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Za kupcami nadciągają żołnierze. Na skutek rozbudowy łańcuchów dostaw  
i powiązań gospodarczych rosną wpływy, czyli projekcja siły politycznej,  
która to siła z czasem zaczyna być wspierana przez wojsko. 
 

 

 
 
 

Wraz ze wzrostem potęgi gospodarczej i rozwojem kontaktów międzynarodowych, które ten wzrost 

napędzają, rośnie potrzeba projekcji siły wojskowej odpowiadającej rosnącym wpływom w świecie. To 

nieubłagane prawo geopolityczne, którego prawdziwości historia dowiodła nie raz. Dotyczy  

to zwłaszcza światowej magistrali przepływów strategicznych, czyli Oceanu Światowego, na którym 

ogniskuje się ruch towarów i kapitału oraz przerzuty wojska. 

 

Jeśli chodzi o rozpoczętą rywalizację amerykańsko-chińską, to uwaga świata skupiona jest na chińskich 

systemach antydostępowych na Morzu Wschodniochińskim i Południowochińskim. Interesujące są 

także ambicje chińskie na Oceanie Indyjskim, zaspokajane w ramach strategii Sznura Pereł, czyli 

rozbudowy portów i baz zaopatrzeniowych dla floty i piechoty morskiej Państwa Środka wzdłuż 
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morskiej linii komunikacyjnej z Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu do Chin, na podobieństwo 

niegdysiejszych stacji węglowych dla brytyjskiej marynarki w dobie kolonialnej. Agencje informacyjne 

donoszą nieustannie o postępach w tworzeniu lądowego odcinka Pasa i Szlaku, o broni 

hipersonicznej, testowaniu rakiet balistycznych do zwalczania lotniskowców amerykańskiej floty, 

wreszcie o chińskim progresie w implementacji 5G.  

 

Tymczasem zainteresowanie Pekinu sięga już również zachodniej półkuli. Karaiby, Kanał Panamski, 

wyspy na Atlantyku, zachodnie wybrzeże Afryki – wszędzie tam pojawiają się chińskie delegacje 

polityczne i biznesowe.  

 
 

Alfred T. Mahan ponad sto lat temu gorąco orędował,  
by rosnące młode mocarstwo amerykańskie zbudowało Kanał Panamski.  

Miało je to uczynić potęgą globalną na Pacyfiku i Atlantyku zarazem.  
Co by powiedział Mahan, gdyby zobaczył przywódcę Chin – Xi Jinpinga –  

gdy ten w grudniu 2018 roku obserwował otwarcie nowych śluz  
na Kanale Panamskim? 

 
 
 

Dysponenci chińskiego kapitału i chińskie firmy logistyczno-transportowe mają coraz więcej do 

powiedzenia, jeśli chodzi o infrastrukturę tego kanału, służącą do obsługi połączeń między 

Atlantykiem a Pacyfikiem i odpowiadają za większość przepływów strategicznych z jednego oceanu na 

drugi. Dość powiedzieć, że chińskie wpływy w obrębie Kanału Panamskiego mogą się odbić znacząco 

na przykład na możliwości przerzutu okrętów US Navy z Pacyfiku na Atlantyk i odwrotnie. 

  

Wedle postulatów Alfreda T. Mahana osiągnięcie i utrzymanie tej możliwości warunkowało budowę 

imperium USA na początku XX wieku. Po ataku na Pearl Harbor Japończycy chcieli jej Amerykanów 

pozbawić, planując zablokowanie lub zniszczenie kanału. Miało to przypieczętować japońskie 

zwycięstwo w wojnie na Pacyfiku. 
 
 

W czasie II wojny światowej Amerykanie potrzebowali projekcji  
swojej siły wojskowej do Europy. Potem chcieli utrzymać pod kontrolą  

morskie i powietrzne linie komunikacyjne przez Atlantyk,  
ponieważ stanowiły one fundament jedności i łączności świata  

transatlantyckiego oraz prawdziwe spoiwo NATO.  
 
 

Z tego właśnie powodu budowali bazy wojskowe i przerzutowe na Azorach i na Islandii oraz  

w zachodniej Europie. W ten sposób zamykali północny Atlantyk, czyniąc z niego swoje wewnętrzne 

jezioro, będące jednym z wyznaczników ich globalnej potęgi. 
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Dlaczego zatem za prezydentury Baracka Obamy Amerykanie opuścili bazę Lajes Field na Azorach, 

położonych około tysiąca mil od Portugalii i 2500 mil od wybrzeży Stanów Zjednoczonych? Niedługo 

potem zaczęli ten archipelag odwiedzać wysocy rangą przedstawiciele Pekinu. Sam premier Chin – Li 

Keqiang – omawiał inwestycje na Azorach, w szczególności w porcie Terceira oraz właśnie w Lajes 

Field, na dawnym lotnisku US Air Force. Taksówkarze, hotelarze czy restauratorzy na wyspach 

nieustannie mówią o tutejszych wizytach chińskich biznesmenów, mają bowiem nadzieję na poprawę 

koniunktury i wielkie zyski z obecności Chin w tej części Atlantyku. 

 
 

Władze ChRL i tamtejsi biznesmeni dobrze rozumieją, że infrastruktura 
zwiększająca skomunikowanie jest dla przepływów strategicznych niczym system 
naczyń krwionośnych, bez których nie może się obejść współczesna gospodarka. 
Infrastruktura nie tylko generuje zyski i zależne od siebie łańcuchy dostaw, lecz z 

czasem wpływa także na polityczne procesy decyzyjne na danym obszarze. 
 
 

Dlatego właśnie firmy chińskie wydłużają na przykład pas startowy w São Tomé – stolicy Wysp 

Świętego Tomasza i Książęcej w Zatoce Gwinejskiej u zachodniego wybrzeża Afryki, odkrytych jeszcze 

przez portugalskich żeglarzy, którzy płynąc w XV wieku wokół Czarnego Lądu, szukali nowej drogi do 

Indii. Coraz częściej pojawiają się Chińczycy również na Wyspach Zielonego Przylądka (które zresztą 

dołączyły niedawno do inicjatywy Pasa i Szlaku), położonych 450 kilometrów na zachód od wybrzeży 

Afryki, tak samo odkrytych i zaludnionych przez portugalskich osadników niemal 600 lat temu i przez 

ponad dwa wieki będących centrum światowego handlu niewolnikami pomiędzy kontynentami.   

 
 

Niedawno na Oceanie Atlantyckim zaczęły się pojawiać regularnie  
chińskie okręty oceanograficzne, aby robić mapy dna morskiego  

i wyznaczać trasy okrętowe. To oznacza, że niebawem  
należy się tam spodziewać stałych patroli okrętów podwodnych.  

 
 

Zresztą epizody obecności tych okrętów na Atlantyku już miały miejsce. Nie tak dawno chiński okręt 

podwodny celowo dał się zlokalizować, po czym wyłączył sygnalizatory pozycji i zniknął pod falami 

oceanu. Tymczasem nie ma jeszcze procedury śledzenia wszystkich okrętów podwodnych Chin przez 

okręty podwodne Stanów Zjednoczonych czy NATO, jak to miało miejsce z sowieckim okrętami 

podczas zimnej wojny. 

 

Amerykanie byli obecni na północnym Atlantyku przez cały prawie XX wiek. Kluczową wyspą 

komunikującą pomiędzy kontynentami jest tu Islandia. W latach 1951–2006 stacjonowało na niej 

nawet pięć tysięcy amerykańskiego personelu. Naval Air Station Keflavik było ogromnym centrum 

zwalczania sowieckich okrętów podwodnych położonym niedaleko strategicznego przejścia  
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z sowieckiego bastionu na Morzu Barentsa na arktycznej północy przez Morze Norweskie na otwarty 

Atlantyk pomiędzy Islandią, Grenlandią a Wyspami Brytyjskimi (stąd skrótowa nazwa tego przejścia 

oceanicznego – GIUK – od pierwszych liter Grenlandii, Islandii i Zjednoczonego Królestwa). Tędy 

Sowieci wychodzili ze swojego arktycznego bastionu, aby przecinać linie komunikacyjne na północnym 

Atlantyku, których przebieg był fundamentem jedności świata transatlantyckiego.  
 
 

Co prawda niedawno marynarka wojenna USA postanowiła ponownie operować z Islandii przy 

pomocy samolotów P-8 Poseidon przeznaczonych do długotrwałego patrolowania rejonów morskich 

oraz do zwalczania okrętów podwodnych, a w 2018 przywróciła do życia 2 Flotę powołaną do działań 

w północnej części Atlantyku, ale jest to już wyłącznie cień dawnej obecności. Tymczasem Chiny 

starają się budować wpływy (na razie gospodarcze) na Islandii. To samo robią na Grenlandii; interesują 

się zwłaszcza eksploatacją obecnych tam rzadkich minerałów.  

 

Ostatnio świat obiegła informacja, że firma Huawei położyła kabel do przesyłania danych na dnie 

Atlantyku pomiędzy Afryką a Ameryką Południową, a dokładnie między Kamerunem a Brazylią. 

Pojawiają się pogłoski, że Chińczycy kładą także kabel z Pakistanu do Kenii i rzekomo z Dżibuti do 

Francji. Do tej pory takie prace i umożliwiające je technologie były domeną zachodnich i japońskich 

firm.  

 
 

Warto przy tym pamiętać, że ponad 95 procent globalnej transmisji danych, 
odpowiadających za strategiczne przepływy danych, informacji,  

technologii, wiedzy i za część obrotu handlowego, dokonuje się kablami  
położonymi na dnie oceanów. 

 
 

Satelity odpowiadają za mniej niż pięć procent przesyłanych danych. Eksperci uważają, że bardzo 

trudno jest przechwycić informacje przesyłane światłowodem biegnącym dnem oceanu. Dużo łatwiej 

podłączyć się do kabli przesyłowych pomiędzy stacjami naziemnymi i przechwytywać płynące nimi 

dane. Na dnie oceanów znajduje się około 400 znanych kabli, które łączą kontynenty, państwa i firmy, 

służąc różnym interesom. Nieznana jest natomiast liczba kabli tajnych, używanych do celów 

wojskowych.  

 

Teraz, gdy rozpoczęła się między USA a Chinami walka o globalną dominację, również dno oceanów 

stanie się jej areną. To nic nowego. Pierwsze, co zrobiła Wielka Brytania w obu wojnach światowych, to 

przecięła zaraz na ich początku niemieckie kable podmorskie, by uniemożliwić Niemcom komunikację 

ze światem. Po I wojnie światowej zarysował się gorący spór pomiędzy jej zwycięzcami o to,  

kto przejmie podmorskie kable po II Rzeszy. Wszyscy wiedzieli, że z kontroli kabli oraz możliwości 

przesyłania nimi danych płyną wielkie geopolityczne korzyści. Na przykład Japonia przejęła od 

pokonanych Niemiec kabel położony pomiędzy wyspą Yap na południowym Pacyfiku a Szanghajem. 

Był to fundament pod rozwój jej własnego systemu telekomunikacyjnego o międzynarodowym 
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zasięgu, dzięki któremu w dwudziestoleciu międzywojennym Japonia mogła konkurować z Ameryką  

o dominację „kablową” na Pacyfiku. 

 
 

Jeśli do coraz bardziej złożonego obrazu rywalizacji na Atlantyku  
dołożymy coraz częstsze wizyty chińskiej floty na Morzu Śródziemnym  

oraz Czarnym czy nawet na Bałtyku, wreszcie ostatnią wizytę  
we francuskim Tulonie i na kanale La Manche, to okaże się,  

że łącznik Morza Śródziemnego między Indo-Pacyfikiem  
a Oceanem Atlantyckim ma coraz większe znaczenie  

w nowej grze o przewagę. 
 
 

Jeśli natomiast nałożymy na to jeszcze obraz rosyjskich sił wydzielonej części floty czarnomorskiej, 

które pojawiają się na Morzu Śródziemnym, może się niebawem okazać, że wąska Cieśnina Sycylijska 

dzieląca Morze Śródziemne na dwie części stanie się granicą stref wpływów między sojuszem chińsko-

rosyjskim a zachodnimi flotami. Kto wie, czy nie z Włochami jako języczkiem u wagi z ich sworzniowym 

położeniem w Medyteranie?  

 

W chińskim myśleniu strategicznym postrzega się Ocean Atlantycki jako strategiczny ocean zajmujący 

rdzeniowe miejsce na globie. Uważa się w Chinach, że chińska flota powinna wejść na Atlantyk  

i wyznaczyć zewnętrzną linię morską oraz rozwijać relacje ze wszystkimi państwami strefy Atlantyku, 

tak aby przeciwdziałać amerykańskiemu powstrzymywaniu polityki i ekspansji gospodarczej Chin. 

Wszystkie punkty końcowe Pasa i Szlaku znajdują się właśnie na Atlantyku. A im więcej 

współzależności i skomunikowania (connectivity), tym mniejsza przewaga amerykańska. Ponadto do 

wykorzystania pozostaje ogromny drzemiący potencjał wymiany gospodarczej między Afryką  

a Ameryka Południową. 
 

 
Kto wie, może w przyszłości portem chińskiej floty na Atlantyku  

będzie Walvis Bay w Namibii? Jedyny port głębokowodny  
w tym regionie. Miejsce stacjonowania brytyjskiej floty przez 138 lat.  
Zresztą chińska flota już gościła w Walvis Bay po zakończonej misji  

w Zatoce Adeńskiej. 
 
 

Tymczasem pojawiły się pogłoski o tajnych listach i rozmowach między Namibią a ChRL. Chiny już 

teraz korzystają z infrastruktury w Namibii do śledzenia satelitów, działają w tym kraju kopalnie uranu 

na potrzeby Chin. Chińczycy otwierają sklepy i firmy reprezentujące rozmaite branże, a rząd Namibii 

przychylnie spogląda na chińskie inwestycje.  
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Operowanie z portu w Namibii może zmienić układ sił morskich na południowym Atlantyku. Argentyna 

po drugiej stronie oceanu nie jest sojusznikiem USA ani Wielkiej Brytanii. RPA nie można już uważać za 

pewnego sprzymierzeńca Zachodu w razie kryzysu zbrojnego z Chinami, a dostęp dla flot zachodnich 

do baz morskich w Simonstad, Port Elizabeth i Durbanie nie jest już taki oczywisty.  
 

 
Z portu w Walvis Bay chińska flota mogłaby kontrolować ruch wokół Przylądka 

Dobrej Nadziei, a nawet wokół przylądka Horn i w ten sposób mieć pod kontrolą 
najważniejsze szlaki komunikacyjne prowadzące na północny Atlantyk, do obu 
Ameryk, Afryki i Europy. W XX wieku Niemcy i Sowieci marzyli o takiej bazie.  

Chiny są być może o krok od jej posiadania. 
 

 

Do pewnego stopnia pocieszający jest fakt posiadania przez RAF lotniska Wideawake Airfield na 

Wyspie Wniebowstąpienia, które łączy Falklandy z Wyspą Świętej Heleny i Afryką. Jego bliskość do 

Walvis Bay może być pomocna w czasie prowadzenia misji rozpoznawczych nad tym portem, gdyby 

znalazł się on w przyszłości w rękach Chińczyków. Wyspy Wniebowstąpienia, Świętej Heleny i Bermudy 

dają niejakie możliwości przy dokonywaniu rozpoznania lotniczego i patrolowaniu morza za pomocą 

samolotów P-8 Posejdon na Południowym Atlantyku. Mogą być także przydatne dla okrętów floty.  

 

Trzeba jednak pamiętać, że takie misje w grze w go, którą wyraźnie i w skali globalnej rozgrywają 

Chińczycy, mogą spowodować, że amerykański pivot na Pacyfik - ze względu na rozproszenie 

amerykańskiej atencji strategicznej i środków oddziaływania - osłabnie za stosunkową niską cenę 

jednej chińskiej bazy morskiej w Namibii, która z kolei wzmocniłaby pivot Chińczyków na południowy 

Atlantyk i ich obecność na tym oceanie.  

 

 

Takie właśnie geostrategiczne rozgrywki staną się prawdopodobnie normą w nadchodzących latach 

rywalizacji wielkich mocarstw. 
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