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AUKUS – czy „małe NATO” Indo-Pacyfiku
ograniczy chińską ekspansję morską?

AUKUS – will the Indo-Pacific “little NATO” limit Chinese maritime
expansion?
Abstract
On September 15, 2021, the United States of America, United Kingdom and Australia
signed the trilateral defense agreement (AUKUS). The first two countries are to help
Australia build attack nuclear submarines (SSN). It is clear that the purpose of the
agrement is to further restrict the influence of the PRC in the region. The agreement was
immediately criticized by People’s Republic of China. Voices of criticism or concern also
came from other directions, such as from some ASEAN countries, European allies of the
USA or India. The following article is an attempt to answer the question: to what extent
will the establishment of AUKUS strengthen the regional position of the United States in
the maritime dimension and contribute to limiting the expansion of China.
Keywords: AUKUS, People Liberation Army Navy, Indo-Pacific, Chinese maritime
expansion, cointainment
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AUKUS – ограничит ли индо-тихоокеанское «маленькое НАТО»
китайскую морскую экспансию?
Аннотация
15 сентября 2021 года США, Великобритания и Австралия подписали трехстороннее оборонное соглашение (АУКУС). Первые две страны должны помочь Австралии
построить атомные подводные лодки. Понятно, что цель соглашения – еще больше
ограничить влияние КНР в регионе. Соглашение немедленно подверглось критике
со стороны Китая. Голоса критики или озабоченности также исходили с других
сторон, например, из некоторых стран АСЕАН, европейских союзников США или
Индии. Предлагаемая статья будет попыткой ответить на вопрос: в какой степени
создание АУКУС усилит региональные позиции Соединенных Штатов в морском
измерении и будет способствовать ограничению экспансии Китая?
Ключевые слова: АУКУС, военно-морской флот Китая, Индо-Тихоокеанский регион, морская экспансия Китая, сдерживание
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września 2021 r. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania oraz Australia zawarły trójstronne porozumienie obronne AUKUS. W jego ramach dwa
pierwsze państwa mają pomóc Australii w budowie uderzeniowych atomowych okrętów podwodnych (SSN). Oczywistym jest, że celem porozumienia
jest dalsze ograniczanie wpływów Chińskiej Republiki Ludowej w regionie
i jako takie zostało natychmiast przez Chiny skrytykowane. Głosy krytyki,
zaniepokojenia lub oburzenia popłynęły również z innych kierunków, tj. ze
strony niektórych państw ASEAN, europejskich sojuszników USA czy Indii.
Poniższy artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie: na ile powstanie AUKUS
wzmocni w wymiarze morskim regionalną pozycję Stanów Zjednoczonych
i przyczyni się do ograniczenia ekspansji Chin?

Narastająca rywalizacja USA-ChRL
Rywalizacja amerykańsko-chińska nabrała w ostatnich latach bardziej
konfrontacyjnego charakteru. Było to wynikiem przede wszystkim bardziej
zdecydowanej w tym aspekcie polityki prezydenta Donalda Trumpa, który
zerwał z liberalnym podejściem Baracka Obamy. Jakkolwiek wydaje się,
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że pierwotnym celem administracji Trumpa było ograniczenie wpływów
gospodarczych Chin oraz spowolnienie rozwoju gospodarczego tego państwa, oczywistym jest, że podejmowane w tym celu działania (tzw. wojna
handlowa) przełożyły się na wzajemne relacje polityczno-militarne. Jako
jedną z pierwszych zapowiedzi zmieniającego się podejścia USA można
traktować azjatycką podróż D. Trumpa z listopada 2017 r., w czasie której
odwiedził on Japonię, Republikę Korei, Filipiny, Wietnam oraz Chiny. Pobyt
w Wietnamie związany był z odbywającym się w Da Nang szczytem APEC
i stanowi istotną cezurę w relacjach Stanów Zjednoczonych z państwami
regionu. Wówczas bowiem po raz pierwszy D. Trump posłużył się terminem
Indo-Pacyfiku (Panda, Trump’s Free…).
Koncepcja Indo-Pacyfiku zastąpiła nowej administracji koncepcję tzw.
zwrotu ku Azji czy też równoważenia Azji, którą posługiwano się od 2011 r.
Termin ten pojawił się zarówno w narodowej strategii bezpieczeństwa (grudzień 2017 r.), jak i narodowej strategii obronnej (jej jawne podsumowanie
upubliczniono na początku 2018 r.). Należy podkreślić, że obydwa dokumenty zostały napisane w duchu realistycznego paradygmatu stosunków
międzynarodowych. Chiny, obok Federacji Rosyjskiej, zostały w nich określone mianem mocarstwa rewizjonistycznego. Pojawiają się w nich również
takie terminy jak rywalizacja mocarstw, równowaga sił czy odstraszanie.
W pierwszym z ww. dokumentów zwrócono uwagę na potrzebę utrzymania w Azji wysuniętej obecności wojskowej USA celem odstraszania, a jeśli
zajdzie taka konieczność pokonania chińskiego rywala. Wskazano również
na potrzebę rozwijania współpracy wojskowej z sojusznikami (Japonią, Republiką Korei, Filipinami czy Tajlandią), a jednocześnie zacieśnienia relacji
z państwami partnerskimi – Wietnamem, Singapurem, Malezją, Indonezją,
czy wreszcie Indiami (National Security Strategy…). Z kolei w jawnej części
narodowej strategii obronnej stwierdzone zostało wprost, że Chiny zarówno
metodami ekonomicznymi, jak i militarnymi zastraszają państwa sąsiedzkie. Dążą do wyparcia Stanów Zjednoczonych z regionu Indo-Pacyfiku (cel
krótkoterminowy) oraz zastąpienia ich w roli światowego hegemona (cel
długoterminowy) (Summary of the 2018 National…).
W czerwcu 2019 r. departament obrony USA opublikował strategię dla
regionu Indo-Pacyfiku (Indo-Pacific Stretegic Report…). Autorzy dokumentu
podkreślają, że choć Chiny są głównym beneficjentem liberalnego systemu
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międzynarodowego, to jednak jednocześnie podkopują jego wartości oraz
zasady prawa międzynarodowego. Zwracają uwagę na kradzież własności
intelektualnych (w tym za pomocą cyberszpiegostwa), militaryzację Morza
Południowochińskiego czy zwiększającą się aktywność na kierunku tajwańskim. Podkreślony został fakt uwikłania Chin w spory terytorialne, zwłaszcza
te dotyczące przestrzeni morskiej i wspomnianego Tajwanu, a także metody
polegające na wywieraniu presji i zastraszaniu, przy jednoczesnej rozbudowie systemów antydostępowych (A2/AD), a więc takich, które utrudniają
zdolność państw trzecich (USA) do angażowania się w sytuacje kryzysowe.
Obok działań o charakterze militarnym czy paramilitarnym, jako zagrożenie
wskazana została chińska aktywność gospodarcza, prowadząca często do
zadłużania się słabszych partnerów, a w konsekwencji podporządkowywania
ich interesom Pekinu (Indo-Pacific Stretegic Report…).

Termin Indo-Pacyfiku w amerykańskim dyskursie politycznym
Strategia Indo-Pacyfiku wymienia działania niezbędne dla ochrony interesów narodowych USA. Są to m.in. promowanie dobrobytu poprzez uczciwe
relacje gospodarcze, utrzymywanie pokoju poprzez własną potęgę militarną
oraz wspieranie własnych wpływów. Jej autorzy powołują się również na
narodową strategię obronną, gdzie mowa jest o zachowaniu pozycji dominującego mocarstwa w skali globu, utrzymaniu korzystnej z punktu widzenia
USA równowagi sił w kluczowych regionach oraz wspieranie korzystnego
modelu porządku międzynarodowego. Jednocześnie w dokumencie zostaje
podkreślone, że wyzwania, jakie występują w regionie, przekraczają zdolności reagowania jakiegokolwiek pojedynczego państwa, a relacje sojusznicze
i partnerskie z tutejszymi państwami działają w interesie USA, pozwalając
na zwielokrotnienie ich siły. O ile więc zachowanie odpowiedniej gotowości
operacyjnej i wzmacnianie sił zbrojnych poprzez pozyskanie konkretnych
zdolności i systemów uzbrojenia jest wymieniane jako niezbędny element
zachowania wpływów w regionie, o tyle blisko 40 procent objętości dokumentu poświęcone jest relacjom sojuszniczym i partnerskim z państwami
regionu (Indo-Pacific Stretegic Report…).
Pacyfik czy też Indo-Pacyfik jest teatrem operacyjnym, który charakteryzuje tzw. tyrania dystansu. Na stanowiącym jego kluczowy – z punktu
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widzenia amerykańskiej polityki bezpieczeństwa – obszar akwenie Zachodniego Pacyfiku, najdalej na zachód wysuniętą częścią terytorium USA jest
wyspa Guam i cały Archipelag Mariański, położone ok. 3 tys. km od Chin.
Około 2 tys. km dalej na wschód położony jest atol Wake, a kolejne trzy
tysiące – Hawaje. Bez sojuszników i obecności militarnej na ich terytoriach
pozycja Stanów Zjednoczonych na Dalekim Wschodzie jest niezwykle krucha. Formalnymi sojusznikami są: Japonia, Korea Południowa, Australia,
Filipiny oraz Tajlandia. Kluczowym partnerem są Indie, które jednak z uwagi
na potencjał ludnościowy, ekonomiczny i militarny oraz płynącą z niego
wizję własnej roli w regionie, nie wpisują się w prosty sposób w polityczną
wizję Waszyngtonu. W regionalnej układance istotna jest rola Wietnamu.
Wreszcie znaczącą rolę w amerykańskiej wizji Indo-Pacyfiku odgrywają
również partnerzy pozaregionalni – Wielka Brytania, Francja i Kanada. Podpisanie porozumienia AUKUS w swoisty sposób faworyzuje jednak Australię.
Pozyskanie przez nią nowych zdolności morskich z operacyjnego punktu
widzenia przyczyni się do pewnego ograniczenia zdolności chińskich, ale
AUKUS stanowi przede wszystkim punkt wyjścia do wzmocnienia amerykańskiej obecności w regionie.

Proces modernizacji australijskiej marynarki wojennej
W australijskiej marynarce wojennej służy dziś 14,7 tys. marynarzy. Z większych jednostek przez nią posiadanych wymienić należy: 6 okrętów podwodnych typu COLLINS, 3 niszczyciele typu HOBART, 8 fregat typu ANZAC
oraz 2 okręty desantowe (śmigłowcowce) typu CANBERRA. Obok wyżej
wspomnianych w służbie znajduje się 15 okrętów patrolowych, 4 okręty minowe, 13 jednostek desantowych, a także 12 jednostek wsparcia logistycznego.
Lotnictwo morskie posiada 24 śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych
(z.o.p.) i 21 śmigłowców transportowych (The Military Balance…, s. 243). Nie
jest to zatem siła choćby zbliżona do np. japońskich morskich sił samoobrony
czy nawet marynarki południowokoreańskiej. Jednak trudnym do przeszacowania atutem jest ten wynikający z położenia geograficznego, poza tzw.
drugą linią wysp, co w sytuacji kryzysowej czyni Australię – przynajmniej
teoretycznie – mniej podatną na szantaż ze strony Chin. Jednocześnie nie
jest to odległość znaczna w skali Pacyfiku, w linii prostej australijski port
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Darwin dzieli od chińskiej wyspy Hainan tylko 4,2 tys. km. Należy także mieć
na uwadze, że zgodnie z założeniami zaprezentowanymi w Białej Księdze
obronności z 2016 r. marynarka australijska znajduje się obecnie w fazie
największej rozbudowy od zakończenia II wojny światowej (Defense White
Paper…, s. 10). Jest to powodowane gwałtowną modernizacją chińskich sił
zbrojnych jako całości, w tym szczególnie rozbudową marynarki wojennej.
Autorzy dokumentu zakładają, że relacje amerykańsko-chińskie będą miały
charakter współpracy w jednych obszarach i rywalizacji w innych, w zależności od własnych interesów narodowych obydwu państw (Defense White
Paper…, s. 42–43). Aby sprostać nowym wyzwaniom, australijska marynarka
wojenna, ale i całość sił zbrojnych, pozyskać ma szereg nowych jednostek
oraz zdolności. Przede wszystkim zakładano budowę 12 nowych okrętów
podwodnych, a odpowiedni kontrakt został podpisany w 2016 r. (Ciastoń,
Australia konsekwentnie…). Po podpisaniu we wrześniu bieżącego roku porozumienia AUKUS kontrakt ten został zerwany. Obok okrętów podwodnych
w Białej Księdze znalazła się zapowiedź budowy 12 dużych jednostek patrolowych, modernizacji okrętów minowych, pozyskania 15 samolotów z.o.p. P-8
Poseidon czy 7 bezzałogowych samolotów rozpoznawczych MQ-4C Triton
(Defense White Paper…, s. 86–87). Kluczowym elementem modernizacji
nawodnego komponentu marynarki wojennej była zapowiedź wprowadzenia
do służby 3 nowych niszczycieli (wspomniany typ HOBART) oraz 9 nowych
fregat, które zastąpią obecnie używany typ ANZAC (Defense White Paper…,
s. 93). Okręty przyszłego typu HUNTER mają zacząć wchodzić do służby
pod koniec bieżącej dekady (Hunter class FFG).
W 2020 r. Australia opublikowała dwa dokumenty strategiczne – Strategic
Defense Update oraz Force Structure Plan. Pierwszy z nich dotyczy ogólnej
oceny środowiska bezpieczeństwa, drugi zaś szczegółowo traktuje kwestię
modernizacji australijskich sił zbrojnych. Canberra wyraźnie akcentuje potrzebę dostosowania polityki obronnej do dynamicznie zmieniającego się regionalnego środowiska bezpieczeństwa. To właśnie wyłanianie się Chin jako
nowego mocarstwa coraz wyraźniej uznawane jest za czynnik prowadzący
do tarć w relacjach z dotychczas dominującymi w obszarze Indo-Pacyfiku
Stanami Zjednoczonymi (2020 Defence Strategic…, s. 11). Charakteryzując
nowe zdolności, jakie posiadać ma australijska marynarka wojenna, drugi
z wspomnianych dokumentów wymienia: zdolność do rażenia na dalekich
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dystansach celów nawodnych oraz lądowych, zdolności w zakresie strefowej
i wielowarstwowej obrony powietrznej, walki podwodnej i zwalczania okrętów podwodnych, walki minowej, a także transportu morskiego i logistyki
na morzu. Plany pozyskania systemów uzbrojenia o większym niż dotychczas zasięgu są podyktowane bezpośrednio działaniami chińskimi, w tym
głównie pozyskiwaniu przez Pekin zdolności antydostępowych (2020 Force
Structure…, s.35–36).
W miejsce porzuconego projektu budowy dwunastu okrętów podwodnych typu SHORTFIN BARRACUDA Australia zamierza obecnie zbudować
co najmniej osiem atomowych uderzeniowych okrętów podwodnych. Proces ten ma rozpocząć się w perspektywie dekady (Matsumoto, Australia’s
AUKUS…), co oznacza, że pierwszy okręt mógłby wejść do służby raczej
nie wcześniej niż ok. 2035 r. Trudno obecnie prognozować, kiedy mógłby
on zostać ukończony. Należy jednak zauważyć, że zakończenie realizacji
podpisanego w 2016 r. kontraktu na okręty konwencjonalne zakładano na
koniec lat 40. lub początek lat 50.1 Wydaje się, że budowa mniejszej liczby
bardziej zaawansowanych technologicznie jednostek potrwa również co
najmniej do tej daty. Powyższe oznacza, że pierwszy australijski atomowy
okręt podwodny będzie mógł przeprowadzić patrol na Morzu Południowochińskim najwcześniej w drugiej połowie kolejnej dekady. Ewentualne
utrzymywanie w miarę regularnej obecności na tym akwenie jest kwestią
kolejnych kilku lat. W wymiarze operacyjnym efekt podpisanego w 2021 r.
porozumienia będzie zatem odczuwalny w perspektywie około piętnastu
lat. Szybciej za to możliwe będzie korzystanie z australijskich portów przez
amerykańskie, a być może również brytyjskie atomowe okręty podwodne,
operujące na Indo-Pacyfiku. Uzyskanie dostępu do baz w północnej części
kraju wzmocni pozycję marynarki wojennej USA w regionie, podobnie jak
zapowiadane dyslokowanie tam samolotów bombowych. Wydaje się za to, że

1

Studium określające harmonogram prac i ramy czasowe projektu ma być przygotowane w przeciągu 18 miesięcy od podpisania porozumienia AUKUS. Zob.: M. Shelbourne and
S. LaGrone, Australia to Pursue Nuclear Attack Subs in New Agreement with U.S., U.K. Pobrane z: https://news.usni.org/2021/09/15/australia-to-pursue-nuclear-attack-subs-in-new-agreement-with-u-s-u-k?fbclid=IwAR3RmGbEITWli6knd8-JI7iR7wMYY09Kx6xIeZ1LmHXPOCgFWQnMfCdSEeY.
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w wymiarze polityczno- strategicznym AUKUS przynajmniej początkowo
przyniósł podobną liczbę pozytywów, co negatywów.

Międzynarodowe reakcje na porozumienie AUKUS
Po pierwsze, należy zwrócić uwagę na wyjątkowo ostrą reakcję Francji, która
straciła kontrakt szacowany na 66 mld USD. Doprowadzenie przez Stany
Zjednoczone do podpisania porozumienia AUKUS zostało przez francuskiego ministra spraw zagranicznych Jean-Yves Le Drian’a określone mianem
„wbicia noża w plecy” i poskutkowało natychmiastowym wezwaniem na
konsultacje ambasadorów ze Stanów Zjednoczonych oraz z Australii (Aukus:
France recalls…). Warto przy tym podkreślić, że jego podpisanie zbiegło się
w czasie z zabiegami USA o to, by kwestia chińska stanęła również na agendzie NATO. Działania te przyniosły skutek, bowiem we wspólnym komunikacie po brukselskim szczycie Sojuszu (czerwiec 2021 r.) znalazły się słowa
o systemowym zagrożeniu, jakie dla opartego na normach prawa porządku
międzynarodowego stwarzają Chiny (Brussels Summit Communiqué…).
Kilka miesięcy wcześniej, w lutym 2021 r., na wodach Morza Południowochińskiego patrol odbył francuski atomowy uderzeniowy okręt podwodny
(French nuclear submarine…), w sierpniu zaś ten sam akwen patrolowała
niemiecka fregata (Siebold, German warship heads…). Trudno się spodziewać, aby do podobnych patroli mogło dojść w ciągu najbliższych miesięcy.
Jednocześnie nie wydaje się, by równie istotna politycznie była deklaracja
Wielkiej Brytanii o stałym stacjonowaniu w regionie dwóch okrętów przez
okres co najmniej pięciu lat (Nakajima, U.K. navy to station…).
Kolejną niezwykle ważną kwestią pozostaje, jak AUKUS przełoży się
na funkcjonowanie innego pożądanego przez Stany Zjednoczone regionalnego formatu współpracy, jakim jest grupa Quad. 24 września 2021 r.
doszło do pierwszego w historii szczytu z udziałem przywódców czterech
państw – prezydenta USA Joe Bidena oraz premierów: Japonii Yoshihide
Sugi, Indii Narendry Modiego i Australii Scotta Morrisona. Amerykanie
chętnie zacieśnialiby współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa z Indiami.
Jednak w wydanym na zakończenie szczytu wspólnym komunikacie
znalazła się jedynie krótka wzmianka na temat wyzwań dla opartego na
normach prawnych porządku, jakie materializują się na akwenach mórz
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Południowo- i Wschodniochińskiego. Oczywiście pojawiły się tam również
ogólne stwierdzenia: o współdzielonej przez cztery państwa wizji wolnego
i otwartego Indo-Pacyfiku, poszanowania porządku międzynarodowego,
w tym konwencji o prawie morza, swobody żeglugi i wolności od zastraszania i szantażu w relacjach między państwami (Joint Statement from…).
Po podpisaniu porozumienia AUKUS Indie jednak mogły poczuć się
partnerem drugiej kategorii. Należy pamiętać, że jeszcze w 2019 r. strona
amerykańska odmówiła współpracy w zakresie rozwoju technologii budowy
reaktora nuklearnego, który byłby wykorzystany na indyjskich okrętach
podwodnych. Dziś ta sama technologia ma zostać udostępniona Australii.
Wciąż nie jest jednak dostępna dla Indii, które są przecież mocarstwem
jądrowym i które same budują atomowe okręty podwodne (Unnithan, Why
the US won’t give…). W tym kontekście interesujący jest również wątek francuski. Francja jest bowiem liczącym się dostawcą uzbrojenia dla indyjskich
sił zbrojnych, w tym sześciu okrętów podwodnych typu SCORPENE (do
chwili obecnej dwie jednostki w służbie; The Military Balance…, s. 261).
W 2017 r. Indie prowadziły rozmowy z Francją na temat pozyskania technologii napędu nuklearnego, zakończyły się one jednak fiaskiem. Otwartym
pozostaje pytanie czy sytuacja ta nie ulegnie teraz zmianie, Paryż może
bowiem zechcieć powetować sobie poniesioną stratę. Niezależnie od tego
wątku, można jednak spodziewać się, że Stanom Zjednoczonym nie uda
się w najbliższym czasie zacieśnić współpracy z Indiami w oczekiwanym
przez nie stopniu.
Na nowe porozumienie dość nieprzychylnie zareagowało kilka państw
ASEAN, w tym Indonezja i Malezja, które wyraziły obawy, że może ono stać
się przyczyną regionalnego wyścigu zbrojeń i zachęcić kolejne państwa do
podjęcia prób pozyskania atomowych okrętów podwodnych. Podobne obawy
sformułowała Kambodża (Strangio, Indonesia and Malaysia…). Rzecznik
wietnamskiego ministerstwa spraw zagranicznych stwierdził z kolei, że
energia jądrowa powinna być wykorzystywana jedynie w celach pokojowych, służących rozwojowi społecznemu, a za taki trudno uznać budowę
okrętów podwodnych (Tiu Laurel H., AUKUS threatens ASEAN…). Również
początkowo przychylne porozumieniu stanowisko Filipin wydaje się ulegać niuansowaniu (Pitlo III L.NB., Is the Philippines rethinking…). Państwa
ASEAN czują obawę przed Chinami w dużo większym stopniu niż państwa
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Quad i próbują balansować swoją politykę w odpowiednio elastyczny sposób tak, aby nie narazić na szwank swych relacji z sąsiednim mocarstwem,
a jednocześnie nie pogorszyć relacji z USA.

Wnioski
Militarny, a przy tym najbardziej oczekiwany efekt porozumienia AUKUS będzie widoczny dopiero w perspektywie kolejnych kilkunastu lat. W wymiarze
operacyjnym zarówno pozyskanie przez Australię nowych zdolności oraz dostęp do tamtejszych baz i portów przełożą się na poprawę regionalnej pozycji
USA. Jednak potencjał australijskiej floty jest i pozostanie zbyt małym, aby
mogła ona pełnić rolę strategicznego game-changera w procesie ograniczania
chińskiej ekspansji morskiej. Jednocześnie należy przypuszczać, że podpisanie porozumienia będzie skutkować przyspieszeniem procesu rozbudowy
floty podwodnej przez Chiny. Jeszcze przed wrześniem 2021 r. amerykańskie
ośrodki rządowe przewidywały, że w perspektywie dekady ChRL zbuduje
sześć atomowych uderzeniowych okrętów podwodnych i kilkanaście okrętów
konwencjonalnych. Chiny formułują również groźby dotyczące wycelowania
w australijskie bazy pocisków rakietowych będących w posiadaniu ich wojsk
strategicznych, należy więc spodziewać się rozbudowy także tego rodzaju
sił zbrojnych. Aby w pełni wykorzystać pozytywny efekt podpisanego porozumienia, Stany Zjednoczone powinny w najbliższych miesiącach podjąć
działania polityczne, mające na celu złagodzenie negatywnego wrażenia, jakie
jego podpisanie stworzyło wśród części państw regionu. Koniecznym jest
również kontynuacja działań mających na celu zacieśnianie relacji z innymi
państwami, w tym szczególnie z niektórymi państwami ASEAN oraz Indiami.
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