy zwyk ego obywatela pomoc placów-
ki by a najbardziej potrzebna.

W celu uzupe nienia obrazu relacji z Azj  i Pacy kiem nale y wspomnie , e 
w Departamencie Azji i Pacy ku w latach 2008�2009, nawi zuj c do prac z lat 
1996�1997, przyst piono do opracowania dokumentu �Ramowa koncepcja roz-
woju stosunków z Azj  i Pacy kiem oraz umacniania pozycji Polski w tym regio-
nie�. W ramach prac zakrojonych szeroko i ambitnie przez dyrektora Tadeusza 
Chomickiego starano si  okre li  stan stosunków, zde niowa  nasze cele i przed-
stawi  rekomendacje potrzebne do ich realizacji, rozró niaj c zadania d ugo-, red-
nio- i krótkoterminowe wobec regionu i jego g ównych pa stw. Autor, przejmuj c 
kierowanie DAP w po owie 2009 r. i maj c w pami ci histori  poprzedniej po-
dobnej inicjatywy, stara  si  skoncentrowa  prace w ko cowej wersji dokumentu 



na zadaniach krótko- i rednioterminowych, konkretniejszych i mog cych szyb-
ciej przynie  efekty w postaci wyra nego rozwoju relacji, a tym samym pobudzi  
wyobra ni  i zainteresowa . Niestety, po w zasadzie dobrym wst pnym przyj -
ciu materia  podzieli  los poprzedniego, czyli zosta  skierowany do Departamentu 
Strategii i Planowania w celu w czenia w �jednolit  strategi  dzia a  w obszarze 
polskiej polityki zagranicznej�, a w praktyce tra  do archiwum i jest wykorzy-
stywany roboczo w DAP (w 2013 r. zosta y podj te kolejne próby jego znoweli-
zowania i szerszego wykorzystania).

Oceniaj c polsk  polityk  wobec Azji i Pacy ku od czasu przemian ustrojo-
wych, mo na uzna , e najbardziej dynamiczna i skuteczna by a ona w pierw-
szym okresie, bezpo rednio po zmianach lub w ich trakcie, w latach 1990�1993, 
mimo ró nych innych bardzo pilnych zada  i dramatycznych zagro e  zwi zanych 
z dawnym wiatowym uk adem si . Wystarczy wspomnie  takie dokonania, jak: na-
wi zanie stosunków dyplomatycznych z Kore  Po udniow  i dynamiczny rozwój 
stosunków z tym krajem, po o enie fundamentów pod nowy charakter stosunków 
z Chinami i uzgodnienie obecno ci w Hongkongu oraz, nie bez trudno ci, ograni-
czonej formy relacji z Tajwanem, aktywizacj  stosunków z pa stwami ASEAN, 
zw aszcza z Filipinami, Tajlandi  i Singapurem, oraz wreszcie dramatyczne dzia a-
nia na rzecz neutralizacji negatywnego podej cia Japonii w sprawie redukcji d ugu.

Przez wi kszo  omawianego okresu istnia a wiadomo  zarówno co do ro-
sn cej roli regionu w wiecie, jak i jego znaczenia dla Polski. Nie by o jednak wy-
starczaj co silnej woli politycznej, aby znalaz o to trwa e miejsce w praktyce na-
szej polityki zagranicznej. Cele polityki zagranicznej wobec Azji i Pacy ku nie 
by y nigdy szerzej sprecyzowane. W exposé kolejnych ministrów spraw zagranicz-
nych, w nawale spraw europejskich i atlantyckich z trudem mo na by o znale  
wzmianki o relacjach z Azj  i Pacy kiem. Ten brak konsekwencji przejawia  si  
te  niech ci  do powa nego potraktowania tych relacji poprzez zatwierdzenie na 
odpowiednim szczeblu strategicznego planu dzia ania wobec Azji i Pacy ku. Po-
twierdza y to, cz sto s abo uzasadnione, ci cia w sieci placówek i ich obsadzie oso-
bowej w regionie, które szkodzi y naszym interesom dokonywane zarówno przez 
MG, jak i MSZ. Sfer , gdzie mimo ró nych ogranicze  odnotowano pewne osi -
gni cia, by a wspó praca kulturalna (potwierdza y to przygotowania do otwarcia 
Instytutów Polskich w Tokio i w New Delhi oraz planowanie zorganizowania in-
stytutu w Pekinie), a tak e niektóre odcinki wspó pracy naukowej i edukacyjnej.



Problemem, który przez ca y czas dawa  o sobie zna  w relacjach z Azj  i Pa-
cy kiem, by  ujemny bilans handlowy (co powinno by  przedmiotem oddziel-
nej analizy). W 2010 r. ujemne saldo w wymianie handlowej z Azj  zbli a o si  
do 27 mld dolarów i mia o wielki wp yw na ca o  naszego bilansu handlowego, 
mimo e obroty z Azj  stanowi y w 2010 r. oko o 5,51% w eksporcie i 20,39% 
w imporcie. Szczególnie g boki by  de cyt w handlu z Pa stwem rodka (od kil-
ku lat Chiny regularnie znajdowa y si  w ród trzech krajów, z którymi mieli my 
najwi kszy de cyt handlowy), gdzie proporcje eksportu do importu kszta towa y 
si  jak 1 do 10. Podobne by y proporcje w handlu z Kore  Po udniow , a niewiele 
lepsze z Japoni , Tajwanem, Tajlandi , Indiami i Indonezj . Z bardzo nieliczny-
mi krajami regionu mieli my bilans dodatni, tak jak z Mongoli . Import z regio-
nu dostarcza  tanie podzespo y i pó produkty dla eksportu na bardziej dochodowe 
rynki UE, tanie rynkowe towary azjatyckie obni a y in acj  i pozwala y zaspo-
kaja  potrzeby rosn cych liczebnie ubogich warstw spo ecze stwa, a import z Ja-
ponii i Korei Po udniowej i coraz bardziej z Chin, Indii oraz z innych krajów tego 
obszaru stawa  si  ród em nowoczesnej technologii. Jednak zjawisko tak du ej 
nierównowagi obrotów handlowych jest trudne do utrzymania w d u szym czasie. 
Powinno to mobilizowa  do bardziej strategicznego my lenia, odpowiedniego pla-
nowania i konkretnego dzia ania w relacjach gospodarczych z Azj  i Pacy kiem.

Na podstawie dotychczasowych do wiadcze  najwa niejsze dla naszych sto-
sunków z Azj  i Pacy kiem wydaje si  przywrócenie spójno ci mi dzy prawid o-
wym postrzeganiem ewolucji sytuacji wiatowej, powstawaniem nowego uk adu 
si  i znaczenia w nim Azji i Pacy ku a podejmowanymi konkretnie dzia aniami 
wobec regionu. Potrzebne s  tak e takie konkretne kroki, jak: zintensy kowanie 
stosunków z Kore  Po udniow , pa stwem dynamic znym redniej wielko ci, o po-
dobnych do wiadczeniach historycznych, a wi c dla nas naturalnym partnerem, 
utrzymywanie sta ej inicjatywy wobec pa stw ASEAN, w tym szczególnie rosn -
cych pot g Indonezji i Wietnamu, oraz aktywna, stabilna i konstruktywna polity-
ka wobec azjatyckich gigantów, zw aszcza Chin (szczególnie w tym przypadku 
wa ne jest odej cie od zb dnego ideologizowania). Dorywcze dzia ania na wybra-
nych odcinkach nie zast pi  jednak powo ania odpowiednich struktur rz dowych 
do utrzymywania relacji z regionem oraz mo liwie szybkiego wypracowania i za-
twierdzenia na wysokim szczeblu strategii rozwoju stosunków z Azj  i Pacy kiem, 
a nast pnie konsekwentnego wprowadzania jej w ycie. Potrzebne s  tak e znacz-
nie wi ksze rodki na zaanga owanie potencja u ludzkiego (biznesmeni, dyploma-
ci, naukowcy) oraz promocj  Polski w regionie Azji i Pacy ku.


