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Abstract
Subject and purpose of work: The purpose of this research is to the assess the Indo-French
bilateral cooperation in the Indo-Pacific region. The study aims to identify the main areas of
cooperation between India and France. This paper assesses a roadmap for the broader strategy for
ARTYKUŁ PRZEGLĄDOWY the „Indo-Pacific Parks Partnership”.
Materials and methods: It uses the empirical approach to know to what extent the Indo-French
Klasyfikacja JEL: F10, R11, R58,
cooperation achieves its goal. Further, this study answers the following research questions
Q37
to test a hypothesis. What kind of bilateral partnerships are the two countries shaping for
deeper comprehensive cooperation? Why is the Indo-Pacific the central part of the Indo-French
Zgłoszony:
partnerships? India and France strategically shifted their bilateral partnership towards the Pacific
lipiec 2022
and Indian Ocean regions for deeper cooperation.
Results: The bilateral partnership between India and France has been tremendously accelerating
Zaakceptowany:
for the last decade. Both the countries are better attuned in the context of Maritime Security and
lipiec 2022
trade cooperation in the Indo-Pacific region.
Conclusions: The article concludes that India and France need a deeper partnership in the IndoTabele: 4
Pacific region to accelerate trade and business in the maritime domain.
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Szeroko zakrojona indyjsko-francuska współpraca...
Streszczenie

Przedmiot i cel pracy: Celem niniejszego opracowania jest ocena indyjsko-francuskiej współpracy dwustronnej w regionie
Indo-Pacyfiku. W tym opracowaniu podjęto próbę wskazania głównych obszarów współpracy między Indiami i Francją. Dokonano też oceny „mapy drogowej”, czyli planu działań na rzecz szerszej strategii „Partnerstwa na rzecz parków w regionie
Indo-Pacyfiku”.
Materiały i metody: Wykorzystano podejście empiryczne, aby ustalić, na ile współpraca indyjsko-francuska osiąga zamierzony cel. Ponadto, aby przetestować prawdziwość przyjętej hipotezy, niniejsze opracowanie odpowiada na następujące pytania
badawcze: Jakie partnerstwa dwustronne realizują te dwa kraje w celu pogłębienia szeroko zakrojonej współpracy? Dlaczego
region Indo-Pacyfiku jest centralną osią partnerstwa indyjsko-francuskiego? Indie i Francja – w celu pogłębienia współpracy –
strategicznie ukierunkowały swoje dwustronne partnerstwo na regiony Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego.
Wyniki: Dwustronne partnerstwo między Indiami a Francją w ciągu ostatniej dekady nabrało ogromnego dynamizmu. Oba
kraje wykazują większą zbieżność stanowisk w kontekście bezpieczeństwa morskiego i współpracy handlowej w regionie
Indo-Pacyfiku.
Wnioski: Uznano, że Indie i Francja potrzebują głębszego partnerstwa w regionie Indo-Pacyfiku, aby przyspieszyć rozwój
handlu i biznesu na obszarach morskich.
Słowa kluczowe: Indie, Francja, Indo-Pacyfik, partnerstwo na rzecz parków, współpraca dwustronna, polityka morska

Introduction

Wprowadzenie

The Indo-Pacific consists of the region extending
from the coasts of East and Southern Africa to the
beaches of North, Central, and South America, whose
security continuum, extends from French Polynesia to
Djibouti (Guitton, 2019). The importance of the IndoPacific region has recently attracted the attention of
the world community. Connecting Europe and Asia is
a milestone for trade and economic growth between
the two sides. The French and Indian sides prioritise
the Indo-Pacific as “free and open global trade and
sea lines of communication”. The sea lanes are gaining
a huge amount of attention from the world’s economic
powers in recent years, e.g., the United States of
America (USA), the United Kingdom (UK), France,
Germany, China, Japan, Australia, and India. There is
a direct sea link that connects Asia to Europe through
the Indian Ocean and the Persian Gulf. There are huge
opportunities for energy security production for
Asian and European countries.
India and France have a long-standing close and
friendly relationship. In 1998, France and India entered
into a strategic partnership and the relationship took
a new turn. The growing bilateral relationship entered
into a comprehensive strategic partnership since
1998. In the South Asian region, India has been facing
complex security issues from the nexus of China and
Pakistan for a long time. France as a European country
has been supporting India for many years that keeps
on fulfilling India’s aspiration for modern defence
technology and equipment. The strategic partnership
boosts cooperation in the areas of defence, space, and
civilian nuclear, which are the key pillars of IndoFrench bilateral defence cooperation. Nuclear energy
has great potential to meet the country’s growing
energy needs. India’s civil nuclear agreements aim
to develop mutually beneficial economic, scientific
and technical cooperation for the peaceful uses of
nuclear energy. Apart from the defence cooperation,
both the countries agreed to work together on the
issues of climate change, sustainable development,

Indo-Pacyfik to region rozciągający się od wybrzeży Afryki Wschodniej i Południowej aż do plaż
Ameryki Północnej, Środkowej i Południowej, strefa
bezpieczeństwa rozpostarta od Polinezji Francuskiej
po Dżibuti (Guitton, 2019). Ostatnimi czasy region Indo-Pacyfiku przyciągnął uwagę społeczności światowej. Zbliżenie Europy i Azji uznaje się za kamień milowy w rozwoju handlu i wzrostu gospodarczego na obu
kontynentach. Zarówno Francja, jak i Indie postrzegają Indo-Pacyfik jako obszar „wolnego i otwartego
światowego handlu oraz morskich linii komunikacyjnych”. Szlaki morskie cieszą się w ostatnich latach
ogromnym zainteresowaniem światowych potęg gospodarczych, m.in. Stanów Zjednoczonych Ameryki
(USA), Wielkiej Brytanii (UK), Francji, Niemiec, Chin,
Japonii, Australii i Indii. Bezpośrednie połączenie
morskie przez Ocean Indyjski i Zatokę Perską łączy
Azję z Europą. Region ten feruje też ogromne możliwości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego dla krajów azjatyckich i europejskich.
Indie i Francja od dawna łączą bliskie i przyjazne stosunki. W 1998 r. Francja i Indie nawiązały
strategiczne partnerstwo, a wzajemne relacje tych
państwa obrały zupełnie nowy kurs. Od 1998 r. stosunki dwustronne nabrały wymiaru wszechstronnego partnerstwa strategicznego. Indie od dłuższego
czasu borykają się ze złożonymi problemami w zakresie bezpieczeństwa w regionie Azji Południowej,
a źródłem zagrożeń są Chiny i Pakistan. Francja jako
kraj europejski od wielu lat wspiera Indie, spełniając
indyjskie aspiracje w zakresie nowoczesnych technologii i sprzętu obronnego. Strategiczne partnerstwo
przekłada się na zacieśnienie współpracy w obszarach obronności, kosmosu i cywilnej energetyki jądrowej, które są kluczowymi filarami indyjsko-francuskiej dwustronnej współpracy obronnej. Energia
jądrowa ma ogromny potencjał, by zaspokoić rosnące
potrzeby energetyczne Indii. Zawierane przez Indie
umowy dotyczące energii jądrowej zakładają rozwój wzajemnie korzystnej współpracy gospodarczej,
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and growth. Today, the solar energy sector is growing
rapidly throughout the world, and India and France
work jointly on the International Solar Alliance. The
joint declaration by India and France on the „IndoPacific Parks Partnership” was made in Paris on
the 20th of February 2022.Both countries agreed to
work together extensively to explore the Indo-Pacific
region.“ Due to the great diversity of Indo-Pacific
terrestrial and marine ecosystems, the whole area
contains the greatest biological diversity on earth”
(Ministry of External Affairs, 2022a).
The Indo-Pacific Parks Partnership (13P) aims
to work for national parks, marine areas and wildlife
sanctuaries. Moreover, France and India are always
aware of wildlife trafficking in the Indo-Pacific region.
In this regard, both India and France have a strong
desire to cooperate in order to save nature and people.
Both countries are developing a high-level mechanism
for innovative and multi-dimensional approaches
for cooperation in the acceleration of sustainable
aspects of growth in the context of the development of
natural parks and protected geographical areas. This
research emphasises the key objectives of the I3P. In
the context of this cooperation, it aims to establish
capacities in the Indo-Pacific region for the proper
management of protected areas. Both countries
explore the region together through this maritime
cooperation and share experiences and expertise for
the proper establishment of joint mechanism in the
region. The mutual cooperation aims to bring public
and private natural park administrators to open the
knowledge in the Indo-Pacific. There is also a prime
motivation to save natural resources through the
mutual sharing of scientific research and knowledge
in this region. The innovative experience does ensure
the inclusive, sustainable and preservation of natural
resources (France Diplomacy, 2022).
The Park Partnership includes many areas
for cooperation, e.g., biodiversity conversation, the
preservation of endangered species, a special focus
on the restriction of trafficking, and the sharing of
research tools and techniques for proper cures of
species which are extinct. There is vigilance on antipoaching in the Indo-Pacific region. Apart from these
approaches, both countries focus on the development
of the tourism sector. There is entire concern how to
build the proper channel to gain economic mileage
through the park’s partnership in the Indo-Pacific
region. India and France adopted the roadmap for
Ocean Governance and the Blue Economy strategies
as an extension of the Indo-Pacific Parks Partnership.
Thus, this policy aims to accelerate bilateral
cooperation to the strengthening concept of the blue
economy. This process includes various key areas for
mutual cooperation, e.g., institutional development,
economic institutions, infrastructure and science (The
Tribune, 2022). The qualitative approach is used to

naukowej i technicznej na rzecz pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Oba kraje zgodziły się też
współpracować w kwestiach zmiany klimatu, zrównoważonego rozwoju i wzrostu. Indie i Francja podjęły współpracę w ramach International Solar Alliance,
kiedy to sektor energii słonecznej notuje dynamiczny
rozwój na całym świecie. Wspólna deklaracja Indii
i Francji w sprawie „Partnerstwa na rzecz parków
w regionie Indo-Pacyfiku” została ogłoszona w Paryżu, 20 lutego 2022 r. Oba kraje uzgodniły w niej intensywną współpracę w zakresie eksploracji regionu
Indo-Pacyfiku. „Cały obszar Indo-Pacyfiku charakteryzuje się największą różnorodnością biologiczną na
całej planecie i oferuje nieprzebrane bogactwo ekosystemów lądowych i morskich” (Ministerstwo Spraw
Zagranicznych, 2022a).
Celem „Partnerstwa na rzecz parków w regionie
Indo-Pacyfiku” (13P) jest praca na rzecz parków narodowych, obszarów morskich i rezerwatów dzikiej
przyrody. Francja i Indie mają też na uwadze proceder
handlu dziką fauną i florą w tym regionie. W związku
z tym zarówno Indie, jak i Francja zdecydowanie dążą
do nawiązania współpracy w celu ratowania przyrody i ochrony ludzi. Oba kraje opracowują mechanizm
innowacyjnego i wielowymiarowego podejścia do
współpracy na wysokim szczeblu w celu przyspieszenia zrównoważonych aspektów wzrostu w kontekście
rozwoju parków przyrody i chronionych obszarów
geograficznych. W tym opracowaniu zaakcentowano
kluczowe cele I3P. W kontekście tej współpracy, celem
I3P jest też wypracowanie zdolności do właściwego
zarządzania obszarami chronionymi w regionie Indo-Pacyfiku. Oba kraje wspólnie eksplorują ten region
w ramach współpracy morskiej oraz dzielą się doświadczeniami i wiedzą fachową w celu ustanowienia
właściwego wspólnego mechanizmu w regionie. Wzajemna współpraca zakłada też pogłębienie wiedzy na
temat Indo-Pacyfiku wśród publicznych i prywatnych
podmiotów administrujących rezerwatami przyrody.
Wymiana wiedzy i informacji naukowych w tym regionie ma stanowić skuteczną motywację do oszczędnego
wykorzystywania zasobów naturalnych. Innowacyjne
doświadczenia zapewnią ochronę zasobów naturalnych o charakterze zrównoważonym, sprzyjającą włączeniu społecznemu (Francja Dyplomacja, 2022)
„Partnerstwo na rzecz parków” obejmuje wiele
obszarów współpracy, np. dyskusje o bioróżnorodności, ochronę zagrożonych gatunków, szczególny
nacisk kładzie się też na ograniczenie nielegalnego
handlu oraz dzielenie się narzędziami badawczymi
i technikami właściwego odtwarzania wymarłych
gatunków. Szczególnie istotną kwestią w regionie Indo-Pacyfiku jest zwalczanie kłusownictwa. Oba kraje
skupiają się też na rozwoju sektora turystycznego.
Chodzi także o stworzenie odpowiedniego kanału,
aby poprzez partnerstwo na rzecz parków w regionie Indo-Pacyfiku pobudzić rozwój gospodarczy. Jako
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assess the comprehensive partnership between India
and France in the Indo-Pacific region. This research
is based on the primary and secondary sources of
data. The data have been collected from government
websites, internet sources, published research papers
and books, newspapers, and think tanks reports.

Literature review and theoretical background
In 1998, the foreign policy of India shifted toward
France, and India started the strategic partnership
with France. It is a paradigmatic change to open
more comprehensive cooperation with France in
the defence sector. Despite the strongest defence
cooperation with Russia since the era of the Union of
Soviet Socialist Republic (USSR), India decided to go
with France to obtain modern technological defence
equipment. The current Indian foreign policy goes
beyond its traditional support of the Non-Aligned
Movement (NAM) and G77. Russia still met 70 percent
of India’s defence needs (Racine, 2002, p. 158). France
and India enjoy strong cooperation in matters of
defence, and it has been gaining comprehensively
over the last decade (Karambelkar, 2021). The rising
importance of the Indo-Pacific region is a discussed
around the world. in recent years it has become the
dominant maritime trade and business route and
thus has garnered huge global political attention. The
Indo-Pacific region is a key issue in global discourse
among growing economic powers (Haldar, 2022).
In the context of emerging economic power
equations, the growing importance of the IndoPacific is a strategic point of view for French policy
in the region. France is the first European Union (EU)
country to promptly adopt the narrative of the IndoPacific (Morcos, 2021). In 2018, French President
Emmanuel Macron visited Australia and articulated
his rational approach to a future vision for the IndoPacific region. The French President is shaping
a strong position in the region with the collaboration
of reliable partners to counter Chinese strategies in
the Indo-Pacific region. India was a reliable partner
of France when both countries initiated their
strategic partnership in 1998. Because India has
been receiving modern military equipment from
France for a long time. The maritime partnership is
- 287 -
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rozszerzenie „Partnerstwa na rzecz parków w regionie Indo-Pacyfiku” Indie i Francja przyjęły również
mapę drogową dotyczącą strategii zarządzania oceanami i niebieskiej gospodarki. Polityka ta ma zatem na celu przyspieszenie współpracy dwustronnej
w celu wzmocnienia koncepcji niebieskiej gospodarki.
Proces ten obejmuje różne kluczowe obszary wzajemnej współpracy, np. rozwój instytucjonalny, instytucje gospodarcze, infrastrukturę i badania naukowe
(The Tribune, 2022). Do oceny szeroko zakrojonego
partnerstwa między Indiami i Francją w regionie Indo-Pacyfiku stosuje się podejście jakościowe. W tym
opracowaniu korzystano z pierwotnych i wtórnych
źródeł danych. Zgromadzone dane pozyskano z rządowych stron internetowych, źródeł internetowych,
opublikowanych prac badawczych i książek, gazet
i raportów think tanków.
Przegląd literatury i podstawy teoretyczne

Francja znalazła się w centrum polityki zagranicznej Indii w 1998 r., kiedy to Indie zainicjowały
strategiczne partnerstwo z tym krajem europejskim.
Rozpoczęcie szerszej współpracy z Francją w sektorze obronnym oznaczało realną zmianą paradygmatu. Indie zdecydowały się pozyskać nowoczesny
technologicznie sprzęt obronny właśnie od Francji,
pomimo ścisłej współpracy obronnej z Rosją, która
przeżywa największy rozkwit od czasów Związku
Socjalistycznej Republiki Radzieckiej (ZSRR). Obecnie indyjska polityka zagraniczna wykracza poza
tradycyjne wsparcie Ruchu Państw Niezaangażowanych (NAM) i Grupy 77. Rosja nadal zaspokajała
70 procent indyjskich potrzeb obronnych (Racine,
2002, s. 158). Jednocześnie Francja i Indie czerpią korzyści z silnej obustronnej współpracy w kwestiach
obronnych, którą w ciągu ostatniej dekady cechował
wszechstronny rozwój (Karambelkar, 2021). Rosnące znaczenie regionu Indo-Pacyfiku jest przedmiotem
dyskusji na całym świecie. W ostatnich latach region
ten stał się dominującym szlakiem handlu morskiego i szlakiem biznesowym, a tym samym cieszył się
politycznym zainteresowaniem całego świata. Region
Indo-Pacyfiku zajmuje kluczowe miejsce w globalnym
dyskursie toczonym przez rosnące potęgi gospodarcze (Haldar, 2022).
W kontekście analiz dotyczących układu sił potęg
gospodarczych, warto wskazać, że rosnące znaczenie
regionu Indo-Pacyfiku jest strategicznym założeniem
francuskiej polityki w regionie. Francja jest pierwszym krajem Unii Europejskiej (UE), który podjął
narrację na temat Indo-Pacyfiku (Morcos, 2021). Prezydent Francji Emmanuel Macron odwiedził Australię
w 2018 r. i przedstawił swoje racjonalne spojrzenie na
wizję przyszłości regionu Indo-Pacyfiku. Prezydent
Francji wypracowuje silną pozycję w regionie przy
współpracy wiarygodnych partnerów, w opozycji do
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gradually becoming an important aspect of the IndoFrench relationship as the two countries seek to
explore ways to deepen maritime trade and economic
cooperation. (Grare, 2020). The Indian Prime Minister
recently visited France and improved their premium
strategic cooperation in order to establish peace,
prosperity and stability in the Indo-Pacific region.
With Indian Prime Minister Narendra Modi, President
Macron focused on a free, open and rules-based vision
of the future in the Indo-Pacific. Both leaders agreed
on a commitment to territorial integrity, respect
for sovereignty and international law (Rajagopalan,
2022).
The Indo-French strategic partnership is
spreading in different key sectors in the context of the
Indo-Pacific partnership, i.e., trade and investment,
defence and security, better connectivity, health
and sustainability. Both countries agreed to include
like-minded countries and regional organisations
for mutual economic, trade and security cooperation
in the region. The growing importance of the region
prompts a closer partnership between India and
France. India needs defence support from the French
side to maintain the regional security on a large
scale in South Asia, because India is threatened by
challenges from neighbouring countries. Russia is
unable to fulfil India’s defence needs in terms of
modern technological weapons (Business Standard,
2022). Prime Minister Modi supports the concept of
the ‘Sagar Doctrine’ as a vision for the Indo-Pacific
region. Security and trade growth are prime agendas
under this doctrine. The rule of laws correlates with
all stakeholders that abide by rule of the land and
freedom of navigation.
The growing importance of maritime trade
and business routes attracted the world’s economic
powers. In this context, the government of India
decided to establish a separate body under the
external affairs ministry to handle Indo-Pacific
issues.. According to the Indian external affairs
minister S. Jaishankar, “as for trade, the Indo-Pacific
is obviously central to both our exports and imports”.
The Indo-Pacific concept is not a future forecast, but
yesterday’s and today’s reality (Bhaskar, 2021). India
and France have a common understanding to exploit
the Indo-Pacific region for mutual benefit under the
„Parks Partnership”. This research addresses new
cooperation in the field of parks and biodiversity
in this region that does not appear in the current
literature.
John Mearsheimer states that „offensive realism”,
“holds that the need for security, and ultimately for
survival, makes states aggressive power maximises.
States do not cooperate, except during temporary
alliances, but constantly seek to diminish their
competitors’ power and to enhance their own”.

chińskich strategii realizowanych w regionie Indo-Pacyfiku. Indie stały się wiarygodnym partnerem Francji z chwilą ogłoszenia strategicznego partnerstwa
tych państw w 1998 r. Francja od dawna dostarcza Indiom nowoczesny sprzęt wojskowy. Oba kraje poszukują sposobów, by stopniowo rozbudowywać handel
morski i pogłębiać współpracę gospodarczą, zatem
ważnym aspektem stosunków indyjsko-francuskich
staje się partnerstwo morskie (Grare, 2020). Premier
Indii odbył niedawno wizytę we Francji i ugruntował
swoją strategiczną współpracę z tym krajem na rzecz
ustanowienia pokoju, dobrobytu i stabilności w regionie Indo-Pacyfiku. Premier Indii Narendra Modim
i prezydent Macron wspólnie ogłosili wizję przyszłości Indo-Pacyfiku jako regionu wolnego, otwartego
i opartego na zasadach. Obaj przywódcy podjęli też
zobowiązania w zakresie integralności terytorialnej,
poszanowania suwerenności i przestrzegania prawa
międzynarodowego (Rajagopalan, 2022).
Strategiczne partnerstw Indii i Francji obejmuje
różne kluczowe sektory w kontekście partnerstwa
indyjsko-pacyficznego, tj. handel i inwestycje, obronność i bezpieczeństwo, lepszą łączność, ochronę zdrowia i zrównoważony rozwój. Oba kraje zgodziły się
włączyć (w to partnerstwo strategiczne) kraje oraz
organizacje regionalne o podobnych poglądach, by
promować wzajemną współpracę gospodarczą, handlową i bezpieczeństwo w regionie. Rosnące znaczenie regionu skłania Indie i Francje do jeszcze bliższego partnerstwa. Indie stają w obliczu zagrożenia ze
strony sąsiednich państw, potrzebują zatem od Francji wsparcia obronnego, aby na dużą skalę utrzymać
bezpieczeństwo regionalne w Azji Południowej. Rosja
nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić indyjskich
potrzeb obronnych w zakresie nowoczesnej broni
technologicznej (Business Standard, 2022). Premier
Modi popiera koncepcję „Doktryny Sagara” jako wizji
przyszłości regionu Indo-Pacyfiku. Głównymi celami
tej doktryny są wzrost bezpieczeństwa i rozwój handlu. Wszystkich interesariuszy, którzy przestrzegają
reguł prawa lądowego i swobody żeglugi, łączy zasada rządów prawa.
Rosnące znaczenie handlu morskiego i szlaków
biznesowych przyciąga uwagę światowych potęg
gospodarczych. Rząd Indii powołał zatem odrębny
organ w strukturach ministerstwa spraw zewnętrznych, odpowiedzialny za wszelkie kwestie dotyczące
Indo-Pacyfiku. Według indyjskiego ministra spraw
zagranicznych, S. Jaishankara, „Indo-Pacyfik ma
oczywiście kluczowe znaczenie handlowe, zarówno
z punktu widzenia naszego eksportu, jak i importu”.
Koncepcja Indo-Pacyfiku nie jest prognozą na przyszłość, ale realnym wczoraj i dzisiejszą rzeczywistością (Bhaskar, 2021). Indie i Francja są zgodne co do
celowości wykorzystania regionu Indo-Pacyfiku dla
wzajemnych korzyści w ramach „Partnerstwa na
rzecz parków”. Niniejsze opracowanie dotyczy nowej
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In contemporary global politics, nations are
aware of the attention of others to act against to seize
power and do something extraordinary or play another
game in the age of power politics.. Mearsheimer
(2001) explains that the most comprehensive way for
stronger states to ensure their long-term survival in
the region and the world is to be more powerful than
other states. In this context, maritime politics and
economic routes are becoming crucial point among
the superpowers (Mearsheimer, 2001, p. 30-31). An
example is the rivalry between the US and China in the
South China Sea wherein each is attempting to gaining
power in the Indo-Pacific and form alliances with
countries in the region. The Indo-French block has its
strategic partnership and extensive programme for
the future in the Indo-Pacific region.
There are many obstacles to create trade and
economic opportunities in the Indo-Pacific lonely.
That’s why India wants a partnership with France.
The French government always supports and
provides for India’s needs in matters of and military
equipment and security assistance. The French side
has been important to India as a trusted and proven
partner since 1998 when both governments started
a strategic partnership (Sood, 2020). The partnership
can be successful through better connectivity,
capacity building, a good manner of consultation, and
sustainable infrastructure development.
India and France are searching for reliable
partners to promote the free Indo-Pacific vision, and
open region. The Indian policymakers are realising
the merit of the cooperation with their French
counterpart in the Indo-Pacific region. France has
overseas territories in the Indian Ocean region,
namely Reunion and Mayotte. New Caledonia and
French Polynesia are important to the maritime
economic politics in the in the South Pacific. France
has larger overseas territories in the Indian Ocean
region and an extensive Exclusive Economic Zone
(EEZ) across the region. These island territories
have great importance for oceanic trade and security
and they span 24 percent of the Indian Ocean and 62
percent of the Pacific Ocean (Ministry of Defence,
2016). France’s overseas territories are considered
to be players in the entire region (Ministry of Armed
Forces, 2019).
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współpracy w dziedzinie parków i bioróżnorodności
w tym regionie, której nie omawiano jeszcze w najnowszej literaturze przedmiotu.
John Mearsheimer stwierdza, że zgodnie z postulatami „ofensywnego realizmu” potrzeba bezpieczeństwa, a ostatecznie przetrwania, sprawia, że państwa
agresywnie dążą do maksymalizacji władzy. Państwa
nie współpracują, z pominięciem tymczasowych sojuszy, ale stale starają się ograniczać siłę swoich konkurentów i wzmacniać własną”.
W warunkach współczesnej polityki globalnej narody mają świadomość, że inne państwa będą
korzystać z każdej nadążającej się okazji, by podjąć
działania antagonizujące, przejąć władzę, dokonać
coś niezwykłego lub zmienić zasady gry w dobie polityki mocarstwowej. Mearsheimer (2001) wyjaśnia,
że najbardziej wszechstronnym sposobem zapewnienia silniejszym państwom przetrwania w regionie
i na świecie w perspektywie długoterminowej jest
wypracowanie pozycji silniejszej niż inne państwa.
W tym kontekście supermocarstwa skupiają się na
polityce morskiej i szlakach handlowych (Mearsheimer, 2001, s. 30-31). Przykładem może być rywalizacja między USA i Chinami na Morzu Południowochińskim, w której każdy gracz stara się zdobyć władzę
w regionie Indo-Pacyfiku i zawrzeć sojusze z państwami regionu. Blok indyjsko-francuski dysponuje
własnym strategicznym partnerstwem i obszernym
programem na rzecz kształtowania przyszłości regionu Indo-Pacyfiku.
Istnieje wiele przeszkód, które utrudniają tworzenie możliwości handlowych i gospodarczych w ramach kręgu państw w samym regionie Indo-Pacyfiku.
Z tego względu Indie dążą do partnerstwa z Francją.
Rząd francuski zawsze wspiera i zaspokaja potrzeby
Indii w zakresie sprzętu wojskowego i zapewnia im
pomoc w zakresie bezpieczeństwa. Francja jest istotna dla Indii jako zaufany i sprawdzony partner od
1998 r., od kiedy datuje się strategiczne partnerstwo
obu rządów (Sood, 2020). Partnerstwo może odnieść
sukces dzięki zacieśnianiu relacji, budowaniu potencjału, skutecznym sposobom konsultacji i zrównoważonemu rozwojowi infrastruktury.
Indie i Francja poszukują wiarygodnych partnerów do promowania wizji Indo-Pacyfiku jako wolnego
i otwartego regionu. Indyjscy decydenci zdają sobie
sprawę z korzyści współpracy ze swoimi francuskimi
odpowiednikami w regionie Indo-Pacyfiku. Francja
posiada terytoria zamorskie w regionie Oceanu Indyjskiego: Reunion i Majottę. Z kolei Nowa Kaledonia
i Polinezja Francuska odgrywają istotną rolę w morskiej polityce gospodarczej na południowym Pacyfiku. Francja posiada większe terytoria zamorskie
w regionie Oceanu Indyjskiego i rozległą wyłączną
strefę ekonomiczną (WSE) w całym regionie. Te wyspiarskie terytoria mają ogromne znaczenie z punktu widzenia handlu oceanicznego i bezpieczeństwa;
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Data and methods
This research is based on various data published
by official websites published by the governments of
France and India. The data are also collected from the
websites of the embassies of the two countries which
have been regularly published in Paris and New Delhi.
This study has used data in from several websites of
think tanks, institutions, online journal documents,
online published newspapers, essays and articles.
This research is a qualitative analysis and attempts
to discover the main empirical findings and research
results of the “Parks Partnership” between India and
France. France seems to encourage the development
of a strategic approach of the European Union toward
the Indo-Pacific France pioneers the strategy of the
EU in cooperation in the Indo-Pacific region during
the presidency of the Council of European Union (EU).
France promotes the agenda of this region on the EU
platform to strengthen the stable and rules-based
global order. “The Ministerial Forum for Cooperation
in the Indo-Pacific” (Paris, 22nd February 2022), India
had been invited by French officials to participate in
the Indo-Pacific Ministerial forum. India participated
in this meeting and supported the EU stances in this
region. Since then, India has joined hands with France
as a key member in the Indo-Pacific region.
As a security concern, India has challenges in
the Himalayan region as well as in the Indian Ocean.
According to Indian official, “the Chinese People’s
Liberation Army (PLA) objected to the presence of
graziers within India’s perception of the Line of Actual
Control (LAC) near Saddle Pass at CNN junction in
Demchok”.. China’s flagship economic project, the
Belt and Road Initiative (BRI), is spreading across the
world including land roads and sea routes. China’s
expansionist policy in the sea lanes in the Indo-Pacific
region is a major challenge (Pusarla, 2022). India
is afraid of the China-Pakistan nexus in the South
Asia region and China is investing in Pakistan in the
construction sector. The China-Pakistan Economic
Corridor passes through Indian territory (Jammu &
Kashmir), that at present is under Pakistan’s control.
China is encircling India through its BRI projects
policy ‘string of pearls” in the maritime regions is
creating big security issues for powers around the
world, including the United States of America, France,
the EU, the United Kingdom (UK), Japan, India,
Australia, and South Korea. India and France are
shaping a stronger partnership to achieve success in
this broad Indo-Pacific region.

obejmują swoim zasięgiem 24 procent Oceanu Indyjskiego i 62 procent Oceanu Spokojnego (Ministerstwo
Obrony, 2016). Terytoria zamorskie Francji uznaje się
za znaczących graczy w całym regionie (Ministerstwo Sił Zbrojnych, 2019).
Dane i metody

Podstawę tego opracowania stanowią różne dane
publikowane na oficjalnych rządowych witrynach internetowych Francji i Indii. Pozyskano też dane z portali internetowych ambasad obu krajów, które są regularnie publikowane w Paryżu i New Delhi. Ponadto
w opracowaniu wykorzystano dane pochodzące z kilku portali internetowych należących do think tanków
i instytucji, publikacje online z czasopism, gazet publikowanych online, esejów i artykułów. Niniejsze opracowanie jest analizą jakościową i próbą zestawienia najważniejszych ustaleń empirycznych i wyników badań
dotyczących indyjsko-francuskiego „Partnerstwa na
rzecz parków”. Francja wydaje się promować rozwój
strategii Unii Europejskiej wobec regionu Indo-Pacyfiku, była wręcz pionierem współpracy UE w regionie
Indo-Pacyfiku w okresie swojej prezydencji w Radzie
Unii Europejskiej. Francja promuje agendę tego regionu w UE w celu wzmocnienia stabilnego i opartego na
zasadach porządku światowego „Ministerialne Forum
Współpracy w regionie Indo-Pacyfiku” (Paryż, 22 lutego 2022 r.). Indie zostały zaproszone przez francuskich
urzędników do udziału w Ministerialnym Forum Indo-Pacyfiku. Indie uczestniczyły w tym spotkaniu i poparły stanowisko UE wobec tego regionu. Od tego czasu Indie połączyły siły z Francją jako kluczowy gracz
w regionie Indo-Pacyfiku.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa Indie stoją
przed wyzwaniami w regionie Himalajów, a także na
Oceanie Indyjskim. Według indyjskiego urzędnika
„Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (PLA) sprzeciwiła się obecności pasterzy w pobliżu uznawanej
przez Indie Linii Rzeczywistej Kontroli (LAC) w pobliżu przełęczy Saddle Pass węzła CNN w Demczok”.
Flagowy projekt gospodarczy Chin, inicjatywa „Pasa
i Szlaku” (BRI), obejmuje cały świat, w tym drogi lądowe i morskie. Poważnym wyzwaniem jest chińska
polityka ekspansjonistyczna na szlakach morskich
w regionie Indo-Pacyfiku (Pusarla, 2022). Indie obawiają się zacieśniania więzi pomiędzy Chinami a Pakistanem w regionie Azji Południowej, Chiny z kolei
inwestują w pakistański sektor budowlany. Chińsko-Pakistański Korytarz Gospodarczy przechodzi przez
terytorium Indii (Dżammu i Kaszmir), które obecnie
znajduje się pod kontrolą Pakistanu. Chiny zdają się
osaczać Indie, realizując swoją politykę pod egidą BRI.
Chiński „sznur pereł” w regionach morskich stwarza
istotne problemy bezpieczeństwa dla mocarstw na
całym świecie, takich jak Stany Zjednoczone Ameryki, Francja, UE, Wielka Brytania (UK), Japonia, Indie,
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India and France have deeper strategic
cooperation in the Indo-Pacific region for the
establishment of peace, prosperity and stability (NDTV,
2022). Research and Development (R&D) are the key
areas where the both countries have a comprehensive
partnership and 15 research laboratories have been
established. the French government has opened
25 R&D centres in India. Under the „Make in India”
initiative, the French companies started projects
in India (IFCCI, 2021). Over a hundred French
companies established their branches and settled
down in manufacturing industries in India, creating
400,000 jobs. These companies have a turnover of
around 25 billion USD, a total that is increasing. The
Indian government launched the ‘smart City Mission”
in 2015–16, and the French side invested over 2.25
billion USD in the development of Puducherry, Nagpur,
Chandigarh and other Indian cities. Indian companies
operate in France. There are various Indian companies
invested in France that employ around 7,000 people.
Furthermore, 120 Indian companies have affiliates
in France that have invested USD 1.2 billion. India
and France are focusing on the energy sector and
have invested on a large scale to build nuclear power
projects. The world’s largest nuclear power project,
with a total capacity of 9.6 GW, has been established
in Jaitapur, Maharashtra (Indian State). The French
government assists with the establishment of such
nuclear energy power plants. By 2030, Jaitapur
nuclear power plant will have the capacity to provide
40 per cent non-fossil energy which is India’s goal to
achieve (Govt. of India, 2018).
India and France identify the core issues to work
on in the Indo-Pacific according to the declaration
on „Indo-Pacific Parks” Initiatives”. It is the prime
motto to exploit maritime natural resources for
the sustainable use for global society. To maintain
the ecosystem it is required to address the issues
of human and wildlife conflicts in this region. “In
pursuit of tapping eco-system services, the humanwildlife conflicts and poaching of wildlife pose a major
constraint for the conservation and sustainable use of
protected areas”. (Govt. of India, 2022a). France shows
interest in sending their scientists to India. These
scientists visit oceanic-related research institutes
in India. These institutes are the Indian National
Centre for Oceanic Information Services (INCOIS),
the National Institute of Oceanography (NIO) and the
National Institute of Oceanic Technology (NIOT). The
joint research team also visited the National Centre
for Sustainable Coastal Management (NCSCM). Both
countries are eager to promote R & D at the highest
level, which is the prime concern of India and French
policy to work together on the issues of the IndoPacific. India always welcomes the French initiatives
towards the Indian side and the Government of India
welcomes such visits to the Indian institutes. India’s
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Australia i Korea Południowa. Indie i Francja budują
silniejsze partnerstwo, aby skuteczniej realizować
działania w rozległym regionie Indo-Pacyfiku.
Indie i Francja prowadzą pogłębioną współpracę strategiczną w regionie Indo-Pacyfiku na rzecz pokoju, dobrobytu i stabilności (NDTV, 2022). Badania
i rozwój (B+R) to kluczowe obszary, w których oba
kraje łączy szeroko zakrojone partnerstwo: utworzono 15 laboratoriów badawczych, a rząd francuski
otworzył w Indiach 25 centrów badawczo-rozwojowych. Francuskie firmy rozpoczęły realizację własnych projektów w Indiach ramach inicjatywy „Make
in India” (IFCCI, 2021). Ponad sto francuskich firm
prowadzi oddziały i działalność w przemyśle wytwórczym w Indiach, tworząc 400 000 miejsc pracy.
Obroty tych firm sięgają 25 miliardów USD, a ich liczba stale rośnie. W latach 2015–2016 rząd Indii uruchomił projekt „Smart City Mission”, a strona francuska zainwestowała ponad 2,25 mld USD w rozbudowę
Puducherry, Nagpur, Chandigarh i innych indyjskich
miast. Firmy indyjskie są z kolei obecne we Francji.
Indyjskie firmy prowadzące działalność we Francji
zatrudniają około 7000 osób. Ponadto 120 indyjskich
firm prowadzi odziały we Francji, a ich inwestycje
sięgają kwoty 1,2 miliarda USD. Indie i Francja koncentrują się na sektorze energetycznym i prowadzą
szeroko zakrojone inwestycje w budowę projektów
energetyki jądrowej. W Jaitapur w stanie Maharashtra (Indie) powstaje największy na świecie projekt
elektrowni jądrowej o łącznej mocy 9,6 GW. Francuski rząd udziela Indiom pomocy w budowie takich
elektrowni jądrowych. Do 2030 r., zgodnie z przyjętym przez Indię celem, elektrownia jądrowa Jaitapur
uzyska zdolność dostarczania 40 proc. energii ze źródeł niekopalnych (Govt. of India, 2018).
W deklaracji w sprawie inicjatyw na rzecz „parków w regionie Indo-Pacyfiku” Indie i Francja wskazują podstawowe problemy, z którymi mierzy się ten
region. Tematem przewodnim jest taka eksploatacja
morskich zasobów naturalnych, aby zapewnić ich
zrównoważone wykorzystanie przez globalne społeczeństwo. Aby ochronić ten ekosystem, konieczne
jest pogodzenie sprzecznych interesów ludzi i dzikiej
przyrody w tym regionie. „Konflikty ludzi i dzikiej
przyrody oraz kłusownictwo są poważnymi przeszkodami w zapewnieniu ochrony i zrównoważonego użytkowania obszarów chronionych” (Rząd Indii,
2022a). Francja wysyła własnych naukowców do Indii.
Naukowcy ci wizytują indyjskie instytuty badawcze
prowadzące badania nad oceanami. Są to m.in. Indyjskie Narodowe Centrum Oceanicznych Usług Informacyjnych (INCOIS), Narodowy Instytut Oceanografii (NIO) i Narodowy Instytut Technologii Oceanicznej
(NIOT). Wspólny zespół badawczy odwiedził również
Narodowe Centrum Zrównoważonego Zarządzania
Wybrzeżem (NCSCM). Oba kraje chętnie angażują się
w promowanie działań badawczo-rozwojowych na
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Ministry of Earth Science and the French national
institute for ocean science and technology have
started deep cooperation and contacted for further
Deep Ocean Mission (Daily Excelsior, 2022).
Under the R&D initiatives, India and France
have agreed to cooperate in scientific research in the
context of exchanges of researchers and students at
the high level of output of this partnership. Physical
and spatial oceanography, environmental impact
studies, combatting marine pollution, knowledge and
conservation of biodiversity and marine ecosystems
and services, genetic mapping of biodiversity,
creation of a germplasm inventory, monitoring of fish
stocks, fishing techniques, and deep-sea exploration
technology, among others, could be areas of enhanced
cooperation. Similarly, both countries established
a better institutional mechanism to provide research
assistance for the mutual benefit of investigation
in the Indo-Pacific region. In addition, the R&D
heavily impacted ocean acidification, pollution and
weather extremes events. Other areas are part of
the combined research projects, e.g., coastal risks
and resilience, envisaged for oceanic observations
(Ministry of External Affairs, 2022c). The research
teams collaborate on the ocean forecast and related
capacity building mutually to get exact information
on maritime activities. There is a consensus between
India and France to foster the periodically scientific
symposium and workshops on the issues of ocean
activities. This kind of knowledge summit fully
supports marine science.
The French National Centre for Scientific Research
(CNRS) is eager to cooperate in Marine Biology and
Biotechnology. In 2021, the Ministry of Earth Sciences
proposed and announced the Indo-Pacific region
for the Deep Ocean Mission. On the 20th of January
2020, India and France signed the settlement of the
university and related to a high level of the scientific
research cooperation programme. The Goa Atlantic
Cooperation in Marine Science and Technology
(GOAT) laid the foundation for both governments
for high-level scientific research on the Indo-Pacific
region issues. The French institute, Campus Mondial
de la Mer and the Indian Institute of Technology
(IIT) of Goa are associated with oceanic research to
encourage researchers from both countries. The blue
economy and marine science & technology are key
agendas of today’s maritime economic routes. These
research institutes will provide better technology
to utilise the region for wider business purposes. In
order to expedite the research and development and
further cooperation on these issues, both countries
agreed to grant research scholarships under an
exchange programme (The Economic Times, 2022a).
The Embassy of France in New Delhi, India,
will encourage innovative research programmes
and get endeavours in the marine areas in France’s

najwyższym poziomie, jako że współpraca w zakresie
kwestii dotyczących Indo-Pacyfiku jest głównym celem polityki Indii i Francji. Indie zawsze z zadowoleniem przyjmują francuskie inicjatywy skierowane do
strony indyjskiej, a rząd Indii z zadowoleniem przyjmuje wizyty gości z Francji w indyjskich instytutach
badawczych. Indyjskie Ministerstwo Nauki o Ziemi
i Francuski Narodowy Instytut Oceanologii i Technologii Oceanicznej rozpoczęły intensywną współpracę i porozumiały się w sprawie kontynuowania misji
„Deep Ocean” (Daily Excelsior, 2022).
W ramach inicjatyw badawczo-rozwojowych Indie i Francja zgodziły się współpracować w zakresie
badań naukowych oraz wymiany naukowców i studentów, by partnerstwo przynosiło wymierne efekty.
Obszary pogłębionej współpracy mogą obejmować
w szczególności następujące dziedziny: oceanografia
fizyczna i przestrzenna, badania wpływu na środowisko, zwalczanie zanieczyszczenia mórz, wiedza na
temat i ochrona bioróżnorodności oraz ekosystemów
i usług dotyczących obszarów morskich, mapowanie
genetyczne bioróżnorodności, tworzenie rezerw plazmy zarodkowej, monitorowanie zasobów rybnych,
techniki połowowe oraz technologia eksploracji głębinowych. Oba kraje ustanowiły też udoskonalony
mechanizm instytucjonalny, aby zapewnić pomoc
w badaniach w regionie Indo-Pacyfiku zapewniających obopólne korzyści. Istotne znaczenie miały też
działania badawczo-rozwojowe na temat zakwaszenia
i zanieczyszczenia oceanów i ekstremalnych zjawisk
pogodowych. Inne obszary zainteresowania, takie
jak zagrożenia dla wybrzeży i ich odporność, wchodzą w zakres wspólnych projektów badawczych, które przewidziano w ramach obserwacji oceanicznych
(Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 2022c). Zespoły
badawcze wspólnie opracowują prognozy oceaniczne
i wzmacniają budowę potencjału, aby móc pozyskiwać dokładne informacje na temat działalności morskiej. Istnieje konsensus między Indiami i Francją co
do wspierania cyklicznych sympozjów naukowych
i warsztatów na temat działań związanych z oceanami.
Tego rodzaju wydarzenia służą rozwojowi oceanologii.
Francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych (CNRS) wyraża gotowość do współpracy w zakresie biologii i biotechnologii morza. W 2021 r. Ministerstwo Nauk o Ziemi zaproponowało włączenie
regionu Indo-Pacyfiku do misji „Deep Ocean”. 20 stycznia 2020 r. Indie i Francja podpisały porozumienie akademickie w sprawie programu pogłębionej współpracy
naukowo-badawczej. Program Goa Atlantic Cooperation in Marine Science and Technology (GOAT) położył
podwaliny pod obustronne badania naukowe wysokiego szczebla dotyczące zagadnień regionu Indo-Pacyfiku. Francuski Instytut Campus Mondial de la Mer
i Indyjski Instytut Technologii (IIT) w Goa angażują
się w badania oceaniczne i zachęcają do udziału w nich
naukowców z obu krajów. Niebieska gospodarka oraz
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institutes and universities. There are provisions for
a scholarship for more than five students from the
French embassy in India. Under the Indo-French
Centre for the Promotion of Advanced Research, India
and France support the establishment of an R&D
Centre to support several projects, which have been
jointly run by both the countries. India and France
want to support the extended economic engagement
to accelerate mutual trade in the Indo-Pacific region.
France believes in multilateralism and wants to shape
a stable, multipolar world order which is based on
the rule of law, free and open Indo-Pacific. The IndoPacific region is the heart of French strategy, so the
government of France is investing in and collaborating
with countries in the Pacific region (Pankaj, 2022).
Indo-French relations during the COVID-19
pandemic, France supports with USD 242 million for
Coronavirus-response aid for India. Meanwhile, the
People’s Liberation Army (PLA) clashed with Indian
troops in Galwan Valley, and the speedy delivery of
Rafale jets to India boosted the Indo-French strategic
partnership. India understands the importance of
Paris, which has been boosting the Indian defence
sector since 1998. In the context of the Indo-French
comprehensive partnership, the countries trusted
each other to cooperate in the Indo-Pacific region.
France-India synergy is rapidly attention to maritime
security and India needs support from the French side
in the Western Indian Ocean, which is an important
influential area for France. The French government
also pushed for the European Union’s presence in
the Indo-Pacific region. Paris wants wider regional
cooperation between the EU and the Association for
Southeast Asian Nations (ASEAN), and the presence of
the EU as a regional platform is necessary according
to the French officials. Japan extends its support
for France’s induction into multilateral security
cooperation in East Asia and also throughout the
region. In the Indo-Pacific region, Japan, India and
France’s trilateral cooperation pioneer the stronger
side and India supports France for the candidature
to the Heads of Asian Coast Guard Agencies Meetings
(HACGAM) (Nayak, 2021).
In 2021, Indo-French bilateral trade (excluding
defence trade) in goods was recorded at Euro 12.58
billion, which is an increase of 39.17 percent as
compared to the last fiscal year of 2021. The Indian
export to France was valued at Euro 6.70 billion, an
increase of 38.98 percent from the previous year.
India’s imports from France have also increased by
38.98 percent to Euro 5.88 billion (Embassy of India
in Paris, 2022).
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nauka o morzu i technologie morskie to strategiczne
agendy współczesnych morskich szlaków gospodarczych. Wspomniane instytuty badawcze doskonalą
technologię, aby umożliwić wykorzystywanie regionu
do realizacji szerszych celów biznesowych. Oba kraje
zgodziły się przyznać stypendia naukowe w ramach
programu wymiany, aby przyspieszyć prace badawczo-rozwojowe i pogłębić dalszą współpracy dotyczącą tych zagadnień (The Economic Times, 2022a).
Ambasada Francji w New Delhi w Indiach będzie
wspierać innowacyjne programy badawcze i angażować się w projekty francuskich instytucji i uniwersytetów dotyczące obszarów morskich. Wprowadzono
przepisy umożliwiające ambasadzie francuskiej przyznawanie stypendiów ponad pięciu studentom z Indii.
W ramach Indyjsko-Francuskiego Centrum Promocji
Zaawansowanych Badań Indie i Francja wspierają
utworzenie centrum badawczo-rozwojowego, które ma ułatwić realizację projektów prowadzonych
wspólnie przez oba kraje. Indie i Francja chcą wspierać pogłębione zaangażowanie gospodarcze w celu
zwiększenia wymiany handlowej w regionie Indo-Pacyfiku. Francja popiera multilateralizm i chce kształtować stabilny, wielobiegunowy porządek światowy,
oparty na rządach prawa w wolnym i otwartym regionie Indo-Pacyfiku. Region Indo-Pacyfiku jest istotną częścią składową francuskiej strategii, więc rząd
Francji inwestuje i współpracuje z krajami regionu
Pacyfiku (Pankaj, 2022).
W okresie pandemii COVID-19 Francja przekazała Indiom 242 mln USD pomocy na walkę z koronawirusem. W tym samym okresie Armia Ludowo-Wyzwoleńcza (PLA) starła się z wojskami indyjskimi
w Dolinie Galwan, a szybka dostawa samolotów Rafale
do Indii wzmocniła indyjsko-francuskie partnerstwo
strategiczne. Indie rozumieją znaczenie Paryża, który od 1998 r. pomaga rozbudowywać indyjski sektor
obronny. Oba kraje cieszą się wzajemnym zaufaniem
w zakresie współpracy w regionie Indo-Pacyfiku
w kontekście kompleksowego partnerstwa indyjsko-francuskiego. Synergia francusko-indyjska została
szybko ukierunkowana na bezpieczeństwo morskie,
a Indie potrzebują wsparcia ze strony francuskiej na
zachodnim Oceanie Indyjskim, który jest z kolei ważnym obszarem wpływów dla Francji. Francuski rząd
naciska też na obecność Unii Europejskiej w regionie
Indo-Pacyfiku. Paryż chce szerszej współpracy regionalnej między UE a Stowarzyszeniem Narodów Azji
Południowo-Wschodniej (ASEAN), a francuscy urzędnicy za nieodzowną uznają obecność UE jako platformy regionalnej. Rośnie też poparcie Japonii dla włączenia Francji do wielostronnej współpracy w dziedzinie
bezpieczeństwa w Azji Wschodniej, a także w całym
regionie. Trójstronna współpraca Japonii, Indii i Francji w regionie Indo-Pacyfiku przechyla szalę na rzecz
silniejszej strony, a Indie popierają starania Francji
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o udział w spotkaniach szefów azjatyckich agencji
straży przybrzeżnej (HACGAM) (Nayak, 2021).
W 2021 r. wartość indyjsko-francuskiego handlu towarami (z wyłączeniem sprzętu wojskowego)
wyniosła 12,58 mld euro, co oznacza wzrost o 39,17
proc. w porównaniu z rokiem 2021. Indyjski eksport
do Francji wyceniono na 6,70 mld euro, co stanowi
wzrost o 38,98 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Import z Francji do Indii również wzrósł
o 38,98 proc. i osiągnął wartość 5,88 mld euro (Ambasada Indii w Paryżu, 2022).

Table 1. India-France Trade in Goods (Euro in Million), excluding military equipment
Tabela 1. Wymiana handlowa między Indiami i Francją w zakresie towarów (w mln euro), z wyłączeniem sprzętu wojskowego

Year /
Rok
2012
2013
2014

2015
2016
2017

2018
2019

2020
2021

Indian Exports to
France /
Indyjski eksport
do Francji
4. 656
4.440
5.216

French Exports to
Total Trade /
India /
Wymiana
Francuski eksport
handlowa łącznie
do Indii
3.256
7.912

5.218

4.669

5.362
5.993

6.238

4.809
6.702

2.713

7.153

2.704

7.920

2.703

Trade Balance for Year wise Changes
India /
in % /
Bilans handlowy
Zmiana % rok do
dla Indii
roku
+1.400
+5.98
+1.727

8.548

3.910

5.345
5.358
4.235

+463

12.588

+816

+880

9.045

Source: https://www.eoiparis.gov.in/page/india-france-economic-and-commercial-relations-brief/.
Źródło: https://www.eoiparis.gov.in/page/india-france-economic-and-commercial-relations-brief/.

Since then, India gradually developed bilateral
partnerships with France. India’s services imports
from France were recorded at a growth rate of 12.22
percent in 2019 and were estimated at 2 billion Euro
to 2.24 billion Euro in 2020. India’s exports to France
were 6.13 billion USD in 2021 (Embassy of India in
Paris, 2022).

+24.79

11.522

11.596

5.886

+17

+759

10.707

5.529

+10.70

+2.196

8.580

-9.59

+2.502

+574

+7.91

+0.37
+7.61

+0.64

-21.99

+39.17

Od tego momentu Indie stopniowo rozwijały dwustronne partnerstwa z Francją. Import usług z Francji do Indii wzrósł w 2019 r. o 12,22 proc., a jego szacunkowa wartość w 2020 r. wyniosła od 2 mld euro
do 2,24 mld euro. Wartość eksportu z Indii do Francji
wyniosła w 2021 r. 6,13 mld USD (Ambasada Indii
w Paryżu, 2022 r.).

Table 2. India-France Trade in Services (Million in Euro)
Tabela 2. Wymiana handlowa między Indiami i Francją w zakresie usług (w mln euro)

Year /
Rok
2016

Indian Exports to France /
Eksport z Indii do Francji
1.775

French Exports to India /
Francuski eksport do Indii
1.463

Total /
Łącznie
3.238

Year Wise Fluctuation (%) /
Wahania rok do roku (%)
-5.04

2019

2.463

2.004

4.467

+1.82

2017

2018

2020

2.563
2.459
2.517

1.739
1.928

2.249

4.302

4.387
4.766

Source: https://www.eoiparis.gov.in/page/india-france-economic-and-commercial-relations-brief/.
Źródło: https://www.eoiparis.gov.in/page/india-france-economic-and-commercial-relations-brief/.

+32.85
+1.97

+6.69
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India has received significant sources of FDI from
France in recent years. France has developed closer
ties with India, and there are over 1,000 French
establishments with a presence in the country. France
was the 11th largest foreign investor in India in 2021
(Ibid).
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Indie w ostatnich latach pozyskały znaczące źródła
BIZ z Francji. Francja nawiązała bliższe relacje z Indiami, a w Indiach działa obecnie ponad 1000 francuskich podmiotów gospodarczych. Francja była 11
największym inwestorem zagranicznym w Indiach
w 2021 r. (tamże).

Table 3. Major Composition of Indo-French Trade in Services (in Million euro)
Tabela 3. Struktura indyjsko-francuskiego handlu usługami (w mln euro)

No /
Lp.

Major Categories of Services /
Główne kategorie usług

1

Manufacturing services supplied by physical inputs held by
third parties /
Usługi produkcyjne w odniesieniu do nakładów rzeczowych
będących własnością osób trzecich
Maintenance & repair services /
Usługi konserwacyjne i naprawcze
Transport /
Transport
Travel /
Podróże
Building & public works /
Budownictwo i roboty publiczne
Pension & insurance services /
Usługi emerytalne i ubezpieczeniowe
Financial services /
Usługi finansowe
Commission for use of intellectual property /
Opłaty za korzystanie z własności intelektualnej
Telecommunication, computer & information services /
Usługi telekomunikacyjne, komputerowe i informacyjne
Other services to businesses /
Inne usługi dla firm
Cultural, Leisure & personal services /
Usługi kulturalne, rekreacyjne i osobiste
Goods & services of public administration /
Towary i usługi administracji publicznej
Other services /
Pozostałe usługi
Total /
Łącznie

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
13

Source: https://oec.world/en/profile/bilateral-country/ind/partner/fra.
Źródło: https://oec.world/en/profile/bilateral-country/ind/partner/fra.

According to the French Embassy in New Delhi,
about 400,000 Indian people are employed by French
companies in India. India has the turnover of more
than US$ 20 billion and we have a minimum equity
investment portfolio of 19 billion USD. There are
lots of French groups that have their subsidiaries
across the country, e.g., Alstom SA of France, Airbus,
Arkema, L”Oréal, Dassault, BNP Paribas, Sanofi,
Capgemini, etc. India’s businesses have established
around 200 subsidiaries in France, which also employ
more than 8,000 people. The prominent areas are IT
services, hospitals & nursing, and biotechnologies/
pharmaceuticals (Chaudhury, 2021).
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Indian Exports to France /
Indian Imports from
Indyjski eksport do
France/
Francji
Indyjski import z Francji
103
58
58

225

256

508

3

5

65

56

12

135

61

107

985

950

0

0

227
729
19
0

2,517

32

167
7

0

2,249

Według danych Ambasady Francji w New Delhi
francuskie firmy w Indiach zatrudniają około 400 000
obywateli Indii. Obroty handlowe Indii przekraczają
20 miliardów USD, a minimalny portfel inwestycji
kapitałowych wynosi 19 miliardów USD. Wiele francuskich grup prowadzi oddziały w całych Indiach,
np. Alstom SA of France, Airbus, Arkema, L’Oréal,
Dassault, BNP Paribas, Sanofi, Capgemini itp. Firmy
indyjskie otworzyły około 200 filii we Francji, które
zatrudniają ponad 8000 osób. Najważniejsze sektory
to usługi IT, opieka szpitalna i pielęgniarska oraz biotechnologia i farmaceutyki (Chaudhury, 2021).
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Table 4. Foreign Direct Investment (FDI) Equity Inflows from France

Tabela 4. Napływy kapitałowe z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) z Francji

FDI Equity Inflows from France /
Financial Year
Napływy kapitałowe z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) z Francji
(April to March) /
Rok finansowy
Indian Rupees (INR Crores) / USD in Million / Euro in Million / Year of Year Changes (in %) /
(kwiecień–marzec) Rupie indyjskie (krory INR)
USD w mln
EUR w mln
Zmiana rok do roku (%)
2000-01
455
104
92
N.A. / Nd.
2001-02

488

108

2004-05

536

117

104

145

128

734

649

305

270

2002-03

2003-04

2005-06

2006-07
2007-08

2008-09
2009-10

533
176
82

527

582

662

1,841

2014-15
2016-17
2017-18

2018-19

2019-20

2020-21

Cumulative Inflows
till December 2021 /
Wpływy ogółem do
grudnia 2021 r.

117

3,110

1,436

2012-14

2015-16

18

466

3,348

2012-13

38

2,098

2010-11
2011-12

111

302

95

98
33
16

103

412

267

586

3,487

646

3,937

598

544

406

361

3,881
4,112

3,297

2,890

13,686
9,641

61,899

634
614

511

1,896
1,291

10,065

571

587
574
414

1,730
1,138

8,886

+3.5

+3.3

-65.6

+206.7
-84.2

+533.6
+23.7

+221.4
-35.1

+142.6
-9.7

-2.4

-52.7

+117.42
-7.32

+5.51

-27.87

-12.80

+379.22
-34.21
---

Source: Department of Industrial Policy & Promotion (DIPP).
Źródło: Departament Polityki Przemysłowej i Promocji (DIPP).

Figure 1. India imports services from France in 2018
Rysunek 1. Import usług z Francji do Indii w 2018 r.
Source: https://oec.world/en/profile/bilateral-country/ind/partner/fra
Źródło: https://oec.world/en/profile/bilateral-country/ind/partner/fra.
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Results and discussion

Wyniki i dyskusja

This research highlights the key results and
future of Indo-France synergy in the Indo-Pacific
region. According to government officials, India and
France are long-term players in maritime economic
and trade cooperation and the renewable energy,
security & defence sectors and others areas as well.
India, the United Kingdom and France are involved
in building maritime cooperation to expedite the
common agenda of the economic cooperation. These
countries are improving their trilateral partnership
to achieve the common goal in the Indo-Pacific. France
is active in the Indo-Pacific to the establishment of
the second-largest marine area across the world
and rendering maritime natural resources to shape
its economy. The Indian government’s think tanks
support the official Blue Economy Policy of India. The
government of India wants to support its economy to
exploit the Indo-Pacific with partner countries. The
production of renewable energy and the promotion
of ecotourism, sustainable fishing and transport
can support and link with the Australia-India-Japanled Supply Chain Resilience Initiative for better
cooperation in trade opportunities and the maritime
economy. The UK and France can help this cooperation
to expand towards Europe. This kind of maritime
economic cooperation creates a cross-continental
partnership between Asia and Europe. Moreover,
Australia and India as members of the Indian Ocean
Rim Association, and the United States, Japan and
France as maritime economic partners are able to
create deeper cooperation with other island states in
the Indo-Pacific region (Panda, 2020).
Terrorism is one of the challenges in the IndoPacific region. Indian Prime Minister Narendra Modi
visited Paris in May 2022 and shared the common
security threats with French President Emmanuel
Macron. Both the leaders agreed to fight terrorism
and to cooperate on countering terrorism. It is a key
agenda of the Indo-French strategic partnership. Both
leaders condemned terrorism (Govt. of India, 2022b).
The French government is assisting the Indian
researcher to get training in the French institutions.
Several Indian students are being trained by the
French institutions in cyber security and they learning
the know-how to break the nexus of terrorism.
Nowadays, terrorist activities use technology for
war by proxy. The French government decided to
provide 20,000 scholarships to Indian researchers,
students, scientists, and professors by 2025 (Mint,
2022). The research reached as an outcome of the
Indo-French strategic cooperation, both the countries
successfully launched the bilateral roadmap on Ocean
Governance and Blue Economy. Both countries,
institutions are accelerating the bilateral agenda for
its implementation.

W niniejszym opracowaniu wskazano kluczowe
efekty i wizję przyszłości synergii indyjsko-francuskiej w regionie Indo-Pacyfiku. Według urzędników
rządowych Indie i Francja są zaangażowane w długoterminową morską współpracę gospodarczą i handlową w sektorach energii odnawialnej, bezpieczeństwa
i obrony, a także w innych obszarach. Indie, Wielka
Brytania i Francja włączają się w budowę współpracy morskiej, aby przyspieszyć w ten sposób realizację
wspólnego programu współpracy gospodarczej. Kraje te pogłębiają trójstronne partnerstwo, by osiągnąć
wspólny cel w regionie Indo-Pacyfiku. Francja jest
aktywna na regionie Indo-Pacyfiku, starając się ustanowić drugi co do wielkości obszar morski na świecie
i wykorzystać morskie zasoby naturalne do kształtowania swojej gospodarki. Think tanki rządu indyjskiego wspierają oficjalną politykę niebieskiej gospodarki w Indiach. Rząd Indii chce wzmocnić własną
gospodarkę, by wraz z krajami partnerskimi wykorzystywać potencjał Indo-Pacyfiku. Australijsko-indyjsko-japońska inicjatywa na rzecz budowy odporności łańcucha dostaw może opierać się na produkcji
energii odnawialnej i promocji ekoturystyki, zrównoważonym rybołówstwie i transporcie, co przekłada się na lepszą współpracę w zakresie możliwości
handlowych i gospodarki morskiej. Wielka Brytania
i Francja mogą przyczynić się do rozszerzania tej
współpracy w kierunku Europy. Ten rodzaj morskiej
współpracy gospodarczej tworzy międzykontynentalne partnerstwo między Azją a Europą. Co więcej,
Australia i Indie – jako członkowie stowarzyszenia
Indian Ocean Rim Association – oraz Stany Zjednoczone, Japonia i Francja – jako partnerzy w zakresie
gospodarki morskiej – są w stanie nawiązać głębszą
współpracę z innymi państwami wyspiarskimi w regionie Indo-Pacyfiku (Panda, 2020).
Jednym z wyzwań w regionie Indo-Pacyfiku
jest terroryzm. Premier Indii Narendra Modi w maju
2022 r. odwiedził Paryż i rozmawiał z prezydentem
Francji, Emmanuelem Macronem, o wspólnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa. Obaj przywódcy zobowiązali się walczyć z terroryzmem i współpracować
w zwalczaniu terroryzmu. Jest to kluczowa agenda
indyjsko-francuskiego partnerstwa strategicznego. Obaj przywódcy potępili terroryzm (rząd Indii,
2022b). Francuski rząd pomaga indyjskim naukowcom, oferując możliwości odbywania staży naukowych we francuskich instytucjach. Francuskie instytucje szkolą wybranych studentów z Indii w zakresie
bezpieczeństwa cybernetycznego i zwalczania terroryzmu. Jak wiadomo, terroryści wykorzystują technologię do prowadzenia wojen zastępczych. Francuski
rząd do 2025 r. planuje przyznać indyjskim naukowcom, studentom, naukowcom i profesorom łącznie
20 000 stypendiów (Mint, 2022). Jak ustalono, oba
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The Indo-Pacific region is continuously
supported by the Indian Exim Bank in the context
of sustainable finance for proper development, and
they are committed to providing more finance and
to intensify their support in this region. In the „IndoPacific Parks Partnership” adopted in February 2022,
there is a mutual ambition to expedite the sustainable
approach toward the Indo-Pacific. Both the countries
have as a common objective for the development of
natural parks and protected regions in the IndoPacific (Ministry of External Affairs, 2022b).
France has a six-month EU presidency in
early 2022, and during this presidency the French
government is giving priority to the Indo-Pacific
region. Both the countries together envisaged
a stronger partnership with Japan, Australia, the EU
and the UK. France has overseas territories in the
Indian Ocean, and 1.5 million French citizens live in this
region. The French Navy is continuously supporting
the Indian Navy in the Indian Ocean and participating
in both countries, navies in joint naval exercises. Ever
since, in the Indo-Pacific region, Australia is another
major Indo-Pacific actor. Moreover, Paris is extending
the geopolitical collaboration with the US and the UK
to expedite a stronger security alliance in the IndoPacific. China’s Maritime Silk Road Initiatives (MSRI)
are challenging China’s opponents in the maritime
trade and economic routes (Phalnikar, 2022).
Because Australia is no longer an ally of France,
an opportunity is thereby created for India which is
a key country of the Indo-Pacific. China’s growing
presence in the Indian Ocean region is a rising concern
and circling the Indian position in the South Asia
region, so it is a big concern. The China-Pakistan nexus
is creating a big challenge for India in the context of
security and cross-border terrorism (Bharti, 2022, p.
104). China’s MSRI is criticised by many countries in
the Indo-Pacific region and the South China Sea. The
rivalry between China and the USA in the South China
Sea is a big issue in recent years. France recognised
the potential of India in the South Asian region. The
EU has had a strategic partnership with India since
2004. The EU and France support India’s security
position in South Asia. The EU and India unitedly
works on counter-terrorism, cyber security, and antipiracy in the Indo-Pacific region with the help of the
French government (Bharti, 2021, p. 21).
The Line of Actual Control (LAC) is an undecided
land border between India and China that is a serious
concern. China’s growing footprint in the Indian
Ocean region is creating big challenges. China
participates in the construction of ports, road and rail
links in Sri Lanka, Myanmar, Bangladesh, Maldives,
Seychelles and Mauritius. The research highlights
China’s engagement in these countries that pose
severe challenges and threats to India in South Asia
and the Indian Ocean. The other concern is that these

kraje z powodzeniem uruchomiły dwustronną mapę
drogową dotyczącą zarządzania oceanami i niebieskiej gospodarki. Z kolei instytucje obu krajów przyspieszają dwustronny plan realizacji tych działań.
Indyjski Exim Bank wspiera region Indo-Pacyfiku w kontekście zrównoważonego finansowania na
rzecz prawidłowego rozwoju i zobowiązał się do zapewnienia większego finansowania i zintensyfikowania wsparcia w tym regionie. W ramach „Partnerstwa
na rzecz parków w regionie Indo-Pacyfiku”, które zainicjowano w lutym 2022 r., oba kraje wyrażają ambicję szybszego wdrożenia zrównoważonego podejścia
wobec tego regionu. Oba kraje przyjęły wspólny cel
w postaci rozwoju parków przyrody i chronionych
regionów w regionie Indo-Pacyfiku (Ministerstwo
Spraw Zagranicznych, 2022b).
Wraz z początkiem 2022 r. Francja obejmuje
sześciomiesięczną prezydencję w UE, a priorytetem
tej prezydencji ma być właśnie region Indo-Pacyfiku.
Oba kraje zgadzają się co do konieczności ustanowienia silniejsze partnerstwa z Japonią, Australią, UE
i Wielką Brytanią. Francja posiada terytoria zamorskie na Oceanie Indyjskim, a w regionie tym mieszka
1,5 miliona obywateli francuskich. Marynarka francuska stale wspiera Marynarkę Indyjską na Oceanie
Indyjskim i uczestniczy we wspólnych ćwiczeniach
marynarki wojennej. Australia jest kolejnym ważnym
graczem w regionie Indo-Pacyfiku. Co więcej, Paryż
rozszerza współpracę geopolityczną z USA i Wielką
Brytanią, aby przyspieszyć budowę silnego sojuszu
bezpieczeństwa w regionie Indo-Pacyfiku. Chiny rzucają wyzwanie swoim oponentom na morskich szlakach handlowych i gospodarczych, promując Inicjatywę na rzecz Morskiego Jedwabnego Szlaku (MSRI)
(Phalnikar, 2022).
Australia nie jest już sojusznikiem Francji, stwarza to więc szansę dla Indii, które są kluczowym
państwem w regionie Indo-Pacyfiku. Rosnąca obecność Chin w regionie Oceanu Indyjskiego jest coraz
bardziej palącym problemem i zagraża pozycji Indii
w regionie Azji Południowej, co rodzi duże obawy.
Kolejnym wyzwaniem dla Indii w kontekście bezpieczeństwa i terroryzmu transgranicznego jest oś
chińsko-pakistańska (Bharti, 2022, s. 104). Chiński
MSRI spotyka się z krytyką wielu państw regionu Indo-Pacyfiku i Morza Południowochińskiego. W ostatnich latach istotną kwestią jest też rywalizacja między Chinami a USA na Morzu Południowochińskim.
Francja dostrzegła potencjał Indii w regionie Azji Południowej. UE utrzymuje strategiczne partnerstwo
z Indiami od 2004 r. UE i Francja wspierają pozycję
Indii w zakresie bezpieczeństwa w Azji Południowej.
UE i Indie przy wsparciu rządu francuskiego wspólnie pracują nad zwalczaniem terroryzmu, bezpieczeństwem cybernetycznym i zwalczaniem piractwa
w regionie Indo-Pacyfiku (Bharti, 2021, p. 21).
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countries are slowly becoming indebted to Chinese.
Sri Lanka is currently undergoing an economic crisis
and the inflation rate is higher in Sri Lanka. Chinese
policy pushes hard in the region but French assistance
to India creates a strong bulwark against Chinese
aggression in the Indo-Pacific region
According to French envoy to India, Emmanuel
Lenain, „Bringing the EU’s ties with India to a truly
strategic level will be a priority of the French Presidency
of the European Union”. France itself wants the EU’s
extensive engagement in the Indo-Pacific region
as a presidency of the union (Chaudhury, 2022).
The EU and India are similar in that they promote
liberal democracy, the rule of law and respect for
the social values of the people around the world.
The EU’s presence is necessary for the region to
check and balance the economic giant, China, in the
Indo-Pacific (Bharti, 2020, p. 295). China seems to
worry about insecurity in the entire region of the
Pacific Ocean and its strategy is to manipulate the
Sea Lines of Communication (SLOCs). Through the
maritime routes, China wants energy supplies and
aims to grab its stronger position in the field of power
projection capabilities. China’s policy is to acquire
the Indo-Pacific region in order to accelerate its MSRI
across the IOR. China’s policy is disturbing to India’s
influence in the region. France is strengthening
India’s position in the Indo-Pacific in several areas
and the park’s partnership is supporting the Indian
stances mutually with the French side. The Chinese
policy and strategy of containing India can be broadly
highlighted through trade, the ‘strand of Pearls,
strategy and soft power diplomacy.
The result of discussion makes it clear that
France is an emerging power in the Indo-Pacific. In
the broader approaches, the results of this study
highlight that France is an emerging power in the
region. The French policy works to achieve success in
the region together with the EU and other European
countries as well. India supports France which is
intensifying the bilateral strategic partnership and
strengthening its position in the Indo-Pacific region.
China’s growing assertiveness in the context of
MSRI and other initiatives causes India and France
to strengthen their cooperation in the Indo-Pacific
(Meijer, 2021).
The French and Indian governments appreciate
the efforts of Agence Française de Développement
(AFD) and India Exim Bank for its sustainable
financial support in the Indo-Pacific region under
the „Parks Partnership”. Both countries are eager
to intensify mutual cooperation and development in
the Indo-Pacific. The main objective is to promote
a sustainable approach to the development of
natural parks and protected areas in the IPR (Prime
Minister’s Office, 2022). In the „Indo-Pacific Parks
Partnership”, the two governments want to work in
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Linia rzeczywistej kontroli (LAC) to sporna granica lądowa między Indiami a Chinami, która rodzi
poważne obawy. Rosnąca obecność Chin w regionie
Oceanu Indyjskiego jest źródłem istotnych wyzwań.
Chiny uczestniczą w budowie portów, połączeń drogowych i kolejowych na Sri Lance, Birmie, Bangladeszu,
Malediwach, Seszelach i Mauritiusie. Należy też podkreślić istotne zaangażowanie Chin w tych krajach,
które jest źródłem poważnych wyzwań i zagrożeń
dla Indii w Azji Południowej i na Oceanie Indyjskim.
Kolejnym problemem jest to, że Chiny powoli stają się
wierzycielem tych krajów. Sri Lanka przechodzi obecnie kryzys gospodarczy, który przejawia się choćby
wysokimi wskaźnikami inflacji. Chiny coraz odważniej rozlokowują się w regionie, ale francuska pomoc
dla Indii tworzy silną barierę przed chińską agresją
w regionie Indo-Pacyfiku.
Według francuskiego wysłannika w Indiach,
Emmanuela Lenaina, „nadanie relacjom UE z Indiami prawdziwie strategicznego charakteru będzie
priorytetem francuskiej prezydencji w Unii Europejskiej”. Francja w trakcie swej prezydencji chce dążyć
do szerokiego zaangażowania UE w regionie Indo-Pacyfiku (Chaudhury, 2022). UE i Indie są zgodne co
do promowania liberalnej demokracji, rządów prawa
i poszanowania wartości społecznych na całym świecie. Obecność UE jest konieczna, aby region ten mógł
stanowić przeciwwagę dla gospodarczego giganta,
Chin, w regionie Indo-Pacyfiku (Bharti, 2020, s. 295).
Wydaje się, że Chiny są zaniepokojone niepewnością
w całym regionie Oceanu Spokojnego, a ich strategią
jest manipulowanie morskimi liniami komunikacyjnymi (SLOC). Chiny chcą korzystać ze szlaków morskich, by realizować dostawy energii, i dążą do zdobycia silniejszej pozycji w zakresie zdolności projekcji
siły. Polityka Chin polega na przejęciu regionu Indo-Pacyfiku w celu przyspieszenia realizacji chińskiej
Inicjatywy na rzecz Morskiego Jedwabnego Szlaku
(MSRI) w całym regionie Oceanu Indyjskiego. Polityka Chin podkopuje wpływy Indii w tym regionie.
Francja z kolei wzmacnia pozycję Indii w regionie
Indo-Pacyfiku w kilku obszarach, a „Partnerstwo na
rzecz parków” konsoliduje wspólne stanowisko Indii
i Francji. Głównymi narzędziami chińskiej polityki
i strategii ograniczania wpływu Indii są handel, strategia „sznuru pereł” i dyplomacja opierająca się na
„sile przekonywania” („miękkiej sile”).
Wnioski płynące z dyskusji są takie, że Francja
jest wschodzącą potęgą w regionie Indo-Pacyfiku.
W szerszym ujęciu z tego opracowania wynika, że
Francja jest wschodzącą potęgą w regionie. Polityka
francuska, prowadzona wspólnie z UE i innymi krajami europejskimi, święci triumfy w regionie. Indie
wspierają Francję, która intensyfikuje dwustronne
partnerstwo strategiczne i umacnia swoją pozycję
w regionie Indo-Pacyfiku. Pogłębiająca się asertywna
postawa Chin w kontekście MSRI i innych inicjatyw
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areas of natural parks and are committed to build the
sustainable management of protected areas. India
and France enjoy strong partnerships and the success
of many combined projects illustrate the potential of
strategic relationships. Park Partnership is a new area
of cooperation where the two countries must prove
themselves in the years to come (Pusarla, 2022).
In New Delhi, the French ambassador stated,
„India is a major focus of France’s ongoing presidency of
the Council of the EU. France strongly believes that the
deepening political relations between the EU and India
should go hand-in-hand with greater academic mobility
and people-to-people ties” (French Ambassador
Emmanuel Lenain) (The Economic Times, 2022b).

Conclusions
The research concludes that the Indo-Pacific
region is in the spotlight among world powers due to
its importance to economy and trade. The growing
importance of sea routes in the Pacific and Indian
Ocean regions are the central agenda of global power
to explore. France has an economic interest in the IndoPacific region and contributes to trade, investment,
arms sales, and strategic supplies with the partner
countries. The Indo-Pacific region has established
itself as the world’s new global economic centre of
gravity, and its importance for France has grown.
Thus, the growing economic importance of the region
is attached to the comprehensive partnership between
France and India. India is a liberal democratic country
and promotes democratic norms at the international
level and the EU is a regional economic organisation
that supports democratic norms worldwide. France is
understood as one of the key engines of the EU, along
with Germany. This social and political similarity has
stimulated the Indo-French partnership. India needs
a trusted partner to counter China’s aggressive policy
toward South Asia as well as in the Indo-Pacific region.

sprawia, że Indie i Francja jeszcze bardziej zacieśniają
współpracę w regionie Indo-Pacyfiku (Meijer, 2021).
Rządy Francji i Indii doceniają wysiłki Francuskiej Agencji Rozwoju (Agence Française de Développement, AFD) i indyjskiego Exim Bank i nieustanne
wsparcie finansowe tych instytucji w regionie Indo-Pacyfiku w ramach „Partnerstwa na rzecz parków”. Oba kraje pragną zintensyfikować wzajemną
współpracę i pobudzić rozwój w regionie Indo-Pacyfiku. Głównym celem tej inicjatywy jest promowanie zrównoważonego podejścia do rozwoju parków
przyrodniczych i obszarów chronionych w regionie
Indo-Pacyfiku (Kancelaria Prezesa Rady Ministrów,
2022). W ramach „Partnerstwa na rzecz parków
w regionie Indo-Pacyfiku” rządy obu państw chcą
podejmować działania w obszarach związanych z rezerwatami przyrody i są zaangażowane w zrównoważone gospodarowanie obszarami chronionymi. Indie i Francja mogą cieszyć się silnym partnerstwem,
a sukces wielu wspólnych projektów świadczy o potencjał tych strategicznych relacji. Partnerstwo na
rzecz parków to nowy obszar współpracy, w którym
oba kraje muszą się sprawdzić w nadchodzących latach (Pusarla, 2022).
Ambasador Francji w New Delhi stwierdził: „Indie są priorytetem w trakcie trwającej prezydencji
Francji w Radzie UE. Francja jest głęboko przekonana, że pogłębiające się stosunki polityczne między UE
a Indiami powinny iść w parze z większą mobilnością
pracowników naukowych i pogłębianiem więzów
międzyludzkich” (Ambasador Francji Emmanuel Lenain) (The Economic Times, 2022b).
Wnioski

Z niniejszego opracowania wynika, że region
Indo-Pacyfiku znajduje się w centrum uwagi światowych potęg ze względu na istotność tego regionu
w gospodarce i handlu. Rośnie znaczenie szlaków
morskich w regionach Pacyfiku i Oceanu Indyjskiego, a z ich potencjału chcą korzystać światowe potęgi. Francja realizuje własne interesy gospodarcze
w regionie Indo-Pacyfiku i przyczynia się do rozwoju
handlu, inwestycji, sprzedaży broni i dostaw strategicznych z krajami partnerskimi. Nastąpiło wyraźne przesunięcie gospodarczego środka ciężkości
w region Indo-Pacyfiku, a jego znaczenie dla Francji wzrosło jeszcze bardziej. Oznacza to, że rosnące
znaczenie gospodarcze tego regionu jest ściśle powiązane ze wszechstronnym partnerstwem między
Francją a Indiami. Indie to kraj demokracji liberalnej,
który promuje standardy demokratyczne na szczeblu
międzynarodowym, a UE jest regionalną organizacją gospodarczą, która wspiera standardy demokratyczne na całym świecie. Francja, obok Niemiec, jest
postrzegana jako jeden z kluczowych silników napędowych UE. Partnerstwo indyjsko-francuskie czerpie
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This research suggests that France and India
need to cement their bilateral cooperation to exploit
the Indi-Pacific region. Immense interest is shown by
both countries in the search for like-minded nations
to join their comprehensive trade and economic
cooperation. The Indo-French collaboration needs to
establish rational mechanisms in order to fight against
the odd element, e.g., cyber-crime, anti-piracy, etc. It
is time to strengthen regional security, stability and
order. Finally, this research recommends that further
work on the Indo-French partnership is necessary to
extend this study. The research also shows that there
is a great opportunity to investigate the Indo-Pacific
region in the context of maritime trade and economic
concerns. Indo-French strategic cooperation is in
a positive move for both countries. There is a positive
temperament which has been observed by France and
India for the futuristic comprehensive relationship.
The concept of parks and blue economic cooperation
is a success story for India and France in the IndoPacific region.
As a recommendation, it suggests that the
„Park Partnership” initiative needs to establish an
extensive partnership for future cooperation and
success. This partnership needs to promote ambitious
global sustainable development goals. Forests and
biodiversity are central issues where both the
governments must work to save the environment. By
using a multi-scale economic and trade cooperation
to make human lives much healthier and blissful
society, it will be the success of the Indo-Pacific Park
Partnership between India and France. Further, this
study assesses that both countries have to do empirical
work to achieve the economic approach through
strengthening scientific cooperation, infrastructure
development, well-established institutions and the
economy. The French and Indian governments must
strengthen the sustainable governance to achieve its
goal in the Indo-Pacific region.
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