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W grudniu 1971 r. emir Abu Dhabi, szejch Zayed bin Sultan al-Nahyan
doprowadził do unii politycznej sześciu rodzin panujących w emiratach
Dubai, Sharjah, Fujairah, Ajman, Oum Al-Qaïwaïn. Powstało państwo
federacyjne, do którego już w lutym 1972 r. dołączył siódmy emirat – Ras
al-Khaimah. W ciągu 50 lat z federacji państewek plemiennych o populacji
300 tysięcy mieszkańców ukształtował się 10-milionowy kraj, który
imponuje światu swoim rozwojem gospodarczym, innowacyjnością
i poziomem życia. To także jeden z najbardziej otwartych krajów świata,
w którym niemal 90% mieszkańców to cudzoziemcy – zarówno wysoko
wykwalifikowani fachowcy jak i zwykli robotnicy przyciągnięci dynamiką
wzrostu i możliwościami zawodowymi. Do końca marca 2022 w Dubaju
można było oglądać World Expo 2020 – światową wystawę, która po raz
pierwszy w historii odbywała się na Bliskim Wschodzie.
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Integracja regionalna nie zatrzymała się na powstaniu Emiratów. Następnym krokiem
geopolitycznym, w którym uczestniczyło Abu Dhabi było utworzenie Rady
Współpracy Zatoki (RWZ) w maju 1981 roku. Zapewniła ona ściślejszą współpracę
ZEA, Bahrajnu, Kataru, Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu i Omanu. Jednak relacje te
napotkały szczególną trudność po wybuchu „Arabskiej Wiosny”, gdy zaostrzyły się
napięcia pomiędzy Katarem a Arabią Saudyjską. Oskarżenia o rzekome „wspieranie”
terroryzmu przez Dohę i jej więzi z Iranem doprowadziły do konfliktu pomiędzy
Katarem z jednej strony a Abu Dhabi, Arabią Saudyjską i Bahrajnem z drugiej.
Doszło do nałożenia na Katar restrykcji gospodarczych i zerwania stosunków
dyplomatycznych pomiędzy stronami. Sam spór postanowiono zakończyć na 41.
Szczycie Rady Zatoki w styczniu 2021 r., kiedy to w saudyjskiej al-Ula podpisano
porozumienie mające na celu pojednanie i normalizację relacji w obrębie RWZ.

Rozwój gospodarczy Emiratów i relacje z Unią Europejską
Dynamiczny rozwój Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest możliwy przede
wszystkim dzięki bogatym zasobom surowców naturalnych. Są to siódme co do
wielkości rezerwy ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie, a 30% PKB Emiratów opiera się bezpośrednio na wydobyciu właśnie tych surowców. Jednak kraj ten
poczynił poważne kroki w kierunku uniezależnienia się od dochodów z nieodnawialnych źródeł energii. Osiągnięcia Emiratów imponują: w 1999 r. kraj ten otworzył
Burdż al-Arab – pierwszy w świecie siedmiogwiazdkowy hotel. W 2001 r. rozpoczęto budowę sztucznej wyspy – Palm Jumeirah, a w 2006 r. oddano na niej do użytki
pierwsze luksusowe osiedla. W 2005 r. otwarto największe na świecie centrum
handlowe – Mall of Emirates w Dubaju, którego rekord został pobity następnie w tym
samym mieście w 2008 r. przez Dubai Mall. W 2009 r. uruchomiono również w
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Dubaju metro, a w 2010 r., także tam – najwyższy na świecie drapacz chmur – Burdż
Khalifa. Zaś w lipcu 2020 r. wystartowała w podróż na orbitę Marsa emiracka sonda
„Hope”. Była to pierwsza misja międzyplanetarna wysłana przez kraj arabski. W
2013 r. Emiraty wygrały organizowanie Światowej Wystawy – World Expo 2020. Ze
względu na pandemię Covid-19 otwarcie jej przesunięto na październik 2021. Do
zakończenia wystawy 31 marca 2022 odnotowano łącznie ponad 24 mln wizyt z
całego globu.
Wystawa Światowa po raz pierwszy odbywała się w kraju arabskim i uczestniczyło w
niej aż 192 spośród 193 krajów członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych
– w tym Polska. To była wyjątkowa okazja dla Emiratów, by pokazać jak bardzo
rozwinął się ten kraj na przestrzeni 50 lat swego istnienia. World Expo to jednak
przede wszystkim inwestycja w przyszłość: potężny impuls dla gospodarki tego
kraju, który chce być wielkim hubem biznesu, edukacji i innnowacji. Po zakończeniu
wystawy infrastruktura i know how zostaną wykorzystane w kolejnym projekcie:
District2020 – innowacyjnej i ekologicznej dzielnicy miasta.
Unia Europejska jest oficjalnym uczestnikiem Dubai Expo a coraz większe znaczenie
regionalne i globalne Emiratów wpływa znacząco na dynamikę zainteresowania tym
krajem ze strony Brukseli. UE otwarła swoje przedstawicielstwo w Abu Dhabi w
2013 r. i są tam też ambasady 26 krajów członkowskich Unii. Obydwie strony
współpracują zarówno w zakresie bezpieczeństwa – w szczególności w kwestii walki
z terroryzmem – jak i w obszarze gospodarczym, przede wszystkim energetyki, oraz
zmian klimatycznych i ochrony środowiska. Handel pomiędzy UE a Emiratami wynosi 55 mld euro i odbywa się w szerszych ramach relacji z Radą Współpracy
Zatoki.
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Emiraty pomiędzy USA, Rosją a Chinami
Zjednoczone Emiraty Arabskie zbudowały na bazie potęgi gospodarczej nieproporcjonalnie mocną pozycję w regionie, podejmując przy tym operacje wojskowe w
obronie swojego bezpieczeństwa, zagrożonego agresywną polityką Iranu ajatollahów
i wsparciem Teheranu dla bojowników Houthi w Jemenie. Amerykański generał
James Mattis – były szef Centralnego Dowództwa USA – ukuł dla Emiratów nazwę:
„Mała Sparta” odnosząc się w ten sposób do poziomu wyszkolenia i sprawności sił
zbrojnych tego kraju.
Emiraty łączy ze Stanami Zjednoczonymi współpraca strategiczna – szczególnie
intensywna od czasu operacji „Pustynna Burza” w 1991 r. – a następnie udział w
misjach w Somalii, Kosowie, Afganistanie i Libii. Zaś Jebel Ali w pobliżu Dubaju
jest dla amerykańskiej marynarki wojennej najczęściej odwiedzanym portem
głębokomorskim poza USA. Co zaś najistotniejsze, Amerykanie współpracują z
Emiratami pod względem bezpieczeństwa, wykorzystując bazę sił powietrznych w
Al-Dhafra w Abu Dhabi, gdzie stacjonuje około 2000 żołnierzy USA i systemy
obrony rakietowej Patriot. Najnowszym przykładem tej współpracy było przechwycenie ataków rakietowych Houthi w styczniu 2022 roku.
Wycofanie się Amerykanów z Afganistanu spowodowało pewne przewartościowanie
tych relacji. Podobny efekt miała krytyka ze strony administracji Joe Bidena sposobu
prowadzenia działań militarnych w Jemenie. Polityka zagraniczna Emiratów staje się
coraz bardziej skomplikowana, na co wskazuje zachowanie tego kraju na forum Rady
Bezpieczeństwa ONZ na początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę. Przedstawiciel ZEA
wstrzymał się od głosu (podobnie jak Chiny i Indie) nad projektem rezolucji
potępiającej agresję rosyjską. Jednak ZEA następnie zagłosowały na Zgromadzeniu
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Ogólnym ONZ za potępieniem rosyjskiego ataku militarnego na Ukrainę i wezwaniem Rosji do wycofania swoich sił z tego kraju.
Abu Dhabi, kierując się chłodną kalkulacją geopolityczną zdecydowało się również
na stopniową normalizację stosunków ze wspieranym przez Moskwę i Teheran
prezydentem Syrii Baszarem al-Assadem. Współpraca z Rosją widoczna była także w
Libii, gdzie Abu Dhabi zaangażowało się we wspieranie walczącego z rządem w
Trypolisie generała Haftara. Miał on nieoficjalne poparcie Moskwy i rosyjscy
najemnicy z tzw. Grupy Wagnera walczyli po jego stronie. Jednak relacje z Rosją
mają zdecydowanie gospodarczy charakter. Obydwa kraje koordynowały swoją
politykę handlu surowcami energetycznymi w ramach OPEC+, a rosyjscy turyści
stanowią trzecią największą grupę w ruchu turystycznym w ZEA, a pierwszą w
emiracie Ras al-Khaimah.
Rosja to nie jedyne mocarstwo niezachodnie, za pomocą którego ZEA prowadzi
swoją grę geopolityczną. Od wielu lat Abu Dhabi współpracuje z Pekinem. W 2018 r.
przewodniczący Xi Jinping odwiedził ZEA, co stanowiło pierwszą od 29 lat wizytę
przywódcy chińskiego w tym kraju i przypieczętowanie udziału Emiratów w
inicjatywie Pasa i Szlaku (BRI). Wizyta ta była tym ważniejsza dla obu stron, że Abu
Dhabi to swoista brama dla eksportu z Państwa Środka na Bliski Wschód. Przez ZEA
przechodzi 60% chińskiego eksportu regionalnego. Już jednak w 2015 r. obydwa
kraje utworzyły w ramach BRI wspólny strategiczny fundusz inwestycyjny o wartości
10 miliardów dolarów.
Pandemia koronawirusa stanowiła kolejny etap zacieśniania relacji. Podczas wizyty
ministra spraw zagranicznych Chin Wang Yi w marcu 2021 ogłoszono współpracę
przy produkcją szczepionek przeciwko Covid-19, w którą zaangażował się emirat
Ras-Khaimah. Pekin i ZEA łączy jednak również współpraca w zakresie bezpieczeń-
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stwa. W lutym 2022 r., wkrótce po atakach rakietowych i dronowych na Abu Dhabi
ze strony jemeńskich rebeliantów Houthi, Emiraty ogłosiły zamiar zakupu w Chinach
12 samolotów bojowych L15. Z drugiej strony, w grudniu 2021 r. zostały zawieszone
negocjacje z USA na wartą ponad 23 mld USD umowę dotyczącą zakupu broni, w
tym ok. 50 myśliwców F-35. Przyczyna to „ograniczenia operacyjne związane z
kwestią suwerenności”. Pomimo to Waszyngton zasygnalizował niedawno, że „nadal
jest zdecydowany” kontynuować rozmowy.

Porozumienia Abrahamowe
Największą jednak strategiczną zmianą w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa
Abu Dhabi stały się Porozumienia Abrahamowe z 15 września 2020 r., które
doprowadziły do normalizacji stosunków dyplomatycznych oraz szerokiej współpracy pomiędzy Emiratami i Bahrajnem a Izraelem. Dla Abu Dhabi szczególne
znaczenie – prócz wymiany turystycznej i szerokiej współpracy gospodarczej i
technologicznej – ma współpraca z Izraelem w obszarze bezpieczeństwa. Dotyczy to
zresztą również Arabii Saudyjskiej, która pozostając bez formalnych relacji z
Jerozolimą, współpracuje z Izraelczykami w tym właśnie zakresie. W tle jest Iran,
który od inwazji USA na Irak a następnie wojny domowej w Syrii rozbudowuje
skutecznie swoje wpływy od Bagdadu po Jemen.
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Problem Iranu
Emiraty jednak próbują również neutralizować zagrożenia płynące z Iranu metodami
dyplomatycznymi. Na początku grudnia 2021 odwiedził Teheran Sheikh Tahnoon bin
Zayed Al Nahyan – doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego i brat de facto
władcy Emiratów, księcia Mohammeda bin Zayeda al.-Nahyana. Emirackie źródła
dyplomatyczne okresliły tę wizytę jako „kontynuację wysiłków ZEA na rzecz
wzmocnienia pomostów komunikacji i współpracy w regionie, które służyłyby
interesom państwowym” tego kraju. Abu Dhabi zdaje sobie sprawę z trwałego
zaangażowania Teheranu w regionie i z tego, że ewentualne zawarcie przez Iran
nowego porozumienia „nuklearnego” z USA może pozycję geostrategiczną reżimu
ajatollahów jedynie utwierdzić. Tym bardziej teraz, w związku z rosnącymi
wyzwaniami globalnego bezpieczeństwa, ZEA będą próbowały – utrzymując
strategiczne partnerstwo z Waszyngtonem – jednocześnie „dywersyfikować” swoje
sojusze.
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Inwazja Rosji na Ukrainę i powrót brutalnej agresji jako sposobu zmiany
granic oznacza zanegowanie ładu globalnego opartego na prawie
międzynarodowym.

W

konsekwencji

zmienia

się

architektura

bezpieczeństwa nie tylko w Europie ale również w Indo-Pacyfiku. Dla
Japonii wojna w Ukrainie a przede wszystkim sojusz Rosji i Chin powodują
konieczność przedefiniowania swojego stosunku do bezpieczeństwa
i obronności, które są mocno

ograniczane ramami pacyfistycznej

konstytucji z 1947 r. W obliczu rosnących wyzwań Tokio będzie
dynamiczne

zwiększać

budżet

obronny

i

zacieśniać

partnerstwo

z Waszyngtonem, z którym ma sojusz obronny oraz z paktami
regionalnymi, jak na przykład AUKUS – partnerstwo AustraliiZjednoczonego Królestwa i USA.
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Koniec iluzji: „rewolucja” w relacjach Tokio – Moskwa
W 2014 r., kiedy Zachód wprowadzał sankcje na Rosję w związku z aneksją Krymu,
Japonia dołączała do nich symbolicznie, co teraz się zmieniło. Był to czas drugiego
rządu Shinzo Abe i Tokio miało nadzieję na realne rozwiązanie kwestii tzw.
Terytoriów Północnych, czyli Wysp Kurylskich, zajętych przez ZSRR w ostatnich
dniach drugiej wojny światowej. Sprawa spornych wysp uniemożliwia podpisanie
traktatu pokojowego pomiędzy obu stronami. Premier Abe dążył do uregulowania
tych trudnych spraw, zatem japońska strategia bezpieczeństwa, ogłoszona w 2013 r.
nie traktowała Moskwy jako zagrożenia ale jako partnera, z którym Tokio może
współdziałać na rzecz pokoju i stabilności na arenie międzynarodowej. Za realne
wyzwanie uznane zostały Chiny, które po dojściu w 2012 r. do władzy Xi Jinpinga
rozpoczęły swoją ekspansję na Morzu Południowochińskim a w 2013 r. ogłosiły tzw.
strefę identyfikacji obrony powietrznej, obejmującą między innymi japońskie wyspy
Senkaku. Ponadto strategia bezpieczeństwa wymienia jako zagrożenie Koreę
Północną z jej programem rozwoju broni atomowej i rakiet balistycznych. Rząd
japoński poprzez zbliżenie z Rosją Władimira Putina chciał też zapobiec okrążeniu
przez dwa nieprzychylne sobie mocarstwa. Shinzo Abe spotkał się z Putinem 27 razy
i te spotkania zaowocowały japońskimi inwestycjami w projekty energetyczne w
Rosji, między innymi na Sachalinie, gdzie zaangażowane są takie koncerny jak
Mitsubishi i Mitsui & Co. i w Arktyce – Arctic LNG 2. Jednak podejmowane przez
rząd Abe wysiłki nie przybliżyły Japonii do żadnych koncesji rosyjskich w kwestii
Wysp Kurylskich. Znamiennie jest to, że podczas gdy Shinzo Abe odwiedził Moskwę
11 razy, to prezydent Rosji Władimir Putin odwiedził Tokio zaledwie dwukrotnie.
Tymczasem Rosja korzystała jednak z japońskich inwestycji, co wskazywało coraz
bardziej na jednostronny charakter zbliżenia pomiędzy obu krajami.
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Inwazja Rosji na Ukrainę dokonała swoistego „przewrotu politycznego” w relacjach
pomiędzy Tokio i Moskwą. W geście solidarności z Ukrainą i ze swoimi zachodnimi
sojusznikami, rząd Fumio Kishidy nie tylko nie ociągał się w nałożeniu sankcji na
banki rosyjskie i białoruskie – w tym bank centralny Rosji, oraz na ponad 100
oligarchów i oficjeli związanych z Kremlem i z władzami w Mińsku, ale również
podjął precedensową decyzję o dostawach dla Ukrainy „nieśmiercionośnego” sprzętu
wojskowego. Konstytucja zabrania Japonii wysyłanie broni w strefy konfliktów
zbrojnych. Ponadto, prezydent Ukrainy – Wołodymyr Zełenski został zaproszony
do wystąpienia (poprzez video-link) w parlamencie japońskim. Japonia – tradycyjnie
sceptyczna wobec migracji – wyraziła również gotowość do przyjmowania uchodźców z Ukrainy a także wsparcia dla nich przy osiedlaniu się i szukaniu pracy w tym
kraju. Władze w Tokio na tym nie poprzestały: wprowadzono zakaz eksportu do
Rosji dóbr luksusowych, półprzewodników, sprzętu łączności, czujników i radarów, a
także 26 rodzajów innych technologii. Pod względem handlu zapowiedziano także
cofnięcie dla Rosji statusu kraju „najbardziej uprzywilejowanego” (MFN), co może
prowadzić do wyższych ceł na import. Z drugiej strony jednak – jak dotąd – rząd
Japonii jest powściągliwy jeśli chodzi o ewentualne wycofanie się tego kraju z
projektów gazowych i naftowych na Sachalinie i w Arktyce, gdyż zabezpieczają one
stosunkowo niedrogie dostawy nośników energii a ponadto spowodowałoby to
zapewne wejście Chin w miejsce firm japońskich. Podobna sytuacja miała miejsce w
przeszłości z inwestycjami energetycznymi Japonii w Iranie. Natomiast zarówno Tokio jak i Paryż zdecydowały o wstrzymaniu dalszych inwestycji w rosyjski
projekt Arctic LNG 2.
Sankcje Japonii wobec Rosji spotkały się z rychłą reakcją Moskwy, 7 marca Japonia
wraz z krajami członkowskimi Unii Europejskiej a także między innymi Koreą
Południową i Australią została wpisana na listę „krajów nieprzyjaznych”. Konflikt w
Europie oznacza też dla Japończyków koniec iluzji dotyczących ewentualnego
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„wspólnego administrowania” Wyspami Kurylskimi przez Moskwę i Tokio bądź też
ich odzyskania. Wyraźnym sygnałem pod tym względem jest powrót do tradycyjnej
retoryki japońskiej w odniesieniu do tych terytoriów. Po wybuchu wojny na Ukrainie
premier Kishida nazwał Wyspy Kurylskie „nieodłącznymi terytoriami Japonii”, które
znajdują się „pod nielegalną okupacją” Rosji. Stanowi to zdecydowane odejście od
polityki Shinzo Abe, który unikał zajmowania ostrzejszego stanowiska, mając
nadzieję na rychłe doprowadzenie do traktatu pokojowego z Rosją. Taktyka ta
wydawała się uzasadniona, gdyż w 2018 r. podczas spotkania z prezydentem Putinem
w Singapurze obie strony zgodziły się przyspieszyć negocjacje pokojowe i oprzeć
ewentualny traktat na wspólnej deklaracji z 19 października 1956 r. Dokument ten
zakończył stan wojny i przywracał stosunki dyplomatyczne i konsularne między
obydwoma krajami. Stwierdzał również, że po zawarciu traktatu pokojowego dwie
spośród czterech spornych wysp: Habomai i Shikotan, zostaną przekazane Japonii.
Jednak zdecydowane stanowisko rządu Fumio Kishidy wobec inwazji rosyjskiej na
Ukrainę radykalnie zmieniło pozycję Moskwy wobec perspektywy podpisania
traktatu pokojowego. 21 marca 2021 r. rosyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych
wydało oświadczenie stwierdzające, że „wobec jawnie nieprzyjaznego charakteru
jednostronnych restrykcji Japonii wobec Rosji dotyczących sytuacji na Ukrainie
strona rosyjska nie ma zamiaru kontynuowania rozmów pokojowych z Japonią, gdyż
nie można dyskutować o podpisaniu fundamentalnego traktatu dotyczącego
stosunków dwustronnych z krajem, który zajmuje postawę jawnie nieprzyjazną i stara
się wyrządzić szkodę interesom naszego kraju”. Jednocześnie Moskwa zniosła ruch
bezwizowy dla obywateli japońskich, którzy chcieliby odwiedzić swoje dawne
miejsca zamieszkania na Wyspach Kurylskich i zrezygnowała także z dialogu z
Japonią odnoszącego się do wspólnej działalności gospodarczej na tych wyspach. Rząd Japonii mocno oprotestował decyzję władz rosyjskich, argumentując, że
nie można łączyć tych dwóch spraw: sankcji i traktatu pokojowego. Jednak nawet w
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przypadku reaktywacji w przyszłości negocjacji pokojowych pomiędzy obu krajami,
perspektywa odzyskania przez Tokio wspomnianych w deklaracji z 1956 r. dwóch
mniejszych wysp z archipelagu Kuryłów jest mało prawdopodobna. W lipcu 2020
roku weszła w życie nowelizacja konstytucji Rosji, która wprowadza zakaz
odstępowania innemu krajowi jakiejkolwiek części terytorium Rosji (Artykuł 67, p.
2.1).

Bezpieczeństwo Japonii w obliczu sojuszu Chin i Rosji
Wojna na Ukrainie wpływa zdecydowanie także na architekturę bezpieczeństwa w
Indo-Pacyfiku. 4 lutego, tuż przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich w
Pekinie, przywódcy Chin i Rosji wydali wspólną deklarację, w której ogłosili, że
„Przyjaźń między obydwoma państwami nie ma granic, nie ma „zabronionych”
obszarów współpracy”. Po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę media chińskie
powtarzały oficjalny przekaz propagandowy Moskwy, dopatrując się w wojnie na
Ukrainie „winy” USA, zaznaczając przy tym jednak, że Pekin respektuje
„suwerenność i integralność terytorialną wszystkich krajów”. Chiny potępiły
„jednostronne sankcje” Zachodu na Rosję, ale z drugiej strony wstrzymały się
podczas głosowań w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i na forum Zgromadzenia
Ogólnego nad projektami rezolucji potępiających agresję rosyjską.
Dotychczasowe działania wojenne na Ukrainie i sankcje nałożone przez Zachód na
Rosję nie osłabiły – przynajmniej w deklaracjach oficjalnych obu stron – sojuszu
chińsko-rosyjskiego, co było widoczne 30 marca podczas spotkania ministrów spraw
zagranicznych Rosji – Sergeja Ławrowa i Chin – Wang Yi w Tunxi we wschodniej
prowincji Chin – Anhui. Przeciwnie, Wang Yi wyraził przekonanie, że „Relacje
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chińsko-rosyjskie zdały test w zmieniającej się sytuacji międzynarodowej”, oraz, że
oba kraje są jeszcze bardziej zdeterminowane do rozwijania stosunków dwustronnych
a Chiny chcą je podnieść na wyższy poziom” .
Niemal jednocześnie z inwazją Rosji na Ukrainę, Japońskie Siły Samoobrony stwierdziły wzmożoną aktywność rosyjskiej marynarki wojennej na Morzu
Japońskim. Najprawdopodobniej rosyjskie okręty transportowały sprzęt wojskowy, w
tym czołgi i pociski rakietowe w kierunku Europy, w celu wzmocnienia sił rosyjskich
na Ukrainie. Ich obecność wiąże się jednak bezpośrednio z dużymi ćwiczeniami
wojskowymi, jakie odbyły się w lutym na Morzu Ochockim u wybrzeży Hokkaido i
na Morzu Japońskim, w których brały udział rosyjskie i chińskie okręty marynarki
wojennej.
Coraz bardziej widoczna „Oś” Moskwa – Pekin, inwazja Rosji na Ukrainę i częstsze,
śmielsze oraz bardziej prowokacyjne ćwiczenia wojskowe obu mocarstw w pobliżu
Japonii wywołały ożywioną debatę w tym kraju i najwyraźniej ulega także modyfikacji Narodowa Strategia Bezpieczeństwa. Według źródeł japońskich, nowa wersja tej
strategii, która ma zostać ogłoszona pod koniec 2022 r. ma określać Rosję jako „wyzwanie” dla bezpieczeństwa tego kraju. Przede wszystkim zaś dokument ten
ma wskazywać na konieczność wzmocnienia obronności Japonii „na obszarach i
morzach położonych bliżej Chin i Tajwanu” oraz na potrzebę uporania się z
zagrożeniem rakietowym i nuklearnym ze strony Korei Północnej. Zostaną także
zwiększone wydatki na obronność, na co od dawna naciskają Tokio Stany Zjednoczone.
W przestrzeni publicznej Japonii pojawiły się również głosy – dotychczas niesłyszalne w kraju doświadczonym dwoma wybuchami atomowymi w sierpniu 1945 r. – o
potrzebie odstraszania nuklearnego jako jednego z elementów architektury bezpie-

13

WOJNA NA UKRAINIE I SOJUSZ CHIŃSKO-ROSYJSKI:
„PRZEBUDZENIE” JAPONII
| [Autor]

czeństwa. Były, wciąż bardzo wpływowy premier Japonii Shinzo Abe podniósł tę
kwestię w programie Fuji Television Network 27 lutego, tuż po ataku Rosji na
Ukrainę, nawiązując do możliwości stacjonowania amerykańskiej broni atomowej na
terytorium Japonii, jak to ma miejsce w Europie („nuclear sharing”). Opcja taka
została natychmiast odrzucona przez obecnego premiera Fumio Kishidę (wybranego
do parlamentu Japonii z okręgu w Hiroszimie), pokazuje jednak jak mocno zmienia
się widzenie problemów bezpieczeństwa i obronności w Japonii pod wpływem
inwazji Rosji na Ukrainę oraz rosnących obaw przed podobnym działaniem Chin
wobec Tajwanu. Takie obawy wyraziło aż 77% ankietowanych w sondażu opinii
publicznej przeprowadzonym przez Nikkei Inc. i TV Tokyo w końcu lutego 2022 r.
Odpowiedzią Japonii na pogarszającą się diametralnie sytuację bezpieczeństwa w
skali globalnej, w tym w Indo-Pacyfiku będzie nie tylko wspomniane zwiększenie
budżetu obronnego powyżej 1% PKB ale także zacieśnienie sojuszy – nie tylko ze
Stanami Zjednoczonymi, z którymi Tokio zawarło traktat obronny w 1960 r. ale
również z AUKUS, do którego prócz USA należy również Wielka Brytania i
Australia.
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Na wojnę w Ukrainie Pekin zareagował nawoływaniem do pokojowego
zakończenia konfliktu, obarczając przy tym winą Waszyngton i celebrując
sojusz z Kremlem. Stanowisko Chin jest jednak dwuznaczne i stanowi
wypadkową wielu czynników politycznych, gospodarczych i wewnętrznych,
które władze tego mocarstwa muszą brać pod uwagę. Najważniejsze z nich
to stabilność społeczna konieczna dla utrzymania władzy Partii
Komunistycznej, trwały wzrost i interesy Państwa Środka w Indo-Pacyfiku
a

także

w

skali

globalnej.

Sprawę

komplikuje

strategiczne

współzawodnictwo ze Stanami Zjednoczonymi i „szorstkie” partnerstwo
gospodarcze z Unią Europejską.
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Kontekst wewnętrzny: stabilność społeczna i wzrost gospodarczy
Na jesieni 2022 r. odbędzie się 20. kongres Chińskiej Partii Komunistycznej (ChPK),
na którym dojdzie do władzy nowe pokolenie przywódców. Przede wszystkim
kończy się druga kadencja przewodniczącego Xi Jinpinga jako lidera ChPK. Zgodnie
z tradycją władzę w Partii powinien przejąć nowy przywódca. Najprawdopodobniej
jednak pozostanie u władzy Xi, osiągając w ten sposób pozycję porównywalną do
Deng Xiao-pinga. Zasadnicza jest zatem stabilizacja, szczególnie przy spowolnieniu
gospodarczym, wynikającym częściowo z pandemii i polityki „zero Covidu”.
Niezwykle restrykcyjne stanowisko państwa wobec rozprzestrzeniania się koronawirusa niesie za sobą koszty społeczne i gospodarcze związane z zamykaniem miast
(lockdown). Władze chińskie tym bardziej nie mogą zmieniać swojego kursu w
polityce zagranicznej, gdyż w tak trudnym czasie liczy się kontynuacja i pokazanie
społeczeństwu, że władze nie ulegają naciskom Zachodu, a szczególnie ze strony
Waszyngtonu. Także pod względem reakcji na działania wojenne w Ukrainie.
Sentymenty antyzachodnie, tradycyjnie obecnie społeczeństwie chińskim są
podsycane przez oficjalną narrację mediów. Trudno przy tym ocenić na ile prorosyjskie i anty-zachodnie publikacje i posty w sieciach społecznościowych są
skutkiem oficjalnej propagandy a na ile odzwierciedlają realne nastroje. Nie ma
wiarogodnych badań, które by mogły to zweryfikować. Sondaże zaś przeprowadzane
przez oficjalne portale informacyjne (np. huangiu.com, 12 kwietnia 2022) wskazują,
że 90% zapytanych internautów uważa, iż „USA nie postępują słuszne i sprawiedliwie w kwestii Ukrainy, ale zamiast tego praktykują hegemonię i zastraszanie”. Warto
jednak zauważyć, że mimo wszystko pojawiają się również opinie niezgodne z
oficjalną linią Partii – szczególnie wyrażane przez niektórych intelektualistów i
artystów. Są one jednak szybko usuwane z sieci społecznościowych.
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Sojusz chińsko-rosyjski
Tuż przed rozpoczęciem zimowych igrzysk olimpijskich w Pekinie – 4 lutego –
przywódcy Chin i Rosji wydali wspólną deklarację, w której ogłosili, że „przyjaźń
między obydwoma państwami nie ma granic, nie ma „zabronionych” obszarów
współpracy. Po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę media chińskie powtarzały
oficjalny przekaz propagandowy Moskwy, głoszący, że w Ukrainie nie toczy się
wojna, lecz Moskwa przeprowadza tam „specjalną operację wojskową”. Zaznaczały
przy tym jednak, że Pekin respektuje „suwerenność i integralność terytorialną
wszystkich krajów”. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych również
podkreślało, że „rozumie uzasadnione obawy Rosji dotyczące bezpieczeństwa”. Za
sam konflikt rosyjsko-ukraiński władze chińskie obwiniają Stany Zjednoczone,
twierdząc, że „wysyłały broń na Ukrainę, zaostrzały napięcia, a nawet zwiększały
prawdopodobieństwo działań wojennych”. Pekin dołączył też do propagany
Kremla oskarżającej Waszyngton o prowadzenie „laboratoriów broni biologicznej” w
Ukrainie. Z drugiej strony, 2 marca 2022 r. New York Times opublikował artykuł, w
którym padły twierdzenia, jakoby „wysocy rangą chińscy urzędnicy zażądali od
władz rosyjskich, by inwazja na Ukrainę nie zaczęła się przed zakończeniem
Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Oznaczałoby to wiedzę Pekinu o
nadchodzącej wojnie. Władze chińskie jednak zdecydowanie temu zaprzeczyły.
Chiny wstrzymały się podczas głosowań w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i na forum
Zgromadzenia Ogólnego nad projektami rezolucji potępiających agresję rosyjską.
Jednak 7 kwietnia 2022 r. przedstawiciel Chin zagłosował przeciwko zawieszeniu
Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ w związku z masakrą w Buczy w Ukrainie. Od
rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę przewodniczący Xi Jinping rozmawiał
kilkakrotnie telefonicznie z Władimirem Putinem, a media chińskie komentowały te
rozmowy jako wyraz zaufania pomiędzy obu stronami a także „odpowiedzialności
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Chin jako mocarstwa”, które „aktywnie działa na rzecz pokojowego rozwiązania
konfliktu poprzez negocjacje”. Rzeczą nową dla chińskiej polityki zagranicznej, a
przede wszystkim wypowiedzi samego przewodniczącego Xi Jinpinga jest nawoływanie do „osiągnięcia zrównoważonego, skutecznego i trwałego mechanizmu
bezpieczeństwa w Europie”. Do czasu eskalacji konfliktu w Ukrainie zarówno
dyplomacja chińska, jak i – tym bardziej – chińscy przywódcy unikali wypowiedzi,
któreby mogły być odczytywane jako ingerowanie w sprawy europejskiego
bezpieczeństwa. Brutalność działań wojennych w Ukrainie doprowadziła jednak do
pewnej zmiany tonu Pekinu. 8 marca podczas wirtualnego szczytu przywódców Chin,
Francji i Rosji Xi Jinping po raz pierwszy użył terminu „wojna” w stosunku do
konfliktu w Ukrainie. Zbrodnie popełniane na cywilach w Buczy i Kramatorsku
zostały także potępione przez Pekin, jednak władze chińskie nie zdecydowały się na
obwinienie którejkolwiek ze stron. Zatem intensyfikacja wojny ani sankcje nałożone
przez Zachód na Rosję nie osłabiły – przynajmniej w sferze politycznej – sojuszu
chińsko-rosyjskiego. Było to widoczne 30 marca podczas spotkania ministrów spraw
zagranicznych Rosji – Sergeja Ławrowa i Chin – Wang Yi w Tunxi we wschodniej
prowincji Chin – Anhui. Wang Yi wyraził wówczas przekonanie, że „Relacje
chińsko-rosyjskie zdały test w zmieniającej się sytuacji międzynarodowej”, oraz, że
oba kraje są jeszcze bardziej zdeterminowane do rozwijania stosunków dwustronnych
a Chiny chcą je podnieść na wyższy poziom”.
Xi Jinping jak dotąd nie rozmawiał z prezydentem Ukrainy Wołodymirem Zełenskim, dwukrotnie natomiast rozmawiali ze sobą ministrowie spraw zagranicznych
obu krajów: Wang Yi i Dmytro Kuleba. Sprawą, którą władze ukraińskie podnoszą w
rozmowach z Pekinem są skutki wojny na przyszłość Inicjatywy Pasa i Szlaku (BRI),
szczególnie w zakresie transportu kolejowego Chiny – Europa ale także na inwestycje
w tym kraju. Część ekspertów chińskich podziela te obawy. Kijów zabiega także o to,
by gwarantami przyszłego pokoju z Rosją i bezpieczeństwa Ukrainy byli między
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innymi stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, w tym Chiny. Jednak zdaniem
Pekinu jakiekolwiek „gwarancje bezpieczeństwa mają wyraźne ograniczenia
dotyczące treści”. Wydaje się zatem wątpliwe, by Chiny przystały na sugestie
Ukrainy. Dyplomacja chińska natomiast nawołuje do zawieszenia broni w celu
utworzenia niezbędnego dla Kijowa „zielonego korytarza”, którym Ukraina mogłaby
eksportować zboże za granicę. Kraj ten a także Rosja są podstawowymi dostawcami
zboża między innymi dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki.

Rywalizacja strategiczna z Zachodem
Chiny wykorzystały kryzys międzynarodowy związany z wojną w Ukrainie do
zaproponowania „Globalnej inicjatywy bezpieczeństwa”. Została ona ogłoszona
przez Xi Jinpinga 21 kwietnia 2022 r. na corocznym Forum Azjatyckim Boao.
Propozycja ta opiera się na „zasadzie niepodzielnego bezpieczeństwa”, poszanowania
suwerenności i integralności terytorialnej innych państw, nie interweniowania w ich
sprawy wewnętrzne oraz uszanowania ich systemów społeczno-politycznych.
Inicjatywa ta nawiązując do tradycyjnego stanowiska reprezentowanego przez
dyplomację chińską, równocześnie zawiera w sobie obronę pozycji rosyjskiej
(„niepodzielność bezpieczeństwa”). Może także być odczytywana jako zapowiedź
reakcji Pekinu na ewentualne szersze zaangażowanie się Stanów Zjednoczonych po
stronie Tajwanu. Kilka dni wcześniej, 14 maja, wysokiej rangi delegacja parlamentarzystów amerykańskich odwiedziła Tajpej. Przewodził jej senator Lindsey Graham,
członek Komisji Budżetowej Senatu USA, a w jej skład wchodził również przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu USA Robert Menendez. Wizyta ta
miała na celu wsparcie wyspy w związku z obawami o własną przyszłość, jakie
wzbudziła w Tajpej inwazja Rosji na Ukrainę. Z drugiej strony, od początku wojny w
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Ukrainie rząd chiński stale podkreśla, że nie można porównywać tych dwóch kwestii:
Ukrainy i Tajwanu, gdyż – zdaniem Pekinu – „Tajwan zawsze był niezbywalną
częścią terytorium Chin”. Jednak przebieg działań wojennych w Ukrainie –
niezgodny z początkowymi przewidywaniami Kremla, ale również innych państw, w
tym USA – stanowi dla Pekinu swoistą lekcję poglądową, jak mogłaby wyglądać
obrona Tajwanu. Same władze tajwańskie są przekonane, że oznacza to obecnie
względne bezpieczeństwo dla Tajpej.
Niewątpliwie, stanowisko Chin wobec wojny w Ukrainie wynika w dużej mierze
właśnie z relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Od 2017 r. Chiny są dla Waszyngtonu
„strategicznym konkurentem wykorzystującym drapieżną ekonomię do zastraszania
swoich sąsiadów i militaryzującym obszary Morza Południowochińskiego”. Napięcia
pomiędzy obu mocarstwami pogłębiły się za prezydentury Donalda Trumpa
przyjmując postać wojny handlowej. Prezydent Joe Biden nie zmienił polityki
Stanów Zjednoczonych wobec Chin, a ich współzawodnictwo staje się kluczowym
czynnikiem definiującym politykę i gospodarkę w skali globalnej. To jest tło, które
wpływa na chińskie reakcje wobec rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Wysiłki dyplomacji
amerykańskiej zmierzające do zmiany stanowiska chińskiego, w tym rozmowy
prezydenta Joe Bidena z przewodniczącym Xi Jinpingiem nie przyniosły widocznych
rezultatów. Przedstawiciele administracji amerykańskiej sugerowali przy tym, jakoby
Kreml zwrócił się do Pekinu o pomoc w zakresie dostaw sprzętu wojskowego, czemu
obydwie strony zaprzeczyły. Niemniej, podczas rozmowy Bidena z Xi 18 marca 2022
r., prezydent USA ostrzegł przywódcę chińskiego przed „implikacjami i konsekwencjami” ewentualnego udzielenia przez Chiny wsparcia militarnego Rosji.
Chińskie stanowisko wobec wojny na Ukrainie i relacje Pekinu z Moskwą niepokoją
także NATO. Sekretarz Generalny Sojuszu Jens Stoltenberg określił je „systematycznym wyzwaniem” dla bezpieczeństwa krajów NATO. Stoltenberg stwierdził ponadto,
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że Sojusz Północnoatlantycki „musi wziąć pod uwagę rosnące wpływy i politykę
przymusu stosowane przez Chiny na arenie światowej”.
Innym ważnym czynnikiem wpływającym na zachowanie się Pekinu wobec wojny w
Ukrainie są relacje chińsko-europejskie. Już od 2019 r. Unia Europejska określa
Chiny jako „jednocześnie partnera do współpracy i negocjacji, konkurenta gospodarczego i rywala systemowego”. Według Brukseli wynika to z „przeciwdziałania ze
strony chińskiej sankcjom UE dotyczącym praw człowieka”, z przymusu gospodarczego stosowanego przez Pekin wobec firm zagranicznych, w tym europejskich, a
także „środków handlowych wymierzonych przeciwko wspólnemu rynkowi”.
30 grudnia 2020 r. Chiny i Unia Europejska zakończyły negocjacje dotyczące
zawarcia Kompleksowej umowy inwestycyjnej UE-Chiny (CAI), która miała
być najambitniejszą umową, jaką Chiny kiedykolwiek zawarły z państwem trzecim.
Jednak czynniki polityczne, w tym wzajemne sankcje związane ze sporem o chińską
politykę wobec mniejszości etniczno-religijnej Ujgurów w prowincji Xinjiang
doprowadziły do zawieszenia CAI w maju 2021 r. Dodatkową kością niezgody
pomiędzy Brukselą a Pekinem stały się sankcje nałożone przez Pekin na Litwę,
państwo członkowskie Unii Europejskiej. Chiny „ukarały” w ten sposób Wilno za
zezwolenie na otwarcie biura przedstawicielstwa Tajwanu na Litwie. W rezultacie, w
styczniu 2022 r. Bruksela wszczęła sprawę w Światowej Organizacji Handlu (WTO)
przeciwko Chińskiej Republice Ludowej „w związku z jej dyskryminującymi
praktykami handlowymi przeciwko Litwie”. Po inwazji Rosji na Ukrainę obydwie
strony dzieli również stanowisko Pekinu wobec wojny w tym kraju. Nie zmienił tej
sytuacji szczyt Unia Europejska – Chiny, a podczas wideokonferencji 1 kwietnia
2022 r. przewodniczący Xi Jinping wezwał przywódców europejskich do „niezależnej” od USA polityki wobec Państwa Środka. Niewiele również wniosła kwietniowa
wizyta specjalnego przedstawiciela rządu chińskiego Huo Yuzhena w ośmiu krajach
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Europy Środkowo-Wschodniej, w tym w Polsce. Odbywała się ona w związku z 10.
rocznicą mechanizmu współpracy 17+1 i miała na celu między innymi „wyjaśnienie
nieporozumień związanych z chińskim stanowiskiem wobec kryzysu w Ukrainie”.

Reakcja Pekinu w sferze gospodarczej
Pod względem działań gospodarczych, chińska administracja celna złagodziła w
przeddzień agresji rosyjskiej na Ukrainę ograniczenia dotyczące importu rosyjskiej
pszenicy, zezwalając na import tego zboża ze wszystkich regionów tego kraju. O ile
też Chiny potępiły „jednostronne sankcje” Zachodu na Rosję, to rzeczywiste
zachowanie się poszczególnych firm państwowych i prywatnych ma charakter
pragmatyczny. Chiny zdają się wykorzystywać trudną sytuację Rosji do realizowania
własnych interesów. Częściowe wyłączenie banków rosyjskich z systemu Swift Pekin
wykorzystuje do promocji rozliczeń handlu, w tym handlu nośnikami energii przy
użyciu własnej waluty. Skutki wojny jednak – globalny wzrost cen żywności, oraz
walka z pandemią Covid-19 osłabiły juana, pomimo jego większej internacjonalizacji.
Po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę dwa wielkie banki państwowe, ICBC i Bank
of China wstrzymały finansowanie zakupu towarów z Rosji ze względu na sankcje
nałożone przez USA na Moskwę. Pomimo to, władze chińskie zapewniły, że będą
kontynuować „normalny handel” z Moskwą. Media rosyjskie i chińskie zaś
sugerowały, że restrykcje związane z odcięciem od systemu Swift mogą być
łagodzone poprzez wykorzystanie chińskiego systemu CIPS. Pekin nie ustosunkował
się oficjalnie do takiej możliwości. Niektóre firmy chińskie – np. DIDI (chiński
odpowiednik Ubera) zareagowały na sancje nałożone na Rosję wycofaniem się z tego
kraju, ale pod wpływem nacisku państwa bądź opinii publicznej, w tym mediów
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społecznościowych zmuszone zostały do powrotu. Takie zaś koncerny telekomunikacyjne jak Huawei, Xiaomi i Oppo ograniczyły o 50% eksport swoich produktów do
Rosji. Tymczasem założony przez Chiny Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych – AIIB zawiesił operacje związane z Rosją i Białorusią. W jego ślady poszedł
również New Development Bank, ufundowany przez kraje BRICS, do których należą
również Chiny i Rosja. W połowie kwietnia zaś UnionPay, chiński państwowy
system płatniczy, odmówił współpracy przy wydawaniu kart płatniczych ze
Sbierbankiem oraz innymi rosyjskimi bankami objętymi amerykańskimi i europejskimi sankcjami. Podobnie producent dronów DJI Technology Co zawiesił działalność w Rosji i w Ukrainie.
Oprócz zagrożeń związanych z sankcjami, władze chińskie widzą w kryzysie
wywołanym rosyjską inwazją na Ukrainę również pewne szanse dla swoich firm,
szczególnie pod względem inwestycji w sektorze energetycznym, ale również w
eksporcie żywności tam, gdzie wycofują się koncerny zachodnie. Przede wszystkim
zaś, od początku wojny w Ukrainie chińskie rafinerie należące do
firm niepaństwowych składają bez przerw nowe zamówienia na ropę naftową w Rosji
otrzymując przy tym ceny dyskontowe. Pomimo to realny obraz wymiany handlowej
pomiędzy obu krajami nie jest łatwy do oszacowania. Według chińskiego urzędu
celnego bowiem eksport chińskich towarów do Rosji w marcu 2022 r. spadł o 7,7
procent w porównaniu z rokiem poprzednim, zaś import rosyjskiej ropy naftowej i
węgla spadł odpowiednio o 14,4 proc. i 30,7 proc. Tymczasem według informacji
podanych 16 maja 2022 r. przez Ginę Raimondo – sekretarz handlu Stanów
Zjednoczonych – eksport laptopów z Chin do Rosji spadł również w marcu aż o 40%.
Spadki dotyczą też innych produktów objętych sankcjami. Stany Zjednoczone także
„nie widzą systematycznych wysiłków Chin w celu obejścia amerykańskiej kontroli
eksportu”. Zatem wbrew nadziejom Moskwy sankcje nałożone na Rosję przez
Waszyngton i Brukselę są zasadniczo przestrzegane także przez Pekin.
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Turcja, będąca jednym z najważniejszych państw członkowskich
Sojuszu Północnoatlantyckiego wybrała w obliczu inwazji Rosji
na Ukrainę „strategiczną autonomię”. Władze tureckie potępiły
wojnę, ale również sankcje nałożone przez Europę i Stany
Zjednoczone na Rosję. Firmy tureckie sprzedają znakomite drony
wojskowe Ukrainie, ale jednocześnie Ankara aranżuje negocjacje
pomiędzy Kijowem a Moskwą na swoim terytorium. Turcja
twierdzi, że nie może zrezygnować z więzi z żadną ze stron
konfliktu.
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Turcja uzależniona jest od dostaw gazu, ropy i zboża z Rosji, ale także od milionów
turystów z tego kraju, którzy co roku spędzają wakacje na tureckich plażach.
Jednocześnie, Ankara utrzymuje „przyjacielskie” relacje z Ukrainą, nie uznała aneksji
Krymu, i zablokowała dla Rosjan swoje cieśniny. Władze tureckie realizują swoistą
„Realpolitik”: targują się z Zachodem o członkostwo Finlandii i Szwecji w NATO, a
Rosji grożą nową operacją wojskową w Syrii. Wszystko to odbywa się w atmosferze
kampanii politycznej, bo w 2023 r. odbędą się w Turcji zarówno wybory parlamentarne jak i prezydenckie. Tymczasem sytuacja gospodarcza państwa jest bardzo trudna,
inflacja szaleje, a wpływy z inwestycji spadają.

Kryzys gospodarczy i więzi z Rosją
Turcja przeżywa najpoważniejszy kryzys gospodarczy od dwudziestu lat, a zatem od
kiedy prezydent Recep Tayyip Erdogan jest u władzy. Paradoks sytuacji polega na
tym, że Erdogan doprowadził do wyjścia Turcji z odziedziczonej po poprzednikach
zapaści gospodarczej i wejścia na drogę imponującego rozwoju na początku XXI
wieku. Obecnie jednak polityka gospodarcza rządu tureckiego niekoniecznie ułatwia
poradzenie sobie z zapaścią gospodarczą.
Wskaźniki gospodarcze są alarmujące. Inflacja wyniosła w maju 2022 r. do ponad
70%, jest najwyższa od 1998 r. i prawdopodobnie wzrośnie do lipca do 100%. Na
domiar złego, w ciągu roku wartość liry tureckiej zmniejszyła się wobec dolara
amerykańskiego o 44% i obecnie płaci się za niego ponad 16,5 liry. Prowadzi to do
ogromnego wzrostu cen żywności i innych dóbr konsumpcyjnych, przy płacy
minimalnej w sektorze prywatnym w wysokości ok. 4200 lir a w sektorze publicznym
średnio poniżej 7 000 lir. Przez wiele lat motorem wzrostu gospodarczego w Turcji
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było budownictwo, jednak galopująca inflacja i ogromny wzrost cen na materiały
budowlane – rzędu 124 % zatrzymał nowe inwestycje i utrudnia ukończenie już
rozpoczętych. Do pogłębienia inflacji oraz spadku liry przyczyniła się również nieortodoksyjna wizja finansów prezydenta Erdogana. Zgodnie z nią, im wyższe
stopy procentowe, tym wyższa inflacja, co nie jest zgodnie z kanonami konwencjonalnej ekonomii. Prezydent Turcji przez wiele lat naciskał na szefów banku centralnego,
by obniżać stopy procentowe, co doprowadziło do kilku rezygnacji z tej funkcji. Władze tureckie jednak mają nadzieję, że niskie stopy procentowe pomogą
eksportowi tureckiemu a tym samym napędzą produkcję przemysłową w kraju i
zwiększą inwestycje. Ma się to przyczynić do tworzenia nowych miejsc pracy,
napływu twardej waluty, a tym samym zahamowania inflacji i przyspieszenia wzrostu
gospodarczego. Jak dotąd te nadzieje się nie spełniają.
Problemy gospodarcze pogłębił gwałtowny wzrost cen na gaz i ropę na jesieni 2021 r.,
a następnie wojna w Ukrainie. Turcja sprowadza z zagranicy 99 procent gazu i 93
procent ropy, z czego z Rosji 45% gazu ziemnego, 17% ropy i 40% benzyny. Pod
względem importu zbóż, 70 proc. importowanej przez Turcję pszenicy pochodzi z
Rosji, zaś 15 procent z Ukrainy. Rosja jest także ważnym źródłem turystów dla
Turcji. W 2021 r. odwiedziło Turcję 4,7 milionów Rosjan, a przed pandemią – w 2019
r. 7 milionów. Istotny dla Turcji jest również handel spożywczy zarówno z Rosją jak i
z Ukrainą. Rosję i Turcję łączy też współpraca w zakresie energetyki jądrowej. Na
południowym wybrzeżu Turcji w prowincji Mersin rosyjska firma Rosatom buduje elektrownię jądrową Akkuyu.
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Reakcja Turcji na wojnę w Ukrainie
Wkrótce po inwazji Rosji na Ukrainę Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan
zapowiedział, że Turcja nie zrezygnuje ze swoich więzi z żadną ze stron konfliktu ani
z interesów jakie ma w tym regionie. Zaznaczył jednak przy tym, że inwazja rosyjska
jest „nie do zaakceptowania”. Władze tureckie nie poparły sankcji na Moskwę,
i wstrzymały się od głosu w głosowaniu nad zawieszeniem członkostwa Moskwy w
Radzie Europy. Poparły jednak rezolucję Zgromadzenia Ogólnego Narodów
Zjednoczonych wzywającą do natychmiastowego zakończenia przez Rosję operacji
wojskowych w Ukrainie.
Co istotne dla Kijowa, Ankara uzała ten konflikt za wojnę, dzięki czemu mogła
ograniczyć ruch marynarki wojennej Rosji przez cieśniny Bosfor i Dardanele,
powołując się na konwencję z Montreux z 1936 r. Pod względem obronności, jeszcze
przed wybuchem wojny Ukraina zakupiła od prywatnej firmy tureckiej Baykar drony
Bayraktar TB2. Wzbudziło to protesty Kremla, tym bardziej, że kolejne dostawy miały
miejsce już w trakcie wojny. Jednak rząd turecki argumentował, że nie jest to pomoc
wojskowa ale kontrakt pomiędzy prywatną firmą turecką w Kijowem.
Turcja stała się także miejscem emigracji dla ponad 100 tysięcy Rosjan, opuszczających swój kraj ze względu na wojnę w Ukrainie i reperkusje gospodarcze z tym
związane. W Turcji znalazło również tymczasowe schronienie ponad 85 tysięcy
uchodźców z Ukrainy.
Rząd turecki uzasadnia swoje stanowisko wobec wojny w Ukrainie nie tylko interesem
państwa. Owa deklarowana „zrównoważona” postawa Ankary umożliwia prowadzenie
rozmów z obydwoma zwaśnionymi stronami i tworzenie platformy do bezpośrednich
negocjacji. Wysiłki dyplomatyczne Turcji obejmują rozmowy pomiędzy prezydentem
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Erdoganem a przywódcami Rosji i Ukrainy a także rozmowy na poziomie ministrów
spraw zagranicznych – w tym po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny negocjacje
pomiędzy ministrami Sergiejem Ławrowem a Dmytro Kułebą w ramach Forum
Dyplomatycznego w Antalii 10 marca 2022 r. Dwustronne rozmowy były później kontynuowane w Stambule. Choć jak dotąd nie przyniosły widocznych rezultatów
co do zakończenia samej wojny, to Ankara dowiodła, że jest zarówno dla Kijowa jak i
dla Moskwy akceptowalnym partnerem do rozmów na temat rozwiązania także
problemów gospodarczych wynikających z toczącej się wojny. Stanowi to duży atut
Ankary.
Rząd turecki zaangażował się także wraz z ONZ w wysiłki dyplomatyczne w celu
umożliwienia bezpiecznego eksportu przez Morze Czarne 23 milionów ton zboża z
portu w Odessie. Temu służyły rozmowy ministrów spraw zagranicznych Turcji i
Rosji 8 czerwca w Ankarze, które jednak nie przyniosły przełomu. Wojna, a przede
wszystkim blokada rosyjska i zaminowanie sąsiednich pasów morza „uwięziły” zboże
w silosach wspomnianego portu. Eksport zboża z Ukrainy i z Rosji ma kluczowe
znaczenie dla stabilności nie tylko żywnościowej ale i politycznej krajów Bliskiego
Wschodu i Afryki. Niektóre z nich sprowadzają większość potrzebnego zboża właśnie
z tych krajów. Egipt importuje 82 procent pszenicy z Rosji i Ukrainy, a Somalia w
Rogu Afryki oraz Benin w Zachodniej Afryce – 100 procent. Zaś Sudan, Senegal i
Tanzania importują z tego regionu ponad 60 procent pszenicy. Problem zresztą
wykracza poza Bliski Wschód czy Afrykę, gdyż na przykład również Laos sprowadza
ponad 90 procent pszenicy z Rosji i Ukrainy. Ogółem – jak stwierdziła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w Parlamencie Europejskim 8 czerwca
2022 r – groźba głodu dotyczy aż 275 milionów ludzi.
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Relacje Turcja-USA
W 2017 r. Ankara zawarła z Moskwą umowę o wartości około 2,5 mld dolarów
na dostawę systemów obrony powietrznej S-400. Pierwsza dostawa nastąpiła w lipcu
2019 r. a sam kontrakt doprowadził do poważnych napięć z administracją amerykańską prezydenta Donalda Trumpa. W rezultacie Turcja została usunięta z prestiżowego
projektu budowy najnowocześniejszych myśliwców F-35, a turecki przymysł obronny
został obłożony amerykańskimi sankcjami. Turcy uczestniczyli w nim od 2007 r. i
planowali zakup ponad stu myśliwców F-35. Waszyngton argumentował, że systemy
S-400 są niekompatybilne z systemami NATO, oraz że Moskwa może uzyskiwać za
ich pomocą wrażliwe dane na temat F-35.
Wojna w Ukrainie nadała nowy wymiar relacjom Ankara – Waszyngton. Władze
amerykańskie określiły wsparcie tureckie dla Ukrainy jako „ważny czynnik odstraszający przed szkodliwymi wpływami w regionie”. Zdaniem Departamentu Stanu
USA „odpowiednie powiązania handlowe USA z Turcją w zakresie obronności służą
bezpieczeństwu narodowemu Stanów Zjednoczonych oraz interesom gospodarczym i
handlowym” tego kraju. Nie zmienia to jednak kwestii systemów obrony powietrznej
S-400. Pod koniec kwietnia 2022 r. rząd turecki oznajmił, że możliwy jest zakup
kolejnych jednostek tych systemów. Biorąc pod uwagę kontekst geopolityczny, a
przede wszystkim konflikt rosyjsko-ukraiński, można to interpretować jako sygnał dla
Kremla, że Turcy zamierzają kontynuować istniejące relacje z Rosją.
To jednak również swego rodzaju próba nacisku na Waszyngton. Jeszcze w październiku 2021 r. rząd turecki zwrócił się do administracji Joe Bidena o zgodę na zakup 40
myśliwców F-16, co by w pewnym stopniu zrekompensowało deficyt w zakresie
obronności wynikły z usunięcia Ankary z projektu F-35. Dopiero w marcu 2022 r. rząd
USA ustosunkował się ogólnikowo do tej prośby w liście do Kongresu, stwierdzając,
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że ewentualna sprzedaż byłaby w zgodzie z interesami Waszyngtonu i sprzyjałaby
jedności NATO. W kwietniu jednak obydwa kraje uruchomiły strategiczny mechanizm
współpracy w dziedzinie obronności i gospodarki, co wskazuje na przełamanie
dyplomatycznego impasu w relacjach pomiędzy Waszyngtonem a Ankarą.

Rozgrywka Turcji w NATO
Wojna w Ukrainie stała się również dla Turcji dogodnym momentem do „przypomnienia” NATO o swoim strategicznym znaczeniu dla Sojuszu. Kraje skandynawskie
Finlandia i Szwecja zaniepokojone agresją rosyjską na Ukrainę złożyły wnioski o
członkostwo w NATO 18 maja 2022 r. Już jednak 13 maja prezydent Turcji Erdogan
zapowiedział, że jego kraj nie może ocenić pozytywnie tych kandydatur, ze względu
na „wspieranie przez nie organizacji terrorystycznych”. Chodzi o mieszkające w obu
krajach osoby rzekomo związane z Partią Pracujących Kurdystanu – organizacją
uznawaną za terrorystyczną także przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone.
Turcja nie akceptuje również tego, że Szwecja i Finlandia udzieliły schronienia
osobom związanym z Hizmetem – ruchem Fethullaha Gulena, tureckiego myśliciela i
działacza religijnego, który mieszka w Pensylwanii w USA od 1999 r. Hizmet to ruch
edukacyjno-religijny, który założył tysiące szkół w różnych częściach świata. Jednak
zwolennicy Gulena są oskarżani przez władze tureckie o zorganizowanie nieudanego
zamachu stanu w lipcu 2016 r. Turcja uznaje ruch Gulena za organizację terrorystyczną, nie podzielają jednak tej opinii ani Stany Zjednoczone ani kraje Unii Europejskiej.
Inną kością niezgody jest embargo nałożone przez Szwecję i Finlandię na eksport
broni do Turcji w 2019 r., kiedy to kraj ten przeprowadził operację wojskową w
północnej Syrii, wymierzoną przeciwko kurdyjskim Powszechnym Jednostkom
Ochrony – YPG. Siły te kontrolują północno-wschodnią Syrię (tzw. Rożawa) i
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odegrały znaczącą rolę w walce z tzw. Państwem Islamskim. Co istotne, YPG są
wspierane przez Waszyngton. Ankara jednak oskarża je o związki z PKK, co zresztą
nie mija się z faktami.
Władze tureckie pod koniec maja 2022 r. przekazały Finlandii i Szwecji swoje żądania
w formie pisemnej i obejmują one zaprzestanie „wspierania” PKK i Hizmetu,
wprowadzenie zakazu organizowania przez te grupy wydarzeń, ekstradycję osób z
PKK i Hizmetu poszukiwanych przez władze tureckie, wsparcie tureckich operacji
antyterrorystycznych a także uchylenie embarga na eksport broni do Turcji. Żądania
Ankary są trudne do spełnienia ze względu na zasady praworządności i niezależności
sądów obowiązujące w Szwecji i Finlandii. Jednak do rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego wymagana jest jednomyślność krajów członkowskich, a zatem zgoda
Ankary jest konieczna. Trudno oczekiwać, że problem ten zostanie rozwiązany przed
szczytem NATO, który odbędzie się w Madrycie 29-30 czerwca 2022r. Pewnym
rozwiązaniem byłyby być może większe inwestycje z tych krajów w Turcji. Zarówno
Sztokholm jak i Helsinki zdają się iść w tym właśnie kierunku.
Gra Turcji z ewentualnym zawetowaniem członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO
była swoistym preludium do zapowiedzi nowej interwencji wojskowej w północnej
Syrii w okolicach miejscowości Tal Rifaat i Manbidż. Operacja ta – już piąta od 2016
r. – ma być wymierzona we wspomniane ugrupowanie kurdyjskie YPG, ale ma
również na celu „przygotowanie” miejsca – strefy buforowej – dla przemieszczenia
części uchodźców syryjskich znajdujących się obecnie na terytorium Turcji. Sama
interwencja w Syrii a przede wszystkim sprawa czterech milionów Syryjczyków,
którzy znaleźli schronienie w Turcji ma dla prezydenta Erdogana dużą wagę
polityczną ze względu na wybory prezydenckie i parlamentarne, które odbędą się w
2023 r. To posunięcie populistyczne, mające uspokoić nastroje społeczne w ogarniętej
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galopującą inflacją Turcji. Prezydent Erdogan musi też brać pod uwagę elektorat
swojego koalicjanta – MHP – Partii Ruchu Nacjonalistycznego.

Gra na Bliskim Wschodzie
Tureckie stanowisko wobec inwazji Rosji na Ukrainę – niepoparcie sankcji Zachodu,
utrzymanie więzi i handlu z Moskwą zaowocowało tym, że władze rosyjskie wyraziły
swoje „zrozumienie” dla obaw Turcji dotyczących bezpieczeństwa wzdłuż granicy z
Syrią. Kontrastuje to z dezaprobatą dla tej operacji wojskowej wyrażoną
przez sekretarza stanu USA Antony Blinkena i stawia w jeszcze trudniejszym
położeniu Sojusz Północnoatlantycki, do członkostwa w którym aspiruje Finlandia i
Szwecja.
Z drugiej jednak strony „zrozumienie” ze strony Kremla nie oznacza wcale poparcia
dla kolejnej operacji tureckiej w Syrii. Notuje się bowiem zwiększenie liczebności
sił rosyjskich i syryjskich w pobliżu terytoriów, które ma objąć turecka ofensywa.
Ankara bez wątpienia wykorzystuje izolację dyplomatyczną Moskwy i prowadzenie
przez nią działań wojennych w Ukrainie – a z drugiej strony zabiegi partnerów
zachodnich o niewetowanie członkostwa Sztokholmu i Helsinek w NATO. W
przypadku zaś Rosji, nadzieja na ewentualne weto tureckie hamuje negatywne reakcje
Kremla wobec działań Ankary w Syrii. Bez „neutralności” Moskwy trudno by było
Turcji przeprowadzać operację wojskową w tym kraju. Rosja uratowała dyktatorską
władzę Baszara al-Asada swoją interwencją w 2015 r. i przechyliła szalę wojny na
jego stronę. Choć prezydent Erdogan i Putin znajdują się po dwóch stronach barykady
w Syrii, to udaje się im porozumiewać w kwestii sfer wpływów w tym kraju. Obecnie
zatem jest dla Turcji najlepszy czas na realizowanie swoich interesów za południową
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granicą na terenach kontrolowanych przez ugrupowania kurdyjskie, których
sojusznikiem jest Waszyngton.

Problem turecko-grecki
Dla Europy i Stanów Zjednoczonych potencjalnie poważniejszym problemem może
się okazać kwestionowanie przez Ankarę suwerenności Grecji nad wyspami na Morzu
Egejskim. Mija sto lat od traktatu w Lozannie, który potwierdził granice pomiędzy obu
krajami, a według Turcji również uzależnił suwerenność Grecji nad nimi od ich
„demilitaryzacji”. Ankara twierdzi, że Grecja systematycznie łamie zapisy traktatowe,
w tym też Traktatu Paryskiego z 1947 r., który potwierdził status tych wysp, m.in.
Lesbos, Chios, Rodos, Samos i Lemnos.
Zarzuty o „militaryzację” wysp są odrzucane przez Ateny. Obydwie strony złożyły w
ONZ listy z przedstawieniem swoich stanowisk w sprawie wysp i zarzutów o
wzajemne naruszanie przestrzeni powietrznej. Tymczasem minister spraw zagranicznych Turcji Mevlüt Çavuşoğlu zapowiedział, że „Grecja powinna rozbroić te wyspy.
Jeśli to nie nastąpi, to suwerenność tych wysp będzie otwarta do dyskusji”. Napięcia
pomiędzy Atenami a Ankarą są stałym elementem relacji obu krajów.
Zbliżająca się setna rocznica utworzenia Republiki Tureckiej, która będzie obchodzona
w 2023 r., a także precedens, jakim jest inwazja rewizjonistycznej Rosji na Ukrainę,
każą poważnie zastanowić się zarówno nad rolą Turcji w NATO jak i nad tym, jaką
politykę powinna Unia Europejska prowadzić wobec Ankary. Turcja przeżywa rok
przedwyborczy, jednak dla Europy i NATO, którego przecież ten kraj jest ważnym
państwem członkowskim, to przede wszystkim czas wojny Rosji z Ukrainą. Ani
Sojusz Północnoatlantycki ani Europa nie potrzebują nowych źródeł niestabilności.
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Rosyjska inwazja na Ukrainę spowodowała konsternację w Izraelu i na
całym Bliskim Wschodzie. Sympatie Izraela są wyraźnie z Ukraińcami, a po
wybuchu wojny Izraelczycy manifestowali swoje poparcie dla nich – także
tłumnie – i przekazują niezbędną pomoc. Podobnie rząd izraelski
zdecydował się udzielić Ukrainie pomocy humanitarnej, w tym dostarczył
szpitale polowe. Wciąż jednak pojawiają się głosy krytykujące Izrael za
utrzymywanie więzi z Moskwą, niedostarczanie broni i niewysyłanie na
Ukrainę systemu obrony powietrznej „Żelazna kopuła”. Podejście
izraelskie jest wieloaspektowe i wynika z wielu poważnych racji,
związanych z bezpieczeństwem tego kraju, a także z wewnętrznych
czynników politycznych. Inne kraje Bliskiego Wschodu – zaskoczone
rozwojem wypadków – wybrały Realpolitik, starannie równoważąc swoje
interesy strategiczne i energetyczne.
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2 marca 2022 r. Izrael zagłosował za rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ
potępiającą rosyjską inwazję na Ukrainę, a 7 kwietnia poparł także decyzję ONZ o
zawieszeniu Moskwy w Radzie Praw Człowieka ONZ. W Izraelu mieszka około miliona
osób, którze (bądź ich rodzice) wyemigrowały z byłego Związku Radzieckiego i
osiedliły się w Izraelu. Jednak izraelska opinia publiczna jako całość wydaje się
zdecydowanie popierać Ukraińców. Niedawne badanie Pew Research Center wykazało,
że 79% ludności Izraela popiera Ukrainę, a 19% Rosję. W izraelskiej debacie publicznej
na temat Ukrainy wspomniana społeczność nie odgrywa zatem decydującej roli. Istnieją
inne, bardziej krytyczne kwestie kształtujące izraelskie podejście do wojny w Europie.

Kontekst wewnętrzny: chaos polityczny
Izraelski system polityczny wszedł w kolejny kryzys zanim jeszcze wybuchła wojna w
Ukrainie. Ostatecznie, po miesiącach wewnętrznych tarć, koalicyjny rząd premiera
Naftalego Benneta upadł, co 30 czerwca doprowadziło do rozwiązania Knesetu.
Zdecydowano, że obecny minister spraw zagranicznych, Yair Lapid będzie pełnił funkcję
tymczasowego premiera aż do czasu utworzenia nowego rządu. Nowe wybory – które
odbędą się 1 listopada br. – będą piątymi w ciągu niespełna czterech lat. Sam ten fakt
ilustruje okoliczności, w jakich tworzona była izraelska polityka zagraniczna w ciągu
ostatnich miesięcy. W warunkach intensywnej walki politycznej na polityce wewnętrznej
koncentrują się nawet ci izraelscy politycy, którzy z racji pełnionych funkcji zajmują się
sprawami zagranicznymi. Warto przy tym zauważyć, że Izraelczycy z reguły skupiają się
raczej na kwestiach wewnętrznych swego kraju. Tym bardziej w okresie przedwyborczym sprawy polityki zagranicznej schodzą na plan dalszy.
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Bezpieczeństwo zewnętrzne
Izrael nie przyjął oficjalnej polityki wobec wojny w Ukrainie także z innych względów.
Kluczowym czynnikiem wydaje się obawa, że mogłoby to mieć negatywne skutki dla
ustaleń poczynionych z Moskwą w sprawie Syrii. Rosja interweniowała w tym kraju we
wrześniu 2015 roku w celu zachowania przy władzy prezydenta Baszara al-Assada.
Wtedy to Izraelczycy doszli do porozumienia z Kremlem w sprawie mechanizmu
koordynacji, który mógłby pomóc uniknąć wzajemnych starć w Syrii. Poza tym, dla
Izraela szczególnie ważna jest kwestia działań podejmowanych przez potężne libańskie
ugrupowanie Hezbollah, które otrzymuje wsparcie od Iranu i mocno angażuje się po
stronie reżimu Assada w Syrii. Co więcej, Tel Awiw niepokoją wyprodukowane i
zgromadzone przez Hezbollah zapasy pocisków i rakiet, które szacuje się na ponad
130 000 sztuk. Mogą one być użyte przeciwko Izraelowi. Problem polega na tym, że przy
takim arsenale pocisków izraelski system obrony powietrznej, tzw. „Żelazna Kopuła”
(Iron Dome) może nie stanowić wystarczającej ochrony dla tego kraju. Dlatego też
kluczowe znaczenie pod względem bezpieczeństwa ma izraelska polityka systematycznego niszczenia irańskich dostaw broni i fabryk na terytorium Syrii. Do tego jednak
niezbędna jest neutralność Moskwy. To czynnik nadrzędny, który powoduje, że
inne kwestie związane z polityką wobec Kremla schodzą na plan dalszy.
Poza tym, Rosja prawdopodobnie pozostanie ważnym graczem w Syrii i na Bliskim
Wschodzie jako takim, a dla Izraela – ważnym partnerem, choć o mniejszym znaczeniu
niż Stany Zjednoczone. Z drugiej strony jednak, Izrael zdaje sobie sprawę z tego, że
Moskwa realizuje w Syrii swoje własne interesy. Zatem, jeśli relacje z Kremlem zagrożą
partnerstwu z Waszyngtonem, Tel Awiw będzie musiął na nowo zdefiniować swój
stosunek do Rosji.
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Kraje Zatoki: strategia wyczekiwania
Wojna w Ukrainie postawiła kraje Bliskiego Wschodu w niezwykle niewygodnej
sytuacji. Kraje należące do Rady Współpracy Zatoki (GCC), w szczególności Arabia
Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie postanowiły zachować jak najdalej idącą
neutralność i nie być postrzegane jako te, które popierają którąkolwiek ze stron konfliktu.
Prezydent USA Joe Biden zdefiniował wojnę w Ukrainie jako walkę między demokracjami, które bronią swoich liberalnych wartości, a autokratycznymi reżimami. Krajom
Bliskiego Wschodu nie jest łatwo wpasować się w tego rodzaju ramy. Ich systemy
polityczne opierają się bowiem na uwarunkowaniach związanych z tradycyjami i kulturą
regionu i pod względem społeczno-politycznym znacząco różnią się od zachodnich
demokracji. Trudno jednak ocenić, jak długo monarchie Zatoki, a w szczególnosci
Arabia Saudyjska, zdołają stać z boku konfliktu ukraińskiego. W lipcu prezydent
USA Joe Biden złoży wizytę w regionie i wszystkim stronom zależy na poprawieniu
relacji, które ucierpiały mocno w wyniku sprawy zamordowania saudyjskiego
dziennikarza Jamala Khashoggi’ego a także wojny w Jemenie.
Saudyjczycy mogą w pewnym stopniu zmodyfikować swoją narrację dotyczącą wojny na
Ukrainie. Jednak perspektywa sojuszu z Zachodem pod względem tego konfliktu wydaje
się nikła. Istnieją dwie główne przeszkody: problem irański oraz interesy związane z
energią. Z perspektywy GCC, głównym problemem strategicznym jest Syria. Podczas
kadencji Donalda Trumpa Waszyngton zdecydował o wycofaniu większosci swoich
wojsk z tego kraju. Tymczasem Rosja od 2015 r. umacnia tam swoją pozycję, budując
bazy sił powietrznych i morskich. Moskwa i Teheran współpracują w Syrii, jednak
interesy długofalowe obu krajów w regionie są rozbieżne. Zatem dla krajów Zatoki,
ewentualne wyjście czy też wypchnięcie Rosji z Syrii oznaczałoby przejęcie tego kraju
prze Iran, który jest strategicznym konkurentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich i
Arabii Saudyjskiej. Jednym z rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo arabskich
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krajów Zatoki wobec Teheranu jest zawieranie nowych sojuszy – koncepcja, która nie
bylaby możliwa jeszcze dziesięć lat temu. Obecnie jednak sytuacja strategiczna uległa
zasadniczej zmianie, w związku z czym USA były w stanie przekonać część krajów
Zatoki do budowy nowej architektury bezpieczeństwa. To była jedna z przyczyn, dla
których Zjednoczone Emiraty Arabskie i Bahrajn postanowiły znormalizować swoje
relacje z Izraelem i zawrzeć Porozumienia Abrahamowe 15 września 2020 r. W tym
kontekście rząd USA zachęca również Arabię Saudyjską do uregulowania stosunków
dyplomatycznych z Tel Awiwem.
Pod względem rynku energetycznego, sytuacja spowodowana wojną w Ukrainie
wywołała dwie różne reakcje w obrębie krajów Zatoki. Katar – duży producent i
światowy eksporter gazu skroplonego LNG jest gotów zwiększyć wydobycie tego
surowca i dostarczać go na rynki europejskie. Stawia jednak pewne poważne warunki
wstępne. Kraj ten związany jest długoterminowymi kontraktami z krajami azjatyckimi i
do Europy musiałby dostarczać gaz ze swoich zapasów lub dodatkowego wydobycia.
Przede wszystkim jednak, Katar domaga się od krajów Unii Europejskiej umów
długoterminowych – tak, jak od kontrahentów z Azji. Komplikuje to plany UE dotyczące
Zielonego Ładu i ograniczenia emisji oraz przejścia do odnawialnych źródeł energii.
Z drugiej zaś strony, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie – kluczowi
aktorzy bloku OPEC – nie chcą zrazić Rosji, z którą współpracują w ramach rozpoczętego w 2016 roku formatu OPEC+. Jednak wydaje się, że Rijadowi udało się przekonać
Moskwę do przyspieszenia zwiększenia produkcji, uzgodnionego przez OPEC+ podczas
rozmów 2 czerwca tego roku. Bliskie więzi z Rosją mają dla Saudyjczyków zasadnicze
znaczenie dla kontrolowania światowego wydobycia ropy i utrzymywania wysokich cen
tego surowca.
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„Zrównoważone” podejście Turcji
Turcja jest państwem członkowskim NATO, jednak kieruje się zdefiniowanymi przez
siebie interesami strategicznymi. Kwestia Ukrainy tylko to potwierdza. Ankara
poparła rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ wzywającą Rosję do natychmiastowego
zakończenia „operacji wojskowej” w Ukrainie. Uznała też ten konflikt za wojnę, co
pozwoliła jej ograniczyć ruch rosyjskiej marynarki wojennej przez cieśniny Bosfor i
Dardanele, powołując się na Konwencję Montreux z 1936 roku. Pod względem zaś
militarnym, Baykar – prywatna firma turecka zawarła porozumienie z Kijowem
na dostawę dronów Bayraktar TB2 na Ukrainę.
Z drugiej jednak strony, Turcja nie przystąpiła do zachodnich sankcji wobec Moskwy.
Zamiast tego Ankara otwarcie podnosi możliwość zakwestionowania suwerenności
Grecji – sojusznika z NATO – nad wyspami Morza Egejskiego. Turcy ogłosili również
plany rozpoczęcia kolejnej operacji wojskowej w Syrii, pomimo zastrzeżeń zarówno
Waszyngtonu, jak i Moskwy. Kreml toleruje pozostawanie Turcji po przeciwnej stronie
konfliktu w Syrii, gdyż liczy (w długiej perspektywie) na możliwość zmiany sojuszy
przez Ankarę. Prezydent Erdogan może używać tej sprawy jako karty przetargowej i
próbować uzyskać jakieś ustępstwa od Rosji w Syrii. Turcja targowała się również ze
swoimi sojusznikami kwestią członkostwa Szwecji i Finlandii w NATO, grożąc jego
zawetowaniem. W rezultacie Turcy uzyskali pewne ustępstwa od Finlandii i Szwecji w
zakresie walki z terroryzmem oraz inwestycji. W zamian Turcja wycofała swoje
zastrzeżenia, ale ostatecznie wejście wspomnianych krajów nordyckich do NATO
uwarunkowane jest pełną realizacją umowy z Ankarą. Wydaje się, że osiągnięte przez
Turcję ustępstwa mają mniejszą wartość niż straty, jakie Ankara poniosła pod względem
kwestii wzajemnego zaufania w bloku. Stawia to pod znakiem zapytania racjonalność
tureckiej polityki zagranicznej.
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jest fundacją polityczną, ideowo bliską Unii
Chrześcijańsko Demokratycznej (CDU).
Pierwszy niemiecki kanclerz i współtwórca
CDU, Konrad Adenauer (1876-1967), łączył
tradycje społeczno-chrześcijańskie, konserwatywne i liberalne. Jego nazwisko jest symbolem demokratycznej odbudowy Niemiec,
oparcia polityki zagranicznej na transatlantyckiej wspólnocie wartości, wizji zjednoczonej Europy i polityce państwa w duchu społecznej gospodarki rynkowej. Międzynarodowa działalność Fundacji Konrada Adenauera, prowadzona przez ok. 80 biur w ponad
120 państwach na całym świecie, ma służyć
wspieraniu prawa ludzi do życia w wolności
i godności, w poszanowaniu praw człowieka.
Fundacja pragnie przyczynić się do rozwoju
demokracji, państwa prawa i społecznej gospodarki rynkowej. Współpraca przy projektach, poświęcanych dialogowi w polityce
wewnętrznej i międzynarodowej, jak i porozumieniu między kulturami i religiami zajmuje w działalności Fundacji szczególne miejsce.

Centrum Stosunków Międzynarodowych
jest niezależnym, pozarządowym ośrodkiem
analitycznym zajmującym się polską polityką
zagraniczną i najważniejszymi problemami
polityki międzynarodowej. Fundacja została
zarejestrowana w 1996 r. CSM prowadzi
działalność badawczą i edukacyjną, wydaje
publikacje, organizuje konferencje i
spotkania, uczestniczy w
międzynarodowych projektach we
współpracy z podobnymi instytucjami w
wielu krajach. Tworzy forum debaty i
wymiany idei w sprawach polityki
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