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Podsumowania tekstów 

 

Chińskie inwestycje w polską elektromobilność 

Łukasz Sarek 

Elektromobilność jest traktowana przez obecny rząd jako jeden z istotnych elementów 

tworzenia zaawansowanego technologicznie polskiego przemysłu. Celem działań rządu jest 

stworzenie zlokalizowanego w Polsce możliwie pełnego łańcucha produkcyjnego 

samochodów elektrycznych i spozycjonowanie Polski jako lidera w technologiach 

związanych z elektromobilnością. Polskie władze starają się przyciągnąć inwestorów 

zagranicznych dysponujących technologią, know-how i odpowiednimi zasobami. 

Największą inwestycją wdrożoną do realizacji jest fabryka baterii budowana przez koreański 

koncern LG. Chińskie firmy również były zainteresowane lokalizacją zakładów w Polsce  

i kilka z nich podjęło już w tym celu decyzje i konkretne działania.  

Grupa Jiangsu Guotai Huarong International (GTHR) rozpoczęła w 2017 r. w Godzikowicach 

pod Oławą inwestycje w fabrykę do produkcji elektrolitu do baterii do 1 mln samochodów 

elektrycznych. Wartość inwestycji może sięgnąć 39 mln euro. Chiński koncern Capchem  

również w Godzikowicach ma wybudować fabrykę do produkcji elektrolitu o podobnych 

możliwościach co inwestycja GTHR. Mają być w niej również produkowane NMP  i pasty 

przewodzące.  Łączna wartość inwestycji to 360 mln rmb (ok 200 mln pln), z czego 280 mln 

rmb (155 mln pln) to inwestycje w środki trwałe. Z kolei Bafang Electric – chiński producent 

komponentów i kompletnych systemów do rowerów i skuterów elektrycznych – 

zapowiedział wartą 15 mln euro inwestycję w zakład we Wrocławiu.  Wdrożenie inwestycji 

nie jest jeszcze w zaawansowanej fazie, zatem wciąż istnieje możliwość, że chińscy 

inwestorzy wstrzymają dalsze działania. 

Inwestycje, które kreują miejsca pracy, wprowadzają nowe technologie lub know-how  

i służą dywersyfikacji portfolio inwestorów w danej branży – a do takich należą inwestycje 

GTHR i Capchem – są pożądane. Władze chińskie od lat wspierają rozwój sektora 

elektromobilności. Chińskie firmy są coraz bardziej konkurencyjne wobec japońskich  

i koreańskich w komponentach do produkcji samochodów elektrycznych, a chińskie marki 

wchodzą na zagraniczne rynki. Z punktu widzenia dywersyfikacji w sektorze 

elektromobilności chińskie inwestycje są stosunkowo nieznaczne w porównaniu do 
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wspomnianej inwestycji LG czy belgijskiego Umicore i nie ma na razie przesłanek do tego, 

że chińskie firmy dokonają integracji wertykalnej. Należy jednak mieć na uwadze, że 

zarówno GTHR jak i Capchem będą miały bardzo mocną pozycję w segmencie produkcji 

elektrolitu. Ostrożniej natomiast należy podchodzić do wspierania chińskich inwestycji  

w zakłady produkujące samochody elektryczne. Zakładanie montowni dla importowanych  

z Chin części i komponentów jest mało korzystne z punktu widzenia rozwoju polskiej branży 

motoryzacyjnej. Wsparcie i zachęty dla każdej inwestycji powinny być rozpatrywane 

jednostkowo biorąc pod uwagę sytuację konkretnych inwestorów i ich plany inwestycyjne.   

 

Ciąg dalszy globalnych problemów Huawei i ich implikacje dla Polski 

Alicja Bachulska 

Międzynarodowe problemy koncernu Huawei dają o sobie znać w kolejnych państwach. 

Kontrowersje związane z podejrzeniami o związki koncernu z rządem w Pekinie są zarówno 

natury politycznej, jak i  dotyczącej bezpieczeństwa. Po Czechach i Polsce przyszła pora na 

m.in. Danię, Norwegię i Litwę. Część europejskich państw w dalszym ciągu stara się 

dystansować od tej dyskusji (m.in. Węgry i Włochy). Niemiecka i brytyjska opinia publiczna 

pozostaje podzielona w tej kwestii. Stany Zjednoczone coraz bardziej bezpośrednio 

zwracają się do swoich europejskich sojuszników o bojkot chińskiej korporacji,  

w szczególności w kontekście rozbudowy sieci 5G. Spotkanie ministerialne dotyczące 

Bliskiego Wschodu, które odbyło się w Warszawie w połowie lutego, było dla amerykańskich 

polityków najwyższego szczebla okazją do bezpośredniego wyrażenia poparcia dla polskich 

działań wobec Huawei (czyli aresztowania chińskiego pracownika firmy i Polaka 

oskarżonych o szpiegostwo na rzeczy Chin). Strona amerykańska zagroziła również, że 

państwa, które planują kontynuować współpracę z Huawei powinny liczyć się z możliwym 

ograniczeniem kontaktów ze strony Waszyngtonu. Można spodziewać się kolejnych 

oświadczeń tego rodzaju i krytyki państw, które nie opowiedziały się po żadnej ze stron 

chińsko-amerykańskiego sporu (jak np. Węgry). Dla Polski jest to ważne w kontekście 

inwentaryzacji infrastruktury Huawei przeprowadzanej obecnie przez resort cyfryzacji. Od 

jej wyników w dużej mierze będzie zależała przyszłość chińskiego koncernu w Polsce i jego 

roli w budowie sieci 5G. Rozpatrywany jest zarówno aspekt finansowy współpracy, jak  

i względy bezpieczeństwa, które powinny pozostać głównym kryterium oceny sytuacji. 
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Stosunki Iran-Polska w kontekście konferencji bliskowschodniej w Warszawie 

Łukasz Przybyszewski 

13-14 lutego br. w Warszawie odbyło się Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu 

pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (odtąd: spotkanie). Ogłoszenie tego 

wydarzenia spotkało się z natychmiastową reakcją ze strony Islamskiej Republiki Iranu (IRI). 

Władze IRI uznały spotkanie – pomimo oficjalnych deklaracji ze strony sekretarza stanu 

Mike’a Pompeo – za wymierzone ściśle w Iran. Jednakże władze IRI postanowiły 

wykorzystać spotkanie do realizacji własnych celów politycznych. Było bowiem oczywiste, 

że w gronie zaproszonych na spotkanie państw niewiele jest takich, które mogłyby się 

przyznać do przyjaznych stosunków z Iranem. 

Działania IRI skoncentrowały się na prowadzeniu negatywnej kampanii informacyjnej, która 

początkowo dotknęła również bezpośrednio Polski. Krytyka wynikająca ze współorganizacji 

spotkania byłaby ostrzejsza, gdyby nie działania polskiej dyplomacji, która podjęła rozmowy 

wyjaśniające ze stroną irańską. Nie doszło też do znacznych działań odwetowych po żadnej 

ze stron. W efekcie władze oraz media IRI skupiły swoje starania na dewaluacji rangi oraz 

celowości spotkania, a także na USA oraz na niektórych zaproszonych państwach (m.in. 

Izraelu oraz Arabii Saudyjskiej). Istnieje prawdopodobieństwo, że nasz kraj uniknąłby 

większej krytyki Iranu, gdyby nie fakt, że  akurat w czasie otwarcia spotkania doszło w Iranie 

do zamachu terrorystycznego. 

Faktyczne więzy łączące Polskę i IRI są – nawet historycznie – nieliczne, przypadkowe  

i krótkotrwałe. Korzyści dla Polski z obecnego poziomu stosunków z Iranem są zbyt małe, 

aby władze IRI mogły zechcieć wyrządzić im szkodę. Póki co brak jest też oznak, że irańskie 

władze podejmą działania odwetowe wobec Polski. To, czy spotkanie istotnie okaże się 

bezcelowe – jak to określały władze w Teheranie – okaże się w ciągu najbliższych lat. 

 

Podsumowanie sytuacji bezpieczeństwa w Afganistanie w 2018 roku 

Przemysław Lesiński 

2018 rok był kolejnym, w którym przemoc w Afganistanie osiągnęła nowe poziomy.  

W rezultacie konfliktu w ub.r. zginęło najwięcej cywilów od czasu amerykańskiej interwencji, 

z czego najbardziej wzrosły liczby zabitych w następstwie zamachów samobójczych  
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i ataków kompleksowych oraz nalotów sił powietrznych. Rząd w Kabulu kolejny rok z rządu 

stracił kontrolę na częścią terytoriów i nie był w stanie zapewnić bezpieczeństwa podczas 

październikowych wyborów parlamentarnych, co stawia pod znakiem zapytania organizację 

zaplanowanych na lipiec wyborów prezydenckich. Pozytywne informacje pojawiły się 

natomiast w związku z procesem pokojowym. W czerwcu miało miejsce pierwsze w historii 

zawieszenie broni, a w drugiej połowie roku doszło do rozmów pokojowych między talibami 

a przedstawicielami amerykańskiej administracji. W tym kontekście nie należy jednak 

mówić jeszcze o przełomie, gdyż główne sporne kwestie zostaną dopiero poruszone. 

W 2018 roku bardzo poważne straty poniosły afgańskie siły bezpieczeństwa, aczkolwiek  

z powodu utajnienia statystyk można pokusić się jedynie o ich szacunki. W ub.r. bardzo 

aktywne były wojska USA, zapewniając wsparcie z powietrza dla lokalnych jednostek, dzięki 

któremu możliwe było odparcie poważnych ataków ze strony rebeliantów. W 2019 roku 

można spodziewać się początku procesu zmniejszania kontyngentu amerykańskiego 

 w Afganistanie, chociaż niekoniecznie będzie to miało wpływ na sytuację na polu walki  

w bliższym terminie. Talibowie przez cały 2018 wywierali presję na afgańskie siły 

bezpieczeństwa, a dwukrotnie na krótki okres udało im się zająć stolice prowincji (Farah  

i Ghazni). Chociaż według często przywoływanych statystyk nie zwiększyli poważnie 

obszaru pod swoją kontrolą, wydaje się, że nie odzwierciedlają one dobrze zasięgu ich 

oddziaływania w Afganistanie. Ugrupowanie ISKP (Islamic State Khorasan Province) w 2018 

roku kontynuowało swoją walkę zarówno przeciwko siłom rządowym jak i talibom,  

w następstwie czego poniosło duże straty. Najpoważniejsze zagrożenie ze strony tej grupy 

związane jest z jego zdolnością do przeprowadzania zamachów terrorystycznych, na co jak 

do tej pory siły bezpieczeństwa nie znalazły lekarstwa.   

 

Konferencja nt. afgańskiego procesu pokojowego w Moskwie 

Przemysław Lesiński 

W dniach 5-6 luty br. w Moskwie odbyła się konferencja dotycząca procesu pokojowego  

w Afganistanie, w której uczestniczyli przedstawiciele talibów i różnych afgańskich 

środowisk politycznych. Nie zostali na nią zaproszeni członkowie rządu w Kabulu, dalej nie 

uznawanego przez rebeliantów. Na zakończenie konferencji obie strony wydały 

oświadczenie, w którym podkreśliły m.in. konieczność reform najważniejszych instytucji 
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państwa czy współpracy państw regionu w kwestii osiągnięcia trwałego pokoju  

w Afganistanie. Wydaje się, że sam fakt prowadzenia rozmów przez niektóre, dotychczas 

mocno zantagonizowane ze sobą strony konfliktu afgańskiego, pomimo formuły 

wykluczającej przedstawicieli rządu oraz reprezentantów USA, a także  kurateli goszczącej 

konferencję Moskwy, stanowi wzmocnienie rozwijającego się ostatnio w szybszym tempie 

procesu pokojowego, gromadząc przy jednym stole środowiska pozostające w konflikcie od 

lat 90. ubiegłego stulecia. Spotkanie było również niewątpliwym sukcesem talibów, którzy 

po raz kolejny uzyskali forum do przedstawienia swoich postulatów, a część z nich znalazła 

się również w wspólnym oświadczeniu na koniec konferencji. Swoją pozycję w procesie 

kształtowania systemu władzy w Afganistanie obliczu prawdopodobnego wyjścia sił 

zagranicznych wzmocniła również Rosja, dotąd pozostająca na marginesie. Z drugiej strony 

konferencja osłabiła pozycje negocjatorów USA, którzy najtrudniejsze zadania  

w rozmowach pokojowych mają dopiero przed sobą. Największym przegranym jest 

prawdopodobnie rząd w Kabulu, który po raz kolejny nie uczestniczył  

w spotkaniach dotyczących procesu pokojowego, a społeczeństwo afgańskie 

reprezentowali przede wszystkim politycy, którzy nie zostali wybrani w wyborach 

powszechnych. 

 

Japonia i Niemcy zwiększają zakres współpracy. Implikacje dla Polski 

W ostatnim czasie obserwujemy przyspieszony rozwój współpracy japońsko-niemieckiej.  

1 lutego 2019 roku weszła w życie umowa o wolnym handlu między UE i Japonią. W dniach 

4-5 lutego odbyła się pierwsza od ponad dwóch lat wizyta kanclerz Niemiec w Tokio. 

Uzgodniono zasadnicze kwestie dotyczące umowy o ochronie informacji. W dniach 15-17 

lutego w Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa brał udział japoński Minister Spraw 

Zagranicznych Taro Kono. Niedawne przyspieszenie, spotkania na najwyższym szczeblu  

i podpisane umowy stanowią potwierdzenie wysokiej rangi stosunków japońsko-

niemieckich. W kontekście wyrażonych deklaracji i tendencji światowych należy spodziewać 

się dalszego rozwoju relacji, przede wszystkim jeżeli chodzi o współpracę w zakresie 

obronności, bezpieczeństwa i rozwoju technologii, a także wymianę handlową. 

Polska może odnieść niebezpośrednio korzyść z ożywienia stosunków japońsko-

niemieckich, ponieważ jest mocno zależna od stanu gospodarki niemieckiej, a zatem 
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poprawa koniunktury w Niemczech pozytywnie wpływa również na nasz kraj.  Polskie 

przedsiębiorstwa mogą mieć szansę na zwiększenie eksportu do Japonii, ale powinny się 

liczyć z tym, że spotkają się z trudną do pokonania konkurencją niemiecką. Polska może 

mieć również szanse na przyjęcie większej ilości japońskich i japońsko-niemieckich 

inwestycji bezpośrednich. Niezależnie od deklaracji i nadziei Polaków, nie wydaje się, by 

Rzeczpospolita Polska mogła być dla Japonii równie atrakcyjnym partnerem co Niemcy, ale 

należy dążyć do rozwoju stosunków Warszawy i Tokio.  

 

Chińsko-Pakistański Korytarz Gospodarczy a obecne relacje tych państw 

Krzysztof Iwanek 

Zajścia ostatnich dwóch miesięcy w stosunkach ChRL z Pakistanem sugerują, że nowy rząd 

w Islamabadzie ma dalej częściowo sceptyczny stosunek do warunków części projektów 

realizowanych z pomocą chińską. Równocześnie kilka faktów sugeruje, że po początkowych 

tarciach Islamabad i Pekin zaczynają dochodzić do konsensusu w pewnych sprawach, choć 

ich stosunki pozostają tymczasowo ochłodzone. Rząd  pakistański utrzyma kluczowe 

partnerstwo z  Chinami, chociaż w krótkiej perspektywie zapewne  renegocjuje kilka 

obecnie rozważanych wspólnych projektów lub się z nich wycofa, jeśli uzna, że korzyści  

z nich są zbyt małe, a koszty zbyt wysokie.  Jednym z probierzy temperatury obecnych 

stosunków tych państw będzie potwierdzenie lub zaprzeczenie informacji,  że Pekin może 

pożyczyć  Islamabadowi 2 mld dol., wspierając Pakistan w jego obecnym kryzysie braku 

rezerw walutowych. 

Na przełomie lutego i marca br. doszło również do napięć na linii Pakistan-Indie. Nie były 

one w żaden sposób związane z Chińsko-Pakistańskim Korytarzem Gospodarczym, ale 

można zakładać, że obecna trudna sytuacja finansowa Pakistanu – w szczególności brak 

rezerw – sprawiła, że Islamabad nie zdecydował się na znaczniejszą eskalację. 
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Chińskie inwestycje w polską elektromobilność 

 

Elektromobilność jest traktowana przez obecny rząd jako jeden z istotnych elementów 

tworzenia zaawansowanego technologicznie polskiego przemysłu. Rozwój tego segmentu 

wpisany jest w Strategię na Recz Odpowiedzialnego Rozwoju1, a rozwinięty w Planie 

Rozwoju Elektromobilności2, który jest przygotowywany i realizowany przez Ministerstwo 

Energii. Celem programu jest stworzenie zlokalizowanego w Polsce możliwie pełnego 

łańcucha produkcyjnego samochodów elektrycznych i spozycjonowanie Polski jako lidera  

w technologiach związanych z elektromobilnością. Plany wdrożenia polskiego samochodu 

elektrycznego zakładają wyprodukowanie przez polskie firmy do 2025 r. 1 mln pojazdów3. 

Polskie władze starają się przyciągnąć inwestorów zagranicznych, którzy zbudowaliby 

podwaliny tego sektora, zwłaszcza w segmentach, w których dla rozwoju rodzimych 

przedsiębiorstw istotne znaczenie mają inwestycje zagraniczne. Pod koniec maja ub.r. 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) prowadziła 14 projektów z segmentu 

elektromobilności o łącznej wartość 2,87 mld euro (ponad 12 mld zł), które mogłyby się 

według szacunków agencji przyczynić do stworzenia blisko 4,4 tys. miejsc pracy. Wśród 

krajów inwestujących w elektromobilność w Polsce dominowały państwa azjatyckie4. 

Największą inwestycją w fazie realizacji jest fabryka baterii LG5. Chińskie firmy również były 

zainteresowane lokalizacją zakładów i kilka z nich podjęło już pozytywne decyzje  

i konkretne działania.  

 

Sukcesy... 

 

Grupa Jiangsu Guotai Huarong International rozpoczęła w 2017 r. inwestycję  

w Godzikowicach pod Oławą, gdzie ma powstać fabryka elektrolitów do baterii dla 

samochodów elektrycznych6. Spółki wchodzące w skład chińskiej grupy – Jiangsu Ruitai 

New Energy Materials Co., Ltd. oraz Zhangjiagang Guotai-Huarong Chemical New Material 

Co., Ltd. – objęły po 50% udziałów w powstałej w styczniu 2018 roku spółce Guotai-Huarong 

Poland Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Wydajność polskiej fabryki przewidziana jest na 
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40 000 ton elektrolitu rocznie. Jest to liczba wystarczająca do produkcji baterii dla ok. 1 mln 

aut elektrycznych7. Wartość inwestycji może sięgnąć 47 mln dolarów. Chiński inwestor 

podjął już konkretne działania. W lutym ub.r. polska spółka zależna otrzymała zezwolenie 

na prowadzenie działalności w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „Invest-Park” 

(WSSE) i w maju  zakupiła ostatecznie działkę pod budowę fabryki. Docelowo zatrudnienie 

w zakładzie ma znaleźć około 100 osób. Do końca 2018 lub na początku 2019 r. spółka miała 

uzyskać pozostałe konieczne do funkcjonowania zezwolenia oraz dostosować swoje 

procedury do wymagań polskiego prawa.  Pozwoliłoby to na rozpoczęcie budowy zakładu, 

która miała zostać zakończona do 2020 r.8 PAIH zaliczył inwestycję do grupy 

zrealizowanych, jednak jak na razie pozostaje ona we wstępnej fazie.  

 

Podobną inwestycję również w Godzikowicach ma zamiar ulokować inny chiński koncern –

Capchem. W marcu ub.r. wydał on komunikat giełdowy, w którym ogłosił plany budowy 

fabryki produkującej 40 tys. ton elektrolitu do baterii samochodowych (20 tys. w pierwszym 

etapie i kolejne 20 tys. po rozbudowie zakładu), 5 tys. ton NMP9 i 5 tys. ton pasty 

przewodzącej10. Realizacją inwestycji ma się zająć specjalnie do tego celu powołana 

Capchem (Poland) Co., Ltd. Sp.z.o.o .11 Powierzchnia zakładu to 80 tys. m2, a czas realizacji 

pierwszego etapu inwestycji o wartości 200 mln rmb przewidziano na dwa i pół roku. Warto 

zwrócić uwagę na fakt, że surowce i komponenty mają być kupowane od europejskich 

dostawców. Łączna wartość inwestycji to 360 mln rmb (ok 200 mln pln) z czego 280 mln 

rmb to inwestycje w środki trwałe. Projekt przewidziano na 10 lat z osiągnięciem pełnej 

mocy produkcyjnej w trzy lata po zakończeniu budowy. Czas zwrotu z inwestycji to 6 lat 

(włącznie z budową), co oznacza bardzo wysoką planowana stopę zwrotu. Na początku 

sierpnia rada nadzorcza WSSE zatwierdziła wyniki zamkniętego w końcu lipca wygrany 

przez Capchem przetarg na działkę pod budowę fabryki.12 W ostatnich miesiącach brak 

znaczących dalszych postępów w realizacji inwestycji.  

 

Z kolei Bafang Electric – chiński producent komponentów i kompletnych systemów do 

rowerów i skuterów elektrycznych – zapowiedział wartą 15 mln euro inwestycję w zakład we 

Wrocławiu, mający zatrudnić 50 pracowników13.  
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…i porażka  

 

Przyciągnięcie dwóch inwestycji chińskich związanych z elektromobilnością, która jest 

jednym z istotnych obszarów w planach rozwojowych obecnej ekipy rządowej, można 

uznać za sukces. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że inna chińska firma – Contemporary 

Amperex Technology (CATL), która jest producentem akumulatorów do samochodów 

elektrycznych – wybrała ostatecznie Niemcy na lokalizację swojej fabryki. W marcu ub.r. 

Polska została wskazana jako jedna z trzech potencjalnych lokalizacji, obok Węgier  

i Niemiec14. Ostatecznie jednak chiński producent podjął decyzję o budowie nowej fabryki  

w Erfurcie w Turyngii. Podpisanie wstępnych umów odbyło się na początku lipca br. podczas 

wizyty premiera Li Keqianga15. W listopadzie CATL wynajął w Erfurcie powierzchnie 

biurowe16. Początek budowy fabryki i rekrutacje pracowników planowane są już na 2019  

r. Jej wartość to ok. 240 mln euro. Do 2022 r. ma zatrudniać 600 osób oraz produkować 

rocznie akumulatory o mocy 14 GWh17. Jest to w założeniach inwestycja dużo większych 

rozmiarów i kreująca więcej miejsc pracy niż trzy lokowane w Polsce łącznie. Jednym  

z głównych odbiorców z nowego zakładu ma być BMW, które zapowiada zakupy baterii od 

CATL na łączną wartość 4 mld euro w ciągu najbliższych kilku lat. Udział fabryki w Erfurcie 

jest planowany na 1,5 mld euro. BWM miało się zobowiązać do pokrycia części kosztów 

budowy fabryki18. Innymi klientami chińskiej firmy są Daimler, Nissan, Hyundai  

i Volkswagen. Lokalizacja w Niemczech jest preferowana ze względu na bliskość  

niemieckich zakładów produkcyjnych.  

 

Korzyści dla Polski z chińskich inwestycji 

 

Uzasadnione obawy związane z udziałem chińskich firm w polskim rynku, szczególnie  

w projektach związanych z budowaniem polskiej infrastruktury krytycznej – jak to ma 

miejsce w przypadku Huawei – nie powinny przesłaniać faktu, że w niektórych obszarach 

chińskie inwestycje  mogą być pożądane i użyteczne. Inwestycje, które kreują miejsca 

pracy, wprowadzają nowe technologie lub know-how i służą dywersyfikacji portfolio 

inwestorów w danej branży – a do takich należą inwestycje GTHR i Capchem – są pożądane. 
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Władze w Pekinie od lat wspierają rozwój sektora elektromobilności. Firmy z ChRL są coraz 

bardziej konkurencyjne wobec japońskich i koreańskich w komponentach do produkcji 

samochodów elektrycznych, w szczególności akumulatorach. Chińskie marki jak BYD, 

Yutong, Nio czy Geely wchodzą lub próbują wejść na zagraniczne rynki19. Sprawia to że, 

chińskie inwestycje w tym sektorze mogą być atrakcyjne dla Polski w związku z planami 

budowy własnego przemysłu. W sektorze elektromobilności inwestycje są one jednak 

stosunkowo nieznaczne w porównaniu do wspomnianej inwestycji LG czy belgijskiego 

Umicore20. W Polsce inwestycje planują również inne firmy jak Daimler czy szwedzki 

Northvolt, a zatem nie ma perspektywy na chińską dominacją w całej branży. Taka 

dominacja jest natomiast możliwa w wypadku innych branż i firm z ChRL, np. udziału 

Huawei w budowie infrastruktury 5G21. Jak na razie nie ma również przesłanek, by sądzić, że 

w najbliższej przyszłości inwestorzy z Kraju Środka przeprowadzą integrację wertykalną, 

która pozwoli im na uzyskanie pozycji dominującej. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że 

zarówno GTHR, jak i Capchem w segmencie produkcji elektrolitu będą miały bardzo mocną 

pozycję. Polskie władze liczą na efekt kuli śnieżnej i przyciąganie kolejnych inwestorów 

dzięki już istniejącym projektom, co w przypadku firm z Azji ma szczególne znaczenie. Na 

decyzje o inwestowaniu w Polsce wpływ może mieć jednak ochłodzenie stosunków między 

Warszawą a Pekinem, co również należy brać pod uwagę.22 Realizacja już zaplanowanych 

inwestycji nie jest zatem całkowicie przesądzona. Wdrożenie inwestycji nie jest jeszcze  

w zaawansowanej fazie, zatem wciąż istnieje możliwość, że chińscy inwestorzy wstrzymają 

dalsze działania. 

 

Ostrożniej natomiast należy podchodzić do wspierania chińskich inwestycji w zakłady 

produkujące samochody elektryczne. Według PAIH firmy z ChRL są zainteresowane 

inwestycjami w sektorze motoryzacyjnym w Polsce23. Przykład chińskich zakładów Great 

Wall w Bułgarii, które służyły za montownie części przywożonych z Chin powinien skłaniać 

do rozważenia, czy są to inwestycje pożądane z punktu widzenia rozwoju branży 

motoryzacyjnej zlokalizowanej w Polsce24. Dla chińskich producentów już teraz pomocna  

w eksporcie części do Polski może być inicjatywa Przemysłowego Instytutu Motoryzacji 

(PIMOT), który podjął starania o uzyskanie akredytacji na wykonywanie m.in. certyfikacji 

IATF zarówno w Polsce (w Europie), jak i na terenie Chin. Jednym z celów założenia 
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przedstawicielstwa w Chinach ma być świadczenie usług badania i certyfikowania 

produkowanych w Chinach części zamiennych oraz podnoszenie wiedzy chińskich firm na 

temat obowiązujących w Unii Europejskiej standardów, żeby ułatwić ich wprowadzenie na 

rynek polski25. Z drugiej strony działanie przedstawicielstwa będzie również przydatne dla 

budowania polskiej marki i wsparcia eksportu części i akcesoriów samochodowych26. 

Pozytywnym przykładem utrzymania zlokalizowania produkcji w Polsce w pokrewnej 

branży są natomiast zakłady Liu Gong w Stalowej Woli oraz niewielka inwestycja firmy 

Tenglong27. Wsparcie i zachęty dla każdej inwestycji powinny być rozpatrywane 

jednostkowo biorąc pod uwagę sytuację konkretnych inwestorów i ich plany inwestycyjne.   

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Ciąg dalszy globalnych problemów Huawei i ich implikacje dla Polski 

 

Kolejne europejskie państwa zwracają uwagę na potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa 

związane ze współpracą z chińskim koncernem telekomunikacyjnym Huawei. Poniżej 

przedstawione zostało podsumowanie najważniejszych wydarzeń związanych z tym 

tematem z ostatnich tygodni. Następnie omówione są implikacje międzynarodowych 

problemów Huawei dla Polski, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu Stanów 

Zjednoczonych na rozwój sytuacji.  

 

Dania 

 

5 lutego br. duńska policja potwierdziła, że dwóch pracowników Huawei zostanie 

wydalonych z kraju w związku ze złamaniem prawa imigracyjnego. Duńskie media podają, 

że według policji sprawa ta nie ma żadnego związku z kontrowersjami wokół chińskiej firmy, 

a jest jedynie rezultatem rutynowej inspekcji1. Współpraca duńskich podmiotów z chińskim 

gigantem telekomunikacyjnym rozpoczęła się w 2013 roku, kiedy największa duńska sieć 

telekomunikacyjna TDC podpisała z Huawei umowę na rozwój sieci 4G. Już wtedy zwracano 

uwagę, że decyzja ta może mieć niepożądane skutki dla bezpieczeństwa kraju2. TDC 

podpisało również umowę z Huawei na rozbudowę sieci 5G, ale jej realizacja jeszcze się nie 

rozpoczęła. Według lokalnych mediów wycofanie się z umowy jest możliwe, jeśli sytuacja 

bezpieczeństwa będzie tego wymagać3.  

 

Norwegia 

 

W połowie stycznia br. Norwegia ogłosiła, że rozważa podjęcie środków bezpieczeństwa  

w celu ograniczenia udziału Huawei w rozbudowie infrastruktury 5G na terenie kraju4. Dwie 

norweskie sieci (Telenor i Telia) współpracowały z chińskim koncernem przy tworzeniu sieci 

4G oraz uczestniczyły w testach sieci 5G. Na początku lutego norweskie służby oskarżyły 

Huawei o szpiegostwo, jednocześnie podkreślając, że zarzuty te są oparte na hipotezie, iż 
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zgodnie z chińskim prawem Huawei musi dzielić się informacjami o użytkownikach  

z rządem w Pekinie5. Norweski rząd ma również stworzyć mechanizmy uniemożliwiające 

swoim sieciom telekomunikacyjnym współpracę z Huawei, głównie jeśli chodzi o dostawy 

sprzętu niezbędnego do budowy sieci 5G. Norweski dyrektor ds. bezpieczeństwa Huawei 

Tore Larsen Orderløkken zadeklarował, że „poza kwaterą główną w Pekinie, nic nie łączy 

nas [norweskiego oddziału Huawei] z chińską administracją”6. 

 

Litwa 

 

Na początku lutego litewski Departament Bezpieczeństwa Narodowego opublikował raport 

opisujący największe wyzwania dla bezpieczeństwa kraju7. Obszerna część publikacji 

została poświęcona chińskim wpływom i siatce szpiegów, którzy według autorów 

dokumentu działają na terenie Litwy. Chińskie przedsiębiorstwa zostały w nim również 

przedstawione jako potencjalne zagrożenie. Chociaż Huawei nie został wymieniony  

z nazwy, dokument sugeruje, iż chińskie firmy na Litwie, a przynajmniej ich część, realizują 

interesy rządu w Pekinie. Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego Litwy 

Darius Jauniškis oświadczył również, że organy rządowe przyglądają się potencjalnym 

zagrożeniom bezpieczeństwa związanym ze współpracą z Huawei, chociaż obecnie nie ma 

przesłanek ku wprowadzeniu całkowitego zakazu kooperacji z koncernem8.  

 

Węgry 

 

Dotychczas Węgry pozostawały na uboczu dyskusji na temat potencjalnych zagrożeń 

związanych z kooperacją z Huawei. Pod koniec 2018 r. węgierski rząd podpisał umowę  

z Huawei na rozbudowę sieci 5G i nie wydaje się rezygnować ze współpracy. Podczas swojej 

wizyty na Węgrzech w lutym br. sekretarz stanu USA Mike Pompeo stwierdził, że Stany 

Zjednoczone będą zmuszone ograniczyć współpracę z państwami, które zdecydują się na 

kontynuację kooperacji z Huawei9. Strona amerykańska podkreśliła również konieczność 

przeciwdziałania rosyjskim i chińskim wpływom w regionie. Strona węgierska skrytykowała 

to oświadczenie stwierdzeniem, że jest ono przejawem „wielkiej hipokryzji” ze strony 

państw Zachodu10. Budapeszt jest największym sojusznikiem Pekinu wśród państw Grupy 
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Wyszehradzkiej. Pomimo rosnącej krytyki ze strony USA raczej nie należy spodziewać się 

nagłego i trwałego ochłodzenia relacji chińsko-węgierskich, chociaż Stany Zjednoczone 

będą prawdopodobnie wykazywać wzmożone zainteresowanie wywieraniem nacisków na 

stronę węgierską w tej kwestii. 

 

Włochy  

 

Na początku lutego dziennik La Stampa opublikował informację, że włoski rząd zamierza 

wykluczyć Huawei i ZTE z budowy sieci 5G na terenie kraju11. Tamtejsze Ministerstwo 

Rozwoju Ekonomicznego szybko zdementowało tę wiadomość deklarując, że obecnie nie 

posiada dowodów na istnienie zagrożeń związanych ze współpracą z chińskimi firmami 

telekomunikacyjnymi12. Temat potencjalnych zagrożeń związanych ze współpracą z Huawei 

nie należy do medialnych we Włoszech. Nieliczne pogłębione teksty zaznaczają, że włoskie 

instytucje odpowiedzialne za nadzorowanie służb (COPASIR) od około dekady sygnalizują 

istnienie problemu, ale jest on ignorowany przez decydentów13. W kraju we współpracy  

z Huawei testowane są już lokalne rozwiązania 5G (m.in. w Mediolanie i Bari),  

a na Sardynii i w Segrate w północnych Włoszech funkcjonują centra badawcze firmy. Firma 

uczestniczy również w rozwoju Sardynii jako „inteligentnego regionu” poprzez 

zintegrowany rozwój usług 5G. Te same źródła donoszą, że wyspa ta jest strategicznym 

miejscem z powodu znajdujących się tam baz militarnych oraz regularnych manewrów 

wojskowych sił NATO. Podkreśla się potencjalne zagrożenia związane ze zwiększonymi 

możliwościami obserwacji regionu przez stronę chińską. Na razie nie widać jednak 

sygnałów, że współpraca z Huawei w regionie miałaby zostać przerwana. 

  

Niemcy  

 

Niemiecka opinia publiczna jest w dalszym ciągu podzielona jeśli chodzi o ocenę zagrożeń 

związanych ze współpracą z Huawei. Środowiska biznesowe podkreślają potencjalne straty 

finansowe oraz wzrost kosztów związany z potencjalnym wykluczeniem chińskich firm 

telekomunikacyjnych, a część środowisk politycznych opowiada się za zwiększeniem 

kontroli. Szef Federalnego Zrzeszenia Niemieckiego Przemysłu stwierdził na początku 
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lutego, że wykluczenie Huawei z niemieckiego rynku poskutkowałoby działaniami 

odwetowymi wymierzonymi w niemieckie firmy współpracujące z Chinami14. Deutsche 

Telekom również wyraziło opinię, że wyeliminowane Huawei z europejskiego rynku 

poskutkuje ogólnym spowolnieniem rozwoju sieci 5G regionie, co obniży konkurencyjność 

UE względem Stanów Zjednoczonych i innych graczy na arenie międzynarodowej. 

Deutsche Telekom od początku 2018 roku testuje razem z Huawei rozwiązania 5G  

w Berlinie. Angela Merkel zadeklarowała natomiast, że budowa sieci 5G przez Huawei  

w Niemczech będzie uzależniona od uzyskania „gwarancji” od chińskiego koncernu, który 

zobowiąże się do nieprzekazywania danych rządowi w Pekinie15. Ciężko wyobrazić sobie 

wyegzekwowanie takiego żądania i jak miałoby ono wyglądać w praktyce. Niemcy będą 

prawdopodobnie dążyć do zachowania własnych interesów we współpracy z Chinami przy 

jednoczesnych próbach tworzenia unijnych mechanizmów kontroli inwestycji w branży 

telekomunikacyjnej przez podmioty spoza UE. Wypracowanie wspólnego unijnego 

rozwiązania jest również proponowane przez państwa takie jak Austria czy Luksemburg. Na 

marzec zaplanowane jest otwarcie Centrum Cyberbezpieczeństwa Huawei w Brukseli16. 

Pomimo kontrowersji współpraca na wielu poziomach jest kontynuowana.  

 

Wielka Brytania  

 

Brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (organizacja wchodząca w skład 

Centrali Łączności Rządowej GCHQ, która jest organem brytyjskich służb) podjęło 

kontrowersyjną decyzję o chęci kontynuowania współpracy z Huawei, deklarując, że Wielka 

Brytania jest w stanie ograniczyć ryzyko związane z tego rodzaju kooperacją 17. Opinia ta 

będzie brana pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznej decyzji w ramach odbywającego 

się obecnie rządowego przeglądu bezpieczeństwa, którego wyniki mają zostać ogłoszone  

w marcu lub kwietniu. Określą one, czy brytyjskie firmy telekomunikacyjne, które 

rozpoczęły współpracę z Huawei w dziedzinie rozbudowy sieci 5G (np. Vodafone, EE czy 

Three) będą mogły ją kontynuować. Jeśli Wielka Brytania zdecyduje się na kontynuację 

kooperacji z Huawei, będzie to jednoznaczne z rozbiciem porozumienia wewnętrznego  

w ramach Sojuszu Pięciorga Oczu. W ostatnim półroczu organizacja ta, zrzeszająca służby 

specjalne pięciu krajów anglojęzycznych (USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia i Wielka 
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Brytania), konsekwentnie starała się przeciwdziałać ekspansji Huawei poza granicami Chin. 

Wyłamanie się Wielkiej Brytanii mogłoby mieć nieoczekiwane konsekwencje dla innych 

państw, gdyż sugerowałoby, że amerykańskie obiekcje wobec Huawei mogą być w głównej 

mierze motywowane rywalizacją polityczną, a nie kwestiami bezpieczeństwa (założywszy, 

że Brytyjczycy i Amerykanie mają dostęp do takich samych źródeł w ramach Sojuszu 

Pięciorga Oczu). Nie należy jednak wykluczać, że brytyjskie kalkulacje mają związek  

z trudną sytuacją kraju w kontekście Brexitu. Rząd w Pekinie zdaje sobie sprawę, że Londyn 

jest osłabiony i prawdopodobnie dąży do zmiany jego stanowiska wobec współpracy  

z Huawei. Zmiana stanowiska Wielkiej Brytanii w tej kwestii byłabym dużym zwycięstwem 

wizerunkowym dla strony chińskiej.  

 

Tymczasem współpraca Huawei z państwami spoza Europy jest rozwijana. Arabia 

Saudyjska planuje w tym roku zbudować własną sieć 5G, a chiński koncern ma w ramach 

tego procesu zainwestować tam w ciągu najbliższego roku 20 milionów dolarów18. Pod 

koniec lutego Arabia Saudyjska podpisała umowę ze stroną chińską dotyczącą współpracy 

w ramach tworzenia inteligentnych technologii z Huawei19. Był to jeden z rezultatów wizyty 

saudyjskiego księcia Mohammeda bin Salmana w Chinach. Oferta chińskiego koncernu jest 

w dalszym ciągu atrakcyjna dla wielu krajów szukających nowych ścieżek rozwoju.  

 

Reakcje USA a sytuacja w Polsce 

 

Rozwój kontrowersji związanych z Huawei w Europie jest w dużej mierze wypadkową relacji 

Waszyngton-Pekin. Zaostrzająca się konkurencja między USA a Chinami ma również swoje 

przełożenie na sytuację w Polsce. 

 

Departament Sprawiedliwości USA wytoczył w końcu oficjalne oskarżenia wobec koncernu 

Huawei i jego dyrektorki finansowej Meng Wanzhou, która oczekuje w Kanadzie decyzji  

o ekstradycję do USA20. Dotyczą one m.in. kradzieży sekretów handlowych  

i oferowania premii pracownikom wykradającym informacje od zagranicznych 

współpracowników koncernu. Jest to pierwszy przypadek wytoczenia procesu chińskiej 

firmie przez amerykańskie organy państwa, a nie podmioty prywatne. W najbliższym czasie 
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prezydent USA Donald Trump ma również wydać rozporządzenie wykonawcze dotyczące 

bezpieczeństwa w sektorze telekomunikacji21. Może stać się ono podstawą do całkowitego 

wyeliminowania obecności Huawei z amerykańskiego rynku. Waszyngton wydaje się być 

również zdeterminowany, aby kontynuować politykę nacisku na koncern  

i stopniowe eliminowanie udziału chińskich firm telekomunikacyjnych w tworzeniu sieci 5G 

w państwach rozwiniętych. Naciski administracji USA na amerykańskich sojuszników  

w Europie, aby bojkotować współpracę z Huawei stają się coraz bardziej bezpośrednie. 

Temat chińskich, a nie tylko rosyjskich wpływów w regionie stał się jednym z motywów 

przewodnich europejskiego tournée sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo oraz deklaracji 

wiceprezydenta USA Mike’a Pence’a ze spotkania ministerialnego na temat Bliskiego 

Wschodu (które odbyło się w Warszawie w dniach 13-14 lutego br.). Sugeruje to, iż 

amerykańscy decydenci podjęli decyzję o zwiększeniu zaangażowania w Europie Środkowo-

Wschodniej, która postrzegana jest za Zachodzie jako miejsce, gdzie ścierają się interesy 

ChRL i USA. Chociaż amerykańska percepcja chińskich wpływów w regionie może być 

wyolbrzymiona, w praktyce jej rezultatem będzie  zwiększenie obecności USA w regionie. 

Świadczy o tym również treść komunikatu Departamentu Stanu USA opublikowanego  

w międzynarodowego szczytu nt. Bliskiego Wschodu. Oświadczenie precyzuje m.in. w jaki 

sposób strona amerykańska planuje przeciwdziałać rosyjskim  

i chińskim wpływom w regionie poprzez współpracę w zakresie egzekwowania prawa oraz 

zwiększenie finansowania dla rozwoju dziennikarstwa śledczego badającego m.in. korupcję 

i powiązania na pograniczu biznesu i polityki22. Podczas wyżej wspomnianego spotkania 

ministerialnego w Warszawie wiceprezydent USA Pence podziękował również polskiemu 

rządowi za „działania mające na celu obronę naszego systemu telekomunikacyjnego”, 

bezpośrednio odnosząc się do zatrzymania pracownika Huawei oraz obywatela Polski 

oskarżonych o szpiegostwo na rzecz ChRL23. 

  

Jednocześnie Huawei stara się przekonać stronę polską do kontynuowania współpracy. Pod 

koniec stycznia firma zaoferowała polskiemu rządowi udostępnienie kodów źródłowych, 

aby można było zweryfikować je pod kątem bezpieczeństwa24. Rozwiązanie to wydaje się 

jednak nie przekonywać strony polskiej, gdyż nie pozwala na osiągnięcie całkowitej 

transparentności mechanizmów działania chińskich systemów telekomunikacyjnych  
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i w dalszym ciągu pozwala na spekulacje związane z potencjalnym przechwytywaniem 

danych przez stronę chińską. Na początku lutego warszawski oddział koncernu 

zorganizował specjalną konferencję, podczas której ogłosił m.in. chęć stworzenia w Polsce 

centrum cyberbezpieczeństwa25. Huawei podkreśla wkład firmy w rozwój polskiej 

gospodarki, m.in. dzięki generowaniu miejsc pracy (obecnie koncern bezpośrednio 

zatrudnia w Polsce prawie 1000 osób, a pośrednio prawie 3000), a w ciągu ostatnich trzech 

lat zapłacił 630 milionów złotych podatków26. Przedstawiono również prognozowane straty 

dla strony polskiej związanych z potencjalnym wykluczeniem Huawei z lokalnego rynku (np. 

wydłużenie czasu budowy sieci 5G w Polsce o rok, drastyczne zwiększenie kosztów). 

Prognozy te zostały jednak przygotowane przez sam koncern, a więc istnieją podejrzenia, 

że nie przedstawiają obiektywnej oceny sytuacji. Szef ds. bezpieczeństwa Huawei Andy 

Purdy podkreślił w wywiadzie dla polskiej prasy, że z punktu widzenia koncernu obecna 

sytuacja ma czysto polityczny charakter i że celem obecnych działań jest osłabienie pozycji 

Huawei jako konkurenta USA w rozwoju sieci 5G27. 

 

Polski rząd zadeklarował, że cała infrastruktura telekomunikacyjna obsługiwana obecnie 

przez Huawei zostanie sprawdzona pod kątem zagrożeń bezpieczeństwa. Inwentaryzacja 

ma w pierwszej kolejności zbadać urządzenia do transmisji danych i głosu w sieci oraz 

istniejąca już infrastrukturę, która miała stanowić bazę dla rozwoju sieci 5G28. Proces ten ma 

potrwać do kilku miesięcy, a od jego wniosków będzie zależeć przyszłość Huawei w Polsce. 

Rozważane są różne scenariusze, jak np. zwiększenie środków bezpieczeństwa przy 

współpracy z koncernem, wykluczenie go z budowy sieci 5G w Polsce albo całkowite 

wykluczenie z polskiego rynku. Podkreśla się, że chociaż koszty ewentualnej wymiany 

infrastruktury będą brane pod uwagę, podstawowym kryterium oceny sytuacji są kwestie 

bezpieczeństwa29. Końcowa decyzja będzie miała duże znaczenie polityczne zarówno dla 

relacji polsko-chińskich, jak i polsko-amerykańskich, a zatem proces decyzyjny może się 

wydłużyć.  

 

Alicja Bachulska – analityk ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji  
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Stosunki Iran-Polska w kontekście konferencji bliskowschodniej 
w Warszawie 

 

Wykorzystanie wydarzenia przez władze IRI 

 

Zapowiedź o Spotkaniu ministerialnym poświęconym budowaniu pokoju i bezpieczeństwa 

na Bliskim Wschodzie (odtąd: spotkanie), współorganizowanym przez władze USA i Polski 

pojawiła się 11 stycznia br. – na miesiąc przed wyznaczoną datą spotkania, tj. 13-14 lutego 

br.1  Data spotkania miała także znaczenie symboliczne – rozpoczynało się ono dwa dni po 

święcie zwycięstwa rewolucji muzułmańskiej w IRI, a ostatni dzień spotkania nałożył się na 

konkurencyjne spotkanie Rosji, Turcji i Iranu (również dot. procesu stabilizacji Bliskiego 

Wschodu) w Soczi2. Pierwsza publiczna deklaracja o spotkaniu padła z ust Mike’a Pompeo, 

sekretarza stanu USA podczas wywiadu udzielonego stacji telewizyjnej Fox News. Wbrew 

późniejszym doniesieniom prasowym, Mike Pompeo nie wskazał, aby spotkanie miało być 

poświęcone jedynie Iranowi3. Według słów Pompeo, spotkanie miało dotyczyć również,  

a nie wyłącznie Iranu, którego wpływy z punktu widzenia władz USA mogą działać na region 

destabilizująco4.  

 

Jednakże władze IRI postanowiły wykorzystać spotkanie do realizacji własnych celów 

politycznych, skoro oczywistym było, że w gronie zaproszonych na spotkanie państw 

niewiele jest takich, które mogłyby się przyznać do przyjaznych stosunków z Iranem.  

W związku z tym minister spraw zagranicznych IRI, Mohammad Dżawad Zarif, rychło 

skrytykował zapowiadane spotkanie, określając je „antyirańskim cyrkiem”. W odniesieniu 

do Polski Zarif miał stwierdzić, że nasz kraj nie będzie w stanie zmyć z siebie hańby za 

współorganizację spotkania. Ponadto Abbas Araghczi, sekretarz ds. politycznych irańskiego 

MSZ, uznał, że władze w Warszawie powinny docenić fakt uratowania i goszczenia przez 

Iran ponad 100 tys. polskich uchodźców podczas II Wojny Światowej oraz tego, że według 

irańskiego prawa polskie cmentarze mogły zniknąć po 30 latach, a tymczasem są one 
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respektowane i od 1942 r. pozostają nietknięte5. Ze względu na mało rozbudowane relacje 

Polski z Iranem, było to jawne wezwanie do odbycia rozmów politycznych między Polską  

a Iranem.  

 

Działania dyplomatyczne 

 

Wkrótce po pierwszych irańskich deklaracjach doszło do trzech rozmów polsko-irańskich:  

w dniu 13 stycznia wezwano polskiego charge d'affaires (Wojciecha Unolta) w Teheranie do 

irańskiego MSZ w celu wysłuchania protestu strony irańskiej przeciw organizacji spotkania; 

w dniu 15 stycznia ambasador IRI w Warszawie przedstawił polskiemu MSZ swoje obawy  

i wyrazy protestu wobec spotkania; w końcu 21 stycznia Maciej Lang (podsekretarz stanu 

ds. dyplomacji ekonomicznej, współpracy rozwojowej, polityki azjatyckiej, polityki 

afrykańskiej i bliskowschodniej) odbył rozmowy polityczne z Abbasem Araghczim. Każda  

z tych rozmów miała prowadzić do rozładowania napięcia między Polską i Iranem – strona 

polska podkreślała, że spotkanie z założenia nie ma antyirańskiego charakteru, irańska zaś 

przekazała swoje stanowisko w sprawie przyczyn konfliktu na Bliskim Wschodzie6. Niemniej 

jednak już 15 stycznia, przed przyjęciem polskiej delegacji, rzecznik irańskiego MSZ wskazał 

powody, które motywowały Polskę do współorganizowania spotkania (konieczność 

pogłębienia sojuszniczych stosunków z USA z racji zagrożenia ze strony Rosji)  

i jednocześnie jasno dał do zrozumienia, że Iran nie odstąpi od negatywnej kampanii 

informacyjnej7.  

 

W związku z tym, że rozmowy dyplomatyczne między Iranem a Polską się odbyły i nawet 

zapewniono o zaproszeniu na przyszłe wydarzenie tego typu strony irańskiej, wydaje się, że 

władze w Teheranie wykazały zrozumienie dla stanowiska Polski8. Rozmowy dyplomatów 

były niezbędne i prawdopodobnie mogły wpłynąć na zmniejszenie krytyki skierowanej 

bezpośrednio przeciwko Polskim władzom. Nie doszło też do znacznych działań 

odwetowych po żadnej ze stron – o ile wiadomo, Iran anulował jedynie polskie wydarzenia 

kulturalne9. Zważywszy jednak na to, że Iran nie został zaproszony na spotkanie,  

a większość z zaproszonych państw bliskowschodnich nie ma dobrych relacji z Iranem, 

trudno było przed i w trakcie spotkania oczekiwać, że wypowiedzi skierowane przeciwko 
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władzom w Teheranie (choćby ze strony delegacji USA, Arabii Saudyjskiej lub Izraela) nie 

padną. Przegląd doniesień medialnych z dni poprzedzających spotkanie pokazuje, że uwaga 

Iranu została skierowana na krytykę samego wydarzenia oraz państw w nim 

uczestniczących, a szczególnie USA i Izraela. Większość siły irańskich działań krytykujących 

spotkanie dotyczyło rangi i konsekwencji tego wydarzenia – aspekty te stale umniejszano  

i obrazowano jako wymierzone ściśle przeciw Iranowi. Podkreślano przy tym, że spotkanie 

jest bezcelowe i pozbawione sensu, a ponadto dzieli Europę, co uwidocznił brak znacznego 

uczestnictwa ze strony niektórych państw członkowskich oraz struktur samej UE. 

Wskazywano także brak delegacji rosyjskiej i chińskiej10.  

 

Zamach na gwardzistów 

 

Być może rząd Polski uniknąłby większej krytyki, gdyby w dniu rozpoczęcia spotkania nie 

doszło do zamachu terrorystycznego w Sistanie-Beluczystanie, południowo-wschodniej 

prowincji IRI. Zdarzenie to pochłonęło 27 ofiar i wszystkie były żołnierzami Korpusu 

Strażników Rewolucji Muzułmańskiej (służących w 14. Dywizji Imama Hosejna stacjonującej 

w Esfahanie). Ponadto, choć pod względem liczby ofiar zamach nie był znaczący, to 

wizerunkowo można go określić jako poważnie „upokarzający” władze IRI. Oskarżyły one 

wówczas uczestników spotkania o organizację zamachu, twierdząc, że „kohorty tych 

samych terrorystów patrzą na to z warszawskich ulic i cieszą się”11. Polski MSZ co prawda 

zareagował odpowiednio na tweeta ministra spraw zagranicznych IRI, zapewniając, że  

w Warszawie nie ma terrorystów12. Oczywiście zamach ten nie był dziełem przypadku, 

moment jego przeprowadzenia był zaplanowany, a cel starannie dobrany. Niemniej jednak 

zamach przysłużył się wzmocnieniu autentyczności argumentów wysuwanych w kampanii 

informacyjnej i Iran mógł dzięki temu w sposób bardziej prawdziwy pokazać, że to państwo 

samo też jest ofiarą terroryzmu. Negatywne skutki mimo to się pojawiły i nie sposób im 

zaprzeczyć – kadry irańskiego aparatu bezpieczeństwa prawdopodobnie dostrzegają, że 

popieranie linii politycznej władz IRI ma realną cenę w wymiarze wewnętrznym, na terenie 

własnego państwa, a nie na odległym froncie w Syrii, gdzie irańskie oddziały wspomogły  

w walce reżim Baszara Assada. Nie jest to bowiem w perspektywie ostatnich kilku lat 

odosobniony zamach.  
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Wnioski 

 

Spotkanie ministerialne poświęcone budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim 

Wschodzie było krytykowane przez irańskie media i polityków na wszystkich etapach: od 

zapowiedzi, w trakcie jego trwania i po zakończeniu. Należy uznać, że wątek spotkania 

będzie się wciąż pojawiał w wypowiedziach irańskich polityków i w mediach. Władze IRI 

odebrały to wydarzenie jako wymierzone wyłącznie w Iran, ale z pewnością wykorzystają 

fakt jego zajścia do realizacji własnych działań politycznych na Bliskim Wschodzie. Strona 

polska, choć podjęła działania dyplomatyczne mające zredukować napięcia z władzami  

w Teheranie, także – choć też trochę przypadkowo – znalazła się w ogniu krytyki. 

 

Władze IRI naturalnie uciekły się do negatywnej kampanii informacyjnej, przypominania 

polsko-irańskich więzów historycznych oraz do grożenia wyciągnięciem konsekwencji 

wobec państw zaangażowanych w spotkanie. Jednakże mimo wielu irańskich działań  

i użytych argumentów jest absolutnie pewne, że władze IRI przedsięwzięłyby identyczne 

środki wobec każdego innego państwa, które podjęłoby się (w miejsce Polski) 

współorganizacji tego spotkania. Wbrew atmosferze stworzonej przez irańskie media, 

odpowiedź władz w Teheranie była silna jedynie pozornie– nawet argumenty historyczne 

dotyczące armii Andersa i polskich uchodźców opierały się na interpretacji pozbawionej 

kontekstu. Pamiętać należy, że Iran był w czasie II Wojny Światowej okupowany przez 

wojska brytyjskie i radzieckie, więc decyzyjność ówczesnych władz irańskich była co 

najmniej ograniczona, a pomoc dla Polaków w Iranie pochodziła przede wszystkim od rządu 

na uchodźstwie w Londynie oraz rodzimych struktur społecznych.  

 

Obiektywnie patrząc, faktyczne więzy łączące Polskę i IRI są – nawet historycznie – 

nieliczne, przypadkowe i krótkotrwałe. Argumenty i wola strony irańskiej do podjęcia 

rozmów z polską delegacją wynikały zapewne właśnie z tego, że skoro tak niewiele nasze 

państwa łączy, to należy przynajmniej zapewnić podstawy do utrzymywania co najmniej 

poprawnych stosunków dyplomatycznych. Korzyści dla Polski z obecnego poziomu 

stosunków z Iranem są zbyt małe, aby władze IRI mogły zechcieć wyrządzić im szkodę. 
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Odwołanie polskich wydarzeń kulturalnych miało wymiar raczej symboliczny  

i prawdopodobnie nie spotka się z symetryczną reakcją po stronie naszego kraju. Póki co 

brak jest też oznak, że irańskie władze podejmą się innych działań odwetowych wobec 

Polski. Czy spotkanie istotnie okaże się bezcelowe – jak to określały władze w Teheranie – 

okaże się w ciągu najbliższych lat. 

 

Łukasz Przybyszewski – analityk ds. Iranu w Ośrodku Badań Azji 
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Podsumowanie sytuacji bezpieczeństwa w Afganistanie w 2018 roku 

 

Podstawowe statystyki 

 

Chociaż statystyki strat po stronie cywili nie są do końca miarodajne, to jednak pokazują, że 

konflikt pozostaje cały czas na tym samym wysokim poziomie W 2018 rok w Afganistanie 

rannych lub zabitych zostało 10993 osoby, z czego 3804 poniosło śmierć – najwięcej  

w historii konfliktu. W 2017 roku liczba ofiar była niższa – 10459 osoby (co oznacza 5-

procentowy wzrost w 2018), natomiast zginęło ponad 364 osoby mniej – 3440 (wzrost o 11 

proc. w 2018). Za 63 proc. ofiar po stronie cywilnej odpowiadali bojownicy siły 

antyrządowych (w tym talibowie – 37 proc., ISKP – 20, pozostali – 6), natomiast za 24 proc. 

siły bezpieczeństwa1. Niepokojący wydawać się może duży wzrost ofiar w wyniku celowych 

ataków na cywilów (zamachy samobójcze i kompleksowe ataki) przez ugrupowania 

antyrządowe w stosunku do 2017 roku, który wyniósł 48 proc i osiągnął poziom 4125 osób  

– 1404 zabitych i 2721 rannych. Dodatkowo w wyniku intensywnej kampanii powietrznej 

prowadzonej przez siły prorządowe (siły zagraniczne oraz Afghan Air Force – AAF) 

przeciwko rebeliantom zabito 536 i raniono 479 osób. Oznaczało to 61-procentowy wzrost 

w stosunku do 2017 roku, a ponadto liczba zabitych była równie wysoka jak w 2014,2015  

i 2016 roku łącznie. Warto także zauważyć, że o ile w ubiegłych latach to AAF odpowiadała 

za większość ofiar cywilnych w tego typu operacjach, o tyle w ub.r. proporcje te uległy 

odwróceniu na korzyść sił zagranicznych2. Podane statystki nie są niespodzianką, pierwsze 

wzrosty w rezultacie takich operacji widoczne były już w 2017 roku. W krótszym okresie 

mogą one poprawić sytuację na polu walki, aczkolwiek będą antagonizować Afgańczyków  

i zwiększać poparcie dla talibów.     

 

Według SIGAR w minionym kwartale spadła również liczba dystryktów kontrolowanych 

przez rząd lub będących pod jego silnym wpływem. W październiku 2018 roku było to 219 

dystryktów (53,8 proc. z 407 dystryktów), o 8 mniej niż w październiku 2017 roku. Oznacza 

to, że o 1 proc. spadła wielkość populacji pod kontrolą lub wpływem rządu – do 64 proc. Do 
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138 wzrosła liczba dystryktów spornych (33,9 proc., wzrost o 4 proc. w stosunku do końca 

2017 roku), w których żadna ze stron nie zdobyła przewagi. Zamieszkane były one przez 26 

proc. populacji Afganistanu (wzrost o 2 proc.)  Do 50 spadła liczba dystryktów pod kontrolą 

lub wpływem talibów (do 12 proc. spadek o 2)3. Chociaż przytoczone wielkości nie pokazują 

rewolucyjnych zmian, wydają się potwierdzać stabilny trend, zgodnie z którym talibowie 

powoli, aczkolwiek skutecznie zwiększają swoje wpływy. Uznać jednak należy, że szacunki 

podawane przez SIGAR są dość konserwatywne, a sytuacja w poszczególnych regionach 

może prezentować się gorzej4. Z drugiej strony warto odnotować, że pomimo udanych 

ataków ze strony talibów na miasta Farah (maj 2018) i Ghazni (sierpień) i osiągniętego przez 

nich sukcesu propagandowego, nie byli oni w stanie tych zdobyczy utrzymać. Sytuacja ta 

nie powinna ulec zmianie dopóki na terenie Afganistanu będą stacjonowały siły USA 

zapewniające wsparcie z powietrza.  

 

W okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 r. na terenie Afganistanu miało miejsce 9912 

zainicjowanych przez wroga efektywnych ataków, czyli ok. 901 miesięcznie. W stosunku do 

tego samego okresu w 2017 r. było ich o 302 więcej, czyli ponad 3 proc. Bezpośrednie ataki 

na słabo obsadzone posterunki sił bezpieczeństwa były najbardziej skuteczną formą 

zainicjowanych przez wroga efektywnych ataków. Na drugim miejscu znalazły się ataki  

z wykorzystaniem improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) oraz min5.  

 

Wybory parlamentarne 

 

Bardzo ważnym wydarzeniem w 2018 roku były wybory parlamentarne, które miały miejsce 

20 października. W związku problemami technicznymi oraz zabójstwem komendanta policji 

w prowincji Kandahar przeciągnięto je w czasie do 21 i 27 października. Były one również 

poważnym sprawdzianem dla sił bezpieczeństwa przed kluczowymi wyborami 

prezydenckimi, które mają się odbyć 20 lipca br. Według danych UNAMA (United Nations 

Assistance Mission in Afghanistan) w trakcie trzech dni głosowania doszło do 108 

incydentów związanych z bezpieczeństwem, w następstwie których 56 osób zostało 

zabitych, a 379 rannych. Była to największa liczba ofiar, jakie miały miejsce  

w dotychczasowych wyborach w Afganistanie. Warto także dodać, że od 14 kwietnia 
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(początek rejestracji wyborców) do 19 października (dzień przed wyborami) w 152 

incydentach bezpieczeństwa związanych z wyborami zginęło 156 osób, a 340 zostało 

rannych. Na dodatek ośmiu kandydatów zginęło w różnych atakach na terenie całego 

Afganistanu6. Wiele lokali wyborczych nie zostało w ogóle otwartych z uwagi na zagrożenia 

ze strony bojowników7. IEC (Independent Elections Commission) ogłosiła po wyborach, że 

wzięło w nich udział 4,2 mln wyborców z uprawnionych 8,5 mln, co wydaje się liczbą 

zawyżoną. Wydaje się zatem, że pomimo podjętych wyjątkowych środków sytuacja 

bezpieczeństwa nie pozwoliła na prawidłowe przeprowadzenie głosowania. Doszło do tego 

wiele przeszkód związanych z organizacyjną stroną tego procesu. Stawia to pod znakiem 

zapytania zdolność rządu w Kabulu do przeprowadzenia kluczowych wyborów 

prezydenckich w lipcu 2019.  

 

Proces pokojowy 

 

W czerwcu 2018 przy okazji święta Eid Al-Fitr doszło w Afganistanie doszło do 

bezprecedensowego  zawieszenia broni, z inicjatywą którego wystąpił prezydent Ghani  

i zostało przyjęte przez talibów. Nie udała się natomiast jego późniejsza próba przedłużenia 

go o 10 dni, gdyż talibowie odrzucili tę propozycję. Talibowie nie przystali później na 

propozycję powtórzenia zawieszenia broni przy okazji święta Eid Al-Adha w sierpniu. 

Czerwcowa przerwa w walkach z jednej strony była sukcesem prezydenta Ghaniego jako jej 

inicjatora, ale z drugiej pokazała spójność ruchu talibów. Zawieszenie broni pokazało także 

jak powszechne jest w afgańskim społeczeństwie poparcie dla procesu pokojowego. 

 

We wrześniu 2018 roku Zalmay Khalilzad został nominowany przez sekretarza stanu 

Michaela Pompeo na stanowisko specjalnego wysłannika ds. afgańskiego pojednania. Do 

końca ub.r. trzykrotnie spotykał się przedstawicielami talibów w Katarze oraz 

Zjednoczonych Emiratach Arabskich, równolegle odbywając podróże do państw regionów 

mającymi interesy w Afganistanie – m.in. Arabią Saudyjską, Pakistanem i Rosją. Pierwsze 

miesiące 2019 roku także przyniosły pozytywne sygnały w kwestii procesu pokojowego, 

dlatego nie należy wykluczyć, że w br. dojdzie do ewentualnego porozumienia. Na razie 

jednak najtrudniejsze sprawy, takie jak na przykład nakłonienie talibów do rozmów  
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z rządem w Kabulu pozostały nierozstrzygnięte, w związku z czym nie należy się 

spodziewać, że szybko przyniosą rezultaty.    

 

Siły bezpieczeństwa Afganistanu 

 

W listopadzie prezydent Ghani ogłosił, że od 2014 roku w Afganistanie śmierć poniosło 

28529 członków sił bezpieczeństwa. Oznaczało to, że w latach 2017 i 2018 ginęło ich 175 

tygodniowo, a rocznie ponad 90008. Raport SIGAR ze stycznia 2019 roku wskazywał, że 

kolejny kwartał z rzędu spadała liczebność sił bezpieczeństwa. W październiku 2018 było ich 

3989 mniej niż w tym samym czasie rok wcześniej9. Wydaje się zatem, że ciągle maleje 

zdolność sił rządowych do uzupełniania własnych strat, gdyż m.in. niebezpieczna służba 

odstrasza potencjalnych kandydatów, a stale rośnie liczba zagrożeń. W listopadzie 

ministrowie obrony i spraw wewnętrznych podkreślili przed parlamentem afgańskim trudną 

sytuację sił bezpieczeństwa. Według nich zagrożenia ze strony rebeliantów występują na 

terenie całego kraju, co dodatkowo utrudnia radzenie sobie z nimi, z powodu rozciągnięcia 

sił przy ograniczonych środkach10.  

 

Po stronie sukcesów siły bezpieczeństwa mogą zanotować wyeliminowanie trzech ważnych 

dowódców rebeliantów pełniących funkcje gubernatorów z ramienia talibów w prowincjach 

Helmand, Ghor oraz Paktika. Wszyscy zginęli w wyniku ataków sił powietrznych. 

Gubernatorzy są jednymi z najważniejszych lokalnych dowódców talibów i pełnią ważne 

zadania w ramach równoległych wobec rządowych struktur rebeliantów. Pomimo 

niewątpliwego sukcesu sił bezpieczeństwa można oczekiwać, że rezultaty tych działań będą 

krótkotrwałe.  

 

Także w grudniu miały miejsce zmiany na stanowiskach ministrów spraw wewnętrznych  

i obrony Afganistanu. Mir Wais Barmak oraz Tariq Szah Bahrami – którzy do tej pory pełnili 

te funkcje i uznawani byli za technokratów bez własnego zaplecza politycznego – zostali 

zastąpieni przez Amrullaha Saleha oraz Asadullaha Chaleda. Obydwaj dysponują dużym 

doświadczeniem w pracy w strukturach bezpieczeństwa (m.in. stali na czele NDS – National 

Directorate of Security, afgańskiej służby bezpieczeństwa). Wydaje się jednak, że  
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w przypadku tych nominacji najważniejsza była dla prezydenta Ghaniego motywacja 

polityczna, gdyż obydwaj stoją na czele mniejszych partii i cieszą się poparciem w swoich 

grupach etnicznych (Tadżykach i Pasztunach)11. Z drugiej strony zwrócić należy również 

uwagę na to, że obydwaj mają silne poglądy anty-rebelianckie, co może być zwiastunem 

zdecydowanej polityki prezydenta Ghaniego wobec talibów w najbliższych miesiącach, 

pomimo wyrażanej przez niego woli do przystąpienia do rozmów pokojowych.  

 

Siły zagraniczne 

 

Według raportu SIGAR w Afganistanie w listopadzie 2018 roku w Afganistanie stacjonowało 

ok. 14000 żołnierzy USA, czego 8475 pełniło swoje obowiązki (szkolenie, doradztwo  

i asystowanie siłom afgańskim) w ramach operacji Resolute Support. Pozostali wojskowi 

USA realizowali zadania w ramach operacji Freedom Sentinel, szkoląc afgańskie oddziały 

specjalne, zapewniając wsparcie i przeprowadzanie operacji sił powietrznych oraz działań 

antyterrorystycznych. W stosunku do grudnia 2017 roku całkowita liczba żołnierzy USA się 

nie zmieniła, natomiast o 1100 zwiększył się personel wojskowy tego kraju w ramach 

operacji Resolute Support (z 7400 do 8500).   

 

W minionym roku zwiększyła się również liczba żołnierzy Resolute Support spoza USA.  

W listopadzie 2017 roku było ich ok. 7100, natomiast w listopadzie 2018 8444 z 39 państw. 

Największy był kontyngent z Niemiec (1300 żołnierzy), a w dalszej kolejności Wielkiej 

Brytanii (1100), Włoch (895) i Gruzji (870). W sumie ramach tej misji na koniec 2018 roku 

służyło 16919 wojskowych12. 

 

W grudniu ub.r. pojawiły się wiadomości o możliwym wycofaniu z Afganistanu 7000 

żołnierzy USA. Chociaż nie zostały one oficjalnie potwierdzone, powszechnie znana niechęć 

prezydenta Trumpa do przedłużania obecności w Afganistanie oraz rezygnacja Jamesa 

Mattisa ze stanowiska sekretarza obrony wydawały się świadczyć, że są one bardzo 

prawdopodobne. Dopiero w lutym br. stojący na czele CENTCOM (Central Command) 

generał Jospeh Votel powiedział, że liczba żołnierzy USA zostanie zmniejszona o 1000, 

tłumacząc to rozkazami powołanego we wrześniu na stanowisko głównodowodzącego  
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w Afganistanie generała Austina Millera. Wydaje się, że w pierwszej kolejności wycofywani 

będą żołnierze z misji doradczych, gdyż ich brak będzie miał mniejszy wpływ na pole walki  

w bliższym terminie. Wraz ze zmniejszaniem kontyngentu wojskowego USA można się 

spodziewać analogicznych działań po stronie innych państw uczestniczących w misji. 

Zapowiedziane redukcje żołnierzy mogą także negatywnie wpływać na morale lokalnych sił 

bezpieczeństwa, które dalszym ciągu korzystają z wsparcia sił zagranicznych na wielu 

poziomach.       

 

Tymczasem amerykańskie siły powietrzne były mocno zaangażowane w walki na terenie 

Afganistanu. W całym 2018 roku wykonano ich w sumie 7362, ponad 1,5 razy więcej niż  

w 2017. W latach 2010-11, kiedy w Afganistanie przebywało dużo więcej żołnierzy 

zagranicznych: liczby te sięgnęły poziomu nieco ponad 5000 (5102 i 5411)13. Wspomniane 

wyżej statystyki są odzwierciedleniem zapotrzebowania sił lokalnych na wsparcie  

z powietrza i pośrednio pokazują, jak bardzo aktywni byli rebelianci w minionym okresie14. 

Dodatkowo zaprzestano prowadzenia kampanii, której celem było uderzenie źródła 

finansowania talibów związanych z przemysłem narkotykowym. Wydaje się, że z racji 

słabego wpływu na działania talibów zostały zaniechane przez  gen. Millera. 

 

Talibowie 

 

25 kwietnia talibowie ogłosili nową wiosenną ofensywą zatytułowaną „Al-Khandaq”  

w odwołaniu do bitwy stoczonej w VII w. n. e15. W tekście ogłaszającym jej rozpoczęcie 

główny nacisk położony został na walkę z USA, na dalszym miejscu stawiając siły afgańskie, 

co może być trudne do wykonania, gdyż sił zagranicznych w Afganistanie stacjonuje 

stosunkowo niewiele. Tradycyjnie zwrócono również uwagę na konieczność unikania strat 

wśród ludności cywilnej, aczkolwiek dotychczasowe doświadczenia pokazują, że postulat 

ten nie ma większego wpływu na działania talibów na polu walki. 

 

Największe sukcesy na polu walki talibowie odnieśli w maju w prowincji Farah oraz  

w sierpniu w prowincji Ghazni. W obydwu przypadkach na udało im się zająć na krótki okres 

(Farah – 2 dni, Ghazni – 6) stolicę tych regionów. Dodatkowo obciąża w tym przypadku siły 
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bezpieczeństwa fakt, że zagrożenia w tych miejscach były znane powszechnie od kilku 

miesięcy. Pomimo tego nie były w stanie w pierwszej chwili odeprzeć ataków ze strony 

rebeliantów. Po kilku dniach talibowie musieli ustąpić m.in. w rezultacie dużego 

zaangażowania sił powietrznych USA. W obydwu przypadkach zajęcie większych centrów 

populacji było dla talibów niewątpliwym sukcesem, chociaż pokazało również, że żadnego  

z takich miejsc nie będą mogli dłużej utrzymać. Może to negatywnie wpływać na ich morale 

i ograniczyć działania ofensywne rebeliantów do terenów wiejskich.  

 

W ubiegłym roku Ghazni znalazło się wśród najbardziej zagrożonych prowincji i można 

oczekiwać, że w najbliższych miesiącach ta sytuacja się nie zmieni. Oprócz niego na liście 

miast w trudnej sytuacji bezpieczeństwa należy umieścić Majmanę (stolica prowincji 

Farjab), Fajzabad (Badachszan), Laszkar Gah (Helmand), Farah (Farah), Kunduz (Kunduz), 

Pul-e Chomri (Baghlan), Sar-e Pol (Sar-e Pol) oraz Tirin Kot (Uruzgan). 

 

Innym bardzo ważnym sukcesem talibów było zabójstwo komendanta policji w prowincji 

Kandahar – Abdula Razeqa Aczakzaja. W rezultacie zamachu przeprowadzonego przez 

pojedynczego napastnika w dniu 18 października zginął również szef lokalnego oddziału 

NDS, a ranni zostali: gubernator prowincji, dowódca policyjnej strefy obejmującej cztery 

południowe prowincje i amerykański generał dowodzący misją Resolute Support  

w południowym Afganistanie. Chociaż wydaje się, że w kolejnych miesiącach siłom 

rządowym udało się zapanować nad sytuacją, wraz z nadejściem wiosny i spodziewanej 

ofensywie talibów zostaną one poddane kolejnemu testowi16.  

 

ISKP (Islamic State Khorasan Province) 

 

W 2018 roku ugrupowanie ISKP zostało mocno osłabione. W wyniku licznych operacji 

przeprowadzonych jeszcze w 2017 roku, zostało prawie w całości wyparte ze swojej 

dotychczasowej bazy w dystrykcie Aczin w prowincji Nangarhar. Ponadto w ciągu ostatnich 

dwóch lat zabito jego czterech kolejnych dowódców, co dodatkowo utrudniło 

funkcjonowanie ugrupowania. W 2018 siły afgańskie oraz  amerykańskie przeprowadziły 
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operacje w dystryktach Nangarharu (Deh Bala, Bati Kot, Nazjan), gdzie bojownicy byli 

jeszcze aktywni, ale skala działań nie była duża.  

 

ISKP w dalszym ciągu dysponuje kryjówkami w prowincji Kunar (na północ od prowincji 

Nangarhar) przy granicy z Pakistanem. Region ten jest trudno dostępny i pozostawał na 

marginesie zainteresowania sił bezpieczeństwa. Wydaje się, że w przy obecnej sytuacji 

(skoncentrowanie działań przeciwko talibom),  ISKP na wschodzie Afganistanu będzie 

utrzymywać zbliżoną aktywność, nie stanowiąc większego zagrożenia dla sił rządowych.  

Z racji położenia tych terenów przy granicy z Pakistanem (przepływ ludzi i środków) będzie 

to jednak rodzić obawy, czy w przyszłości organizacja nie odbuduje swojego potencjału. 

 

Na północy Afganistanu w 2018 roku ISKP aktywne było w dwóch dystryktach (Qusz Tapa 

oraz Darzab) w prowincji Dżouzdżan. Jego rola w tym regionie wzrosła przy obojętności ze 

strony sił bezpieczeństwa. Na przełomie marca i kwietnia przy współpracy z USA 

przeprowadzono kilka operacji, w rezultacie czego zabity został główny dowódca tego 

ugrupowania. W lipcu po raz kolejny zaatakowali je talibowie (wcześniej robili to w styczniu  

i na jesieni 2017 roku), w wyniku czego doszło do jego całkowitej likwidacji ISKP na tym 

obszarze. Paradoksalnie najprawdopodobniej spowoduje to dodatkowe problemy dla sił 

bezpieczeństwa, gdyż talibowie będą mogli skupić na nich swoje wysiłki.  

 

Pomimo że ISKP było aktywne w co najmniej trzech prowincjach, nie stanowiło 

egzystencjonalnego zagrożenia dla sił rządowych. Ponadto wydaje się, że w 2018 roku jego 

siła w dalszym ciągu osłabła, głównie z powodu faktu, że działania przeciwko niemu 

prowadzili zarówno talibowie jak i siły bezpieczeństwa. Najpoważniejsze wyzwanie ze 

strony ISKP będzie stanowić w najbliższych miesiącach poprzez jego zdolność do 

organizowania zamachów samobójczych oraz kompleksowych ataków na różne cele. 

Według UNAMA w 2018 roku ISKP odpowiadało za 36 tego rodzaju incydentów wobec 21 

przeprowadzonych przez talibów. Dodatkowo w rezultacie siedmiu z nich miało miejsce 

ponad 100 ofiar, wobec trzech tego typu ataków w 2017 roku. Najbardziej zagrożone tego 

typu atakami było miasto Kabul, gdzie doszło do 28 z nich oraz prowincja Nangarhar (17)17. 

O ile w tym drugim  regionie w ostatnich dwóch kwartałach 2018 roku w wyniku działań sił 
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bezpieczeństwa sytuacja wyraźnie się poprawiła, o tyle nie należy oczekiwać, że w stolicy 

Afganistanu sukces ten szybko zostanie powtórzony.  

 

Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu w Ośrodku Badań Azji 
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1
 Z pozostałych 13 proc. ofiar 10 nastąpiło w rezultacie wymian ognia między siłami prorządowymi  

a antyrządowymi i nie mogło zostać przypisanych żadnej ze stron. 1 proc. nastąpiło w wyniku ostrzału 
terytorium Afganistanu przez Pakistan, a 2 proc. miało miejsce przede wszystkim z powodu eksplozji 
pozostawionych materiałów wybuchowych. Za: Afghanistan: Protection of Civilians in armed Conflict; Annual 
Report, United Nation Assistance Mission in Afghanistan, Luty 2019, s. 4, 
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/afghanistan_protection_of_civilians_annual_report_2018_fin
al_24_feb_2019_0.pdf [dostęp: 24.02.2019]. 
2
 Afghanistan: Protection of Civilians…,  s. 37.  

3
 Quartely Report for Congress, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, 30.01.2019, s.69-71, 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2019-01-30qr.pdf [dostęp: 6.02.2019]. 
4
 Drastycznym przykładem może być prowincja Ghazni, w której po walkach w sierpniu talibowie według 

lokalnych źródeł kontrolowali 8 z 19 dystryktów, a w kolejnych czterech władza sił rządowych nie wychodziła 
poza stolice dystryktów. Do końca roku nie zostały tam przeprowadzone operacje, które mogłyby zmienić ten 
stan rzeczy. Za: Saifullah Maftoon, Talibowie kontrolują w pełni osiem dystryktów w prowincji Ghazni (po pers.), 
Pajhwok, 30.10.2018, https://www.pajhwok.com/dr/2018/10/29/بان ر-طال ی-هشت-ب سوال ی-ول لط-غزن س امل-ت -ک
د  .[dostęp: 13.12.2018] دارن
5
 Zainicjowane przez wroga ataki oznaczają wszystkie ataki w których doszło do ofiar. Za: Enhancing Security 

and Stability in Afghanistan: December 2018; Report to Congress, Department of Defense, December 2018, 
s.30-31, https://media.defense.gov/2018/Dec/20/2002075158/-1/-1/1/1225-REPORT-DECEMBER-2018.PDF 
[dostęp: 15.02.2018]. 
6
 Afghanistan: Protection of Civilians in armed Conflict, Special Report: 2018 Elections Violence, UNAMA, 

listopad 2018, 
https://unama.unmissions.org/sites/default/files/special_report_on_2018_elections_violence_november_2018
.pdf [dostęp: 5.01.2019]. 
7
 Przykładowo w Kunduzie otwartych zostało 98 z 220 lokali, w Logarze 34 z 84,  w prowincji Dżouzdżan nie 

otwarto żadnego lokalu w trzech dystryktach (Cham Ab, Darzab oraz Mardjan). 
8
 Rod Nordland, Fahim Abed, Afghan Military Deaths Since 2015: More Than 28,000, New York Times, 

https://www.nytimes.com/2018/11/15/world/asia/afghanistan-military-death-toll.html [dostęp: 11.12.2018]. 
9
 Afgańskie siły bezpieczeństwa na koniec października 2018 roku liczyły 308693 osób (nie licząc personelu 

cywilnego), w tym 190753 stanowił personel ANA a 117940 ANP. Oznaczało to niedobór personelu w wielkości 
43307 osób (12,3 procent) w stosunku do docelowej liczby 352 tys. Za: Quarterly Report to the …, s. 79. 
10

 Afgańskie MON i MSW: Możliwości sił bezpieczeństwa są zbyt małe w stosunku do zagrożeń ze strony 
rebeliantów (po pers.), Radio Azadi, 14.11.2018, https://da.azadiradio.com/a/29600082.html [dostęp: 
17.12.2018]. 
11

 W styczniu Amrullah Saleh został kandydatem na wiceprezydenta w zespole prezydenta Ghaniego,  
w związku z czym musiał zrezygnować ze stanowiska w ministerstwie spraw wewnętrznych. Jego miejsce zajął 
kilka tygodni później generał Massud Andarabi. 
12

 Resolute Support Mission (RSM): Key Facts and Figures, NATO, December 2018, 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_12/20181203_2018-12-RSM-Placemat.pdf 
[dostęp: 20.02.2019]. 
13

 Combined Forces Air Component Commander: 2007-2012 Airpower Statistics, 31.12.2012, 
https://web.archive.org/web/20170829011905/https://www.afcent.af.mil/Portals/82/Users/221/33/733/31%20D
ECEMBER%202012%20Airpower%20Stats%20Combined%20Operation%20Slidev2.pdf?ver=2016-05-04-
025558-210 [dostęp: 15.01.2019]. 
14

 AFCENT Airpower Summary, U.S. Air Forces Central Command, 30.11.2018, 
https://www.afcent.af.mil/Portals/82/Documents/Airpower%20summary/(U)%20DRAFT%20Nov%202018%2
0APS%20Data.pdf?ver=2019-01-11-101313-977 [dostęp: 15.01.2019]. 
15

 Declaration of the Islamic Emirate about the inauguration of Al Khandaq Jihadi operations, Voice of Jihad, 
25.04.2018, https://alemarah-english.com/?p=28060 [dostęp: 6.07.2018]. 
16

 Więcej na ten temat: Przemysław Lesiński, Śmierć generała Abdul Razeqa Aczakzaja i jej konsekwecje, 
Biuletyn Ośrodka Badań Azji, Nr 23, listopad-grudzień 2018, ss.29-33. 
17

 Afghanistan: Protection of Civilians…,  ss. 28-29. 

https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_12/20181203_2018-12-RSM-Placemat.pdf
https://web.archive.org/web/20170829011905/https:/www.afcent.af.mil/Portals/82/Users/221/33/733/31%20DECEMBER%202012%20Airpower%20Stats%20Combined%20Operation%20Slidev2.pdf?ver=2016-05-04-025558-210
https://web.archive.org/web/20170829011905/https:/www.afcent.af.mil/Portals/82/Users/221/33/733/31%20DECEMBER%202012%20Airpower%20Stats%20Combined%20Operation%20Slidev2.pdf?ver=2016-05-04-025558-210
https://web.archive.org/web/20170829011905/https:/www.afcent.af.mil/Portals/82/Users/221/33/733/31%20DECEMBER%202012%20Airpower%20Stats%20Combined%20Operation%20Slidev2.pdf?ver=2016-05-04-025558-210


 

Podsumowanie sytuacji bezpieczeństwa w Afganistanie w 2018 roku  | 45 
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Konferencja nt. afgańskiego procesu pokojowego w Moskwie 

 

W dniach 5-6 lutego br. w Moskwie odbyła się konferencja dotycząca procesu pokojowego 

w Afganistanie. 10-osobowej delegacji talibów przewodził Szir Mohammad Abbas 

Stanekzaj, do niedawna stojący na czele nieoficjalnego biura politycznego tego ruchu  

w Katarze. Wśród osób reprezentujących różne afgańskie grupy interesu znalazło się prawie 

40 osób, w tym Hamid Karzaj – poprzedni prezydent Afganistanu. Niezaproszeni i nieobecni 

byli natomiast reprezentanci rządu w Kabulu, który w dalszym ciągu nie jest uznawany 

przez talibów. Była to druga w czasie ostatnich czterech miesięcy konferencja w Moskwie 

dotycząca procesu pokojowego w Afganistanie, aczkolwiek ta, w przeciwieństwie do 

listopadowej, miała charakter wyłącznie afgański. Na zakończenie dwudniowych posiedzeń 

wydano wspólne oświadczenie, w którym jej uczestnicy zgodzili się w kwestii jak 

najszybszego zorganizowania kolejnych tego rodzaju rozmów, tym razem w stolicy Kataru – 

Dosze. W dokumencie znalazły się również punkty, w których wskazano m.in. na 

konieczność reform najważniejszych instytucji państwa, współpracy państw regionu w celu 

osiągnięcia trwałego pokoju w Afganistanie, zwolnienie części więźniów, usunięcie 

przywódców talibów z listy osób objętych sankcjami ONZ oraz poszanowanie zasad islamu 

w każdym elemencie przyszłego systemu władzy1.  

 

Wydaje się, że sam fakt prowadzenia rozmów przez niektóre, dotychczas mocno 

zantagonizowane ze sobą strony konfliktu afgańskiego, pomimo formuły wykluczającej 

przedstawicieli rządu oraz reprezentantów USA, a także  kurateli goszczącej konferencję 

Moskwy, stanowi wzmocnienie rozwijającego się ostatnio w szybszym tempie procesu 

pokojowego. Spotkanie było pierwszą tego typu okazją, aby obie strony, pozostające  

w konflikcie jeszcze od lat 90., usiadły przy jednym stole i wymieniły się poglądami, co 

rokuje szanse na przyszłość. Warto także podkreślić, że wśród uczestników znalazły się 

ważne postacie z poprzedniej administracji (Hamid Karzaj) lub do niedawna bliskie 

najważniejszych kręgów obecnej władzy, a jednocześnie kandydaci na prezydenta (Hanif 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 25 | luty 2019 
 

46 | Przemysław Lesiński 

Atmar). Oprócz nich w rozmowach uczestniczyli także bardzo wpływowi politycy 

niezajmujący obecnie oficjalnych stanowisk, ale cieszący się silnym poparciem w swoich 

regionach (m.in. Ismail Chan, Atta Mohammad Nur, Mohammad Mohaqeq)2. 

  

Z perspektywy talibów konferencję w Moskwie należy ocenić jako kolejny sukces polityki, 

której celem jest uzyskanie jak najszerszego uznania jako bytu politycznego i uniknięcie 

błędu z lat 90., kiedy ich reżim utrzymywał oficjalne relacje z trzema państwami. Podobnie 

jak w przypadku listopadowego spotkania w stolicy Federacji Rosyjskiej (FR)3, uzyskali 

możliwość przedstawienia swoich postulatów na szerszym forum. Udało im się nawiązać 

kontakt z afgańskimi środowiskami, które do tej pory były im zdecydowanie przeciwne oraz 

uzyskać ich poparcie dla swoich postulatów, co znalazło swój wyraz w oświadczeniu 

końcowym. Miało to miejsce przy jednoczesnym zachowaniu podstawowego warunku 

talibów, jakim jest nieutrzymywanie kontaktów z „marionetkowym” według nich rządem  

w Kabulu. Wydaje się ponadto, że dzięki takim wydarzeniem rośnie pozycja negocjacyjna 

talibów w procesie pokojowym kosztem USA oraz administracji afgańskiej. Działania na 

arenie międzynarodowej są również wspierane przez sukcesy rebeliantów na polu walki, 

gdzie od kilku lat notują kolejne postępy. 

  

Konferencja była także niewątpliwym sukcesem Rosji. Według Moskwy została ona 

zorganizowana przez Afgańczyków mieszkających w tym kraju, co jednak wydaje się być 

mało prawdopodobne. W ostatnich latach wpływ FR na sytuację w Afganistanie był 

znikomy, aczkolwiek utrzymywała ona kontakty z różnymi afgańskimi grupami interesu,  

w tym z talibami. Konferencje moskiewskie z ostatnich miesięcy (chociaż w drugiej Rosjanie 

nie brali udziału) wzmocniły pozycję Rosji jako państwa, które uczestniczy w procesie 

kształtowania się systemu władzy w Afganistanie i funkcjonowania tego państwa w regionie 

w obliczu możliwego wyjścia wojsk amerykańskich. Mając na uwadze postępy, jakie miały 

miejsce w procesie pokojowym w Afganistanie w ciągu ostatnich miesięcy, organizację tego 

typu spotkań w Moskwie można również traktować jako rosyjską odpowiedź na działania 

USA. Wydaje się, że w najbliższym czasie przedstawiciele FR będą coraz bardziej aktywni na 

tym polu, co może prowadzić także do udzielenia wsparcia przez Rosję niektórym 

politykom afgańskim np. w zbliżających się wyborach prezydenckich. 
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Z punktu widzenia Waszyngtonu konferencja w Moskwie najprawdopodobniej utrudni 

zadanie Zalmaya Khalilzada – specjalnego wysłannika USA ds. afgańskiego pojednania  

–  w prowadzonych przez niego rozmowach pokojowych, gdyż doszło do wzmocnienia 

pozycji negocjacyjnej talibów. Pod koniec stycznia po sześciodniowych negocjacjach  

w Katarze ogłosił on osiągnięcie zgody w kwestii zasad przyszłego porozumienia, w którym 

Amerykanie zgodzili się opuścić Afganistan w zamian za gwarancję, że terytorium tego 

państwa nie zostanie wykorzystane przez terrorystów4. Chociaż oświadczenie dawało 

nadzieję, że efekt końcowy negocjacji jest w zasięgu ręki, nie należy zapominać o dwóch 

rzeczach. Z jednej strony, od dłuższego czasu prezydent Donald Trump wyraża swoją 

niechęć do przedłużania obecności militarnej USA w Afganistanie5. Z drugiej – wydaje się, 

że wśród aktywnych w tym państwie organizacji terrorystycznych dzisiejsza Al-Kaida jest 

zaledwie cieniem dawnego ugrupowania, natomiast z lokalnym odłamem Państwa 

Islamskiego – ISKP (Islamic State Khorasan Province) talibowie są w konflikcie. Wydaje się 

zatem, że obydwa postulaty w których osiągnięto do tej pory porozumienie, były najmniej 

kontrowersyjne i łatwe do spełnienia. Dla Khalilzada dużo trudniejsze będzie nakłonienie 

talibów podczas przewidzianej na koniec lutego najbliższej rundy rozmów w Katarze, aby 

zasiedli do bezpośrednich rozmów z rządem kabulskim  

  

Za największego przegranego spotkań w Moskwie można uznać rząd w Kabulu. Pomimo 

wyrażanej niejednokrotnie przez prezydenta Aszrafa Ghaniego woli przystąpienia do 

bezpośrednich rozmów z talibami, jego administracja w żadnym stopniu nie uczestniczyła  

w prowadzonych do tej pory negocjacjach. Spotkanie w Moskwie było kolejnym tego typu 

przykładem, szczególnie niebezpiecznym dla Kabulu, gdyż rebelianci nawiązali kontakty  

z ważnymi grupami interesu bez jego udziału. Najbardziej prawdopodobne wydaje się, że 

strategia talibów polega na tym, aby jak najdłużej odkładać zgodę na bezpośrednie 

spotkanie z Kabulem. Jednocześnie, stale będą podważać jego pozycję i legitymację, aby 

przystąpić do rozmów w najbardziej korzystnym dla siebie momencie. Tym działaniom 

sprzyja obecna sytuacja na polu walki, co może rodzić obawy, że będzie się on tylko oddalał. 

Przedłużanie się tego procesu z kolei groziłoby realizacją scenariusza najbardziej 

niebezpiecznego dla Kabulu, w którym niechętni przedłużaniu walk Amerykanie wycofaliby 
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się z Afganistanu, a talibowie porozumieliby się z innymi środowiskami afgańskimi już bez 

udziału upadającego rządu.    

  

Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu w Ośrodku Badań Azji  
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Japonia i Niemcy zwiększają zakres współpracy. Implikacje dla Polski 

 

Ostatnie przykłady rozwoju stosunków japońsko-niemieckich 

 

W ostatnich dniach doszło do przyspieszenia w stosunkach Japonii i Republiki Federalnej 

Niemiec. 1 lutego weszła w życie umowa o wolnym handlu między Unią Europejską  

i Japonią, która znosi większość barier celnych1. 4 lutego br. z oficjalną wizytą w Tokio 

gościła kanclerz Angela Merkel2. W dniach 15-17 lutego na monachijskiej konferencji ds. 

bezpieczeństwa przebywał Minister Spraw Zagranicznych Japonii Taro Kono3. Podczas 

wizyty w Japonii kanclerz Niemiec spotkała się z premierem Shinzo Abe. Zawarto umowę 

dotyczącą ochrony informacji. Była to pierwsza wizyta kanclerz Merkel w Japonii od ponad 

dwóch lat. Premier Japonii stwierdził, że Japonia i Niemcy mają do odegrania jeszcze 

ważniejszą rolę wobec nasilenia tendencji protekcjonistycznych i zapoczątkowania procesu 

opuszczenia Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Wyraził nadzieję, że uda się podnieść 

wzajemne relacje na jeszcze wyższy poziom. Dodał, że chciałby, żeby przy okazji szczytu 

G20 w Osace Japonia i Niemcy wspólnie objęły przewodnictwo inicjatywom promującym 

wolny handel i innowacje. Kanclerz Merkel odniosła się do tych słów poprzez opinię, że 

Japonia i Niemcy stoją w pierwszym szeregu państw, które budują swoją pozycję w oparciu 

o reguły prawa międzynarodowego, czego ważnym sygnałem jest zawarta umowa  

o wolnym handlu między Unią Europejską i Japonią. Niemcy chciałyby rozwijać współpracę 

gospodarczą i technologiczną z Japonią4. Oba państwa potwierdziły wspólne stanowisko 

działania na rzecz wolnego i otwartego handlu oraz reformy Światowej Organizacji Handlu.  

 

Konkretne aspekty, w których będzie rozwijać się japońsko-niemiecka współpraca w tym 

zakresie to inicjatywa Free and Open Indo-Pacific, poparcie Niemiec dla przemian  

w Mjanmie oraz japońskie poparcie dla rozszerzenia Unii Europejskiej na państwa 

bałkańskie. Państwa uzgadniają również współpracę w ramach misji pokojowych ONZ. Na 

płaszczyźnie gospodarczej należy spodziewać się rozwoju stosunków w zakresie 

nowoczesnych technologii i badań naukowych, w szczególności sztucznej inteligencji, 
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pojazdów autonomicznych i Internetu rzeczy, jak również w innych obszarach (dzięki 

umowie o wolnym handlu). Premier Abe poprosił kanclerz Merkel o poparcie dla procesu 

denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego oraz rychłego rozwiązania kwestii uprowadzonych 

przed laty przez Koreę Północną obywateli japońskich. W kontekście niedawnego szczytu 

japońsko-rosyjskiego i obecności Ministra Spraw Zagranicznych Japonii na konferencji  

w Monachium 15-17 lutego (spotkał się tam z Sergiejem Ławrowem) japoński szef rządu 

przedstawiał kanclerz Merkel również postępy negocjacji z Rosją w sprawie podpisania 

traktatu pokojowego i odzyskania spornych terytoriów.  

  

Dlaczego Japonia i Niemcy są bliskimi partnerami? 

 

Na płaszczyźnie politycznej Niemcy i Japonię jako bardzo dużych eksporterów łączy 

zainteresowanie utrzymaniem zasad konsensusu waszyngtońskiego i sceptycyzm wobec 

protekcjonistycznych elementów polityki zagranicznej Prezydenta USA Donalda Trumpa. 

W warstwie retorycznej łączy je również negatywny odbiór zanegowania przez Stany 

Zjednoczone porozumienia nuklearnego z Iranem (JCPOA), jako że zarówno Japonia jak  

i Niemcy są zainteresowane inwestycjami w tym kraju. Japonia i Niemcy różnią się 

natomiast jeżeli chodzi o podejście do Rosji. Wydaje się, że Niemcy są bardziej gotowi do 

współpracy z Moskwą, podczas gdy Japończycy (mający nierozwiązane kwestie terytorialne 

z Rosją), mimo ciepłych deklaracji, wciąż patrzą na nią podejrzliwie. Znakomicie rozwinięte 

są japońsko-niemieckie stosunki gospodarcze. Powoduje to, że Niemcy niezmiennie są 

najważniejszym partnerem Japonii w Europie i to pomimo faktu, że konkurują z Tokio 

globalnie w wielu niszach (na przykład na rynku samochodów osobowych w Stanach 

Zjednoczonych). To właśnie Niemcy są najczęściej kojarzone przez Japończyków z Europą  

i w świadomości ogólnej cała Europa jest postrzegana przez pryzmat Niemiec (w mniejszym 

stopniu Francji i Wielkiej Brytanii). Polska i Europa Środkowa, jako de facto zaplecze 

gospodarki niemieckiej, są w ten sam sposób wykorzystywane przez Japończyków (przede 

wszystkim południowa Polska, Czechy, Słowacja i Węgry, gdzie znajdują się zatrudniające 

tysiące osób japońskie przedsiębiorstwa branży motoryzacyjnej, rozlokowane także 

względu na bliskość Republiki Federalnej). Również produkty z Europy Środowej, w tym  

z Polski, często trafiają do Japonii za pośrednictwem niemieckich oddziałów japońskich 
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przedsiębiorstw albo niemieckich importerów. Należy spodziewać się wzmocnienia tych 

trendów – pozycja Niemiec w relacjach z Japonią dodatkowo wzrośnie po opuszczeniu UE 

przez Wielką Brytanię. Europejskie centrale i oddziały wielu japońskich przedsiębiorstw już 

przenoszą się z Londynu do Niemiec5. Nikogo nie powinien zatem dziwić rozwój współpracy 

Japonii i Niemiec w dziedzinie bezpieczeństwa. Chociaż zawarte przy okazji wizyty kanclerz 

Merkel w Tokio porozumienie dotyczące współpracy informacyjnej ma oficjalnie służyć 

wymianie informacji dotyczącej przestępczości zorganizowanej i terroryzmu, jednym z jej 

celów może być również kwestia własności intelektualnej i przemysłowej albo wymiana 

doświadczeń w tym zakresie, być może dotyczących sektora zbrojeniowego.  

 

Rekomendacje dla Polski 

 

W kontekście umowy z 4 lutego, jak również umowy o wolnym handlu między Unią 

Europejską i Japonią, Polska jako państwo silnie zależne od gospodarki niemieckiej może 

niebezpośrednio odnieść korzyści z faktu zwiększonego zainteresowania Japonii Niemcami. 

Może też spodziewać się zwiększenia inwestycji japońskich w naszym kraju. Z drugiej strony 

należy się spodziewać silnej niemieckiej konkurencji w eksporcie do Japonii. Niemcy w tej 

chwili przewyższają w tej dziedzinie Polskę na każdym polu. Dlatego rząd polski, ale przede 

wszystkim polscy przedsiębiorcy, powinni działać długoterminowo i konsekwentnie na rzecz 

stworzenia nowoczesnej polskiej marki narodowej w Japonii, ze świadomością jednak, że 

Niemcy mogą takie wysiłki skutecznie powstrzymywać.  

 

Analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji 
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Chińsko-Pakistański Korytarz Gospodarczy a obecne relacje tych 

państw 

 

Niniejszy tekst stanowi aktualizację, uzupełnienie i rozszerzenie poprzedniego tekstu na 

temat stosunków Pakistanu z Chinami (Biuletyn Ośrodka Badań Azji, listopad-grudzień 

2018). Przedstawione zostaną dalsze wydarzenia w relacjach tych państw (z grudnia 2018 r. 

i stycznia-lutego 2019 r.) i rozszerzone zostają informacje na temat wspólnie realizowanych 

przez nie projektów. Ze względu na to tekst rozbity jest na dwie części: pierwsza to 

aktualizacja informacji, druga to tabelka opisująca główne projekty i ich stan. 

 

Bieżące stosunki Islamabadu z Pekinem 

 

Zajścia ostatnich dwóch miesięcy sugerują, że nowy rząd partii Pakistan Tehreek-e-Insaaf 

(PTI) w Islamabadzie ma dalej częściowo sceptyczny stosunek do warunków części 

projektów realizowanych z pomocą chińską, choć wydaje się ogólnie zwolennikiem 

dalszego partnerstwa z ChRL. Choć ich relacje pozostają ochłodzone, po początkowych 

tarciach Islamabad i Pekin zaczynają jednak być może dochodzić do konsensusu. 

 

Na początku stycznia pojawiły się niepotwierdzone dotąd doniesienia, że Chiny pożyczą 

Pakistanowi mld 2 dol., aby ratować Islamabad przez brakiem rezerw walutowych1. 

Informacje te pojawiły się ponownie na początku lutego i wtedy w niektórych mediach 

twierdzono, że chodzi o 2,5 mld.2 Jeszcze wcześniej spekulowano, że premier Pakistanu 

Imran Khan miał bezskutecznie zabiegać o taką pożyczkę podczas listopadowej wizyty  

w Pekinie. Na dwustronnym spotkaniu 20 grudnia Pakistan miał też poprosić stronę chińską 

o więcej „inwestycji, joint-venture i preferencyjnych pożyczek” na projekty Chińsko-

Pakistańskiego Korytarza Gospodarczego, w tym infrastrukturalne.3 

 

Jeśli chodzi o konkretne projekty obraz jest także mieszany. Pierwszego stycznia 

ogłoszono, że kontrakt na budowę tamy w agencji Mohmand (prowincja Chajber-
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Pasztunchwa) wygrały razem pakistańska firma Descon i China Gezhouba Group4. Jest to  

o tyle ciekawe, że Abdul Razaq –  założyciel firmy Descon i zarazem obecny doradca 

premiera Pakistanu5 – jeszcze we wrześniu sugerował wstrzymanie wszystkich projektów 

Chińsko-Pakistańskiego Korytarza Gospodarczego na rok i rozważenie ich opłacalności dla 

Pakistanu, a także wskazywał, że dotąd firmy pakistańskie (w tym jego Descon) nie 

skorzystały na inicjatywach w ramach tego korytarza.  

 

Strona pakistańska miała jednak także ogłosić rezygnację z projektu elektrowni  

w Rahim Yar, bowiem, jak twierdzi, realizacja innych projektów uzupełni zapotrzebowanie 

energetyczne kraju. Minister planowania i rozwoju Makhdoom Khusro Bakhtyar miał przy 

tej okazji powiedzieć także, że „rząd ocenia niektóre z chińskich projektów pod kątem ceny  

i lokalnych, aby zaoszczędzić pieniądze” (publicznie Ambasada ChRL w Islamabadzie 

przyjęła tę decyzję ze spokojem i zrozumieniem)6. W lutym br. minister ds. komunikacji 

Murad Saeed stwierdził także, że za poprzedniego rządu podpisanie protokołu ustaleń  

i wybór firmy chińskiej, która buduje autostradę Multan-Sukkur; zasugerowano zatem, że 

doszło do korupcji. Przedsiębiorstwo to natychmiast wyraziło oburzenie tymi słowami7. 

Nowy rząd pakistański miał także zrezygnować z blisko 400 mniejszych projektów  

w ramach Public Sector Development Programme (a tym samym z ubiegania się  

o sfinansowanie ich przez Chiny), ze względu na brak zasobów do realizacji  

i „umotywowanie polityczne” tych projektów (to jest, że dysponował nimi poprzedni rząd  

i miał je rozdzielać tak, by uzyskać dla siebie poparcie w konkretnych okręgach)8. Środki na 

ten cel miały według niektórych źródeł wynosić 2,5 mld dol.9 Kilka spośród spornych  

z ostatnich miesięcy spraw sugeruje, że nowy rząd PTI pragnie przede wszystkim jak 

najmocniej uderzyć w poprzedni rząd Pakistan Muslim League (Nawaz)[PML-N]. Co 

najmniej część obecnego rozliczania przez PTI projektów, które rząd PML-N rozpoczął  

z Chinami, jest zapewne oparta na tym celu. Nawet jeśli rząd PTI skupia się na krytykowaniu 

PML-N, powoduje to równocześnie ochłodzenie stosunków z Chinami. Ponadto obawia się 

on nadmiernego zadłużenia w Chinach i zbyt niskich korzyści z projektów.  

 

Chiny mają zaś teraz przede wszystkim podnosić wątpliwości względem wypłacalności 

Pakistanu i bezpieczeństwa projektów, a także postulują skupienie się na rozwiązaniu 
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problemów obecnie realizowanych inicjatyw10. Od zmiany rządu doszło też do spowolnienia 

rozpatrywania kolejnych projektów lub zatwierdzania środków na nie przez stronę 

chińską.11 Bez zakulisowych informacji nie sposób ustalić powodów tego stanu rzeczy, ale za 

powodami politycznymi może przemawiać fakt, że spowolnienie wydało się nastąpić  

w ostatnim półroczu, czyli już po zmianie władzy w Pakistanu i tarciach na linii Islamabad-

Pekin, które potem nastąpiły. 

 

Osobną kwestią jest, że w 2018 r. Pakistanowi zaczął grozić brak rezerw walutowych. 

Jednym z priorytetów dla polityki zagranicznej nowego rządu stało się uzyskiwanie 

pożyczek od innych państw. Rozpoczęły się negocjacje Międzynarodowym Funduszem 

Walutowym, ale Islamabad miał także uzyskać 6 mld dol. z Arabii Saudyjskiej12 i kolejne  

3 mld ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich13.Tymczasem negocjacje z MFW okazały się 

trudne (o czym także była mowa w poprzednim biuletynie). Minister finansów Asad Umar 

wysyłał sprzeczne sygnały w tej sprawie, co zapewne było elementem negocjacji. Przez 

ostatnie miesiące zapowiadał konieczność pożyczki MWF, po czym w ostatnich tygodniach 

kolejno stwierdził, że jego rząd jednak się na nią „na razie” nie zdecyduje14, a następnie, że 

negocjacje są już na ukończeniu, a Pakistan jest blisko uzyskania pożyczki.15 

 

Krótka lista pożyczkodawców nowego rządu stanowi do pewnego stopnia dobry przegląd 

obecnych partnerów Islamabadu: przychylne Arabia Saudyjska i ZEA, a także 

współpracujące, ale sceptycznie nastawione Stany Zjednoczone (które nie chciały, by 

pożyczka z MFW pomogła Pakistanowi spłacić kredyty zaciągnięte w Chinach) i Chiny, od 

których pożyczka nie jest jednak na razie pewna. Weryfikacja informacji na ten temat 

stanowić będzie istotny probierz obecnych stosunków rządów w Islamabadzie i Pekinie, ale 

brak pomocy finansowej ze strony Pekinu nie musi jednak bezpośrednio przekładać się na 

inne aspekty współpracy, takie jak konkretne projekty w ramach CPEC. 

 

Sprawa kredytu z MFW wywołała jednak kolejny zgrzyt w stosunkach Pekinu  

z Islamabadem. W ramach negocjacji na temat pożyczki MFW miał zażądać od Pakistanu 

wyjawienia stanu zadłużenia w Chinach (por. poprzedni tekst). W efekcie ujawniono stan 

zadłużenia za finansowanie w ramach CPEC. W grudniu 2018 r. media pakistańskie 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 25 | luty 2019 
 

56 | Krzysztof Iwanek 

stwierdziły, że sumą pożyczek, o jakiej Islamabad miał poinformować MFW wynosiła 26 mld 

dol., co oznaczało, że Pakistan będzie musiał ostatecznie spłacić chińskim podmiotom 39,83 

mld dol.16 Podważono tym samym, jak się wydawało, częste powtarzane twierdzenia, że 

projekty w ramach CPEC warte są 50 czy nawet 60 mld dol. Jeszcze niższą sumę podała 

ambasada ChRL w Islamabadzie, która zaprzeczyła doniesieniom prasy pakistańskiej  

i utrzymywała, że suma pożyczek ma wartość 18,9 mld (bez podawania, ile ostatecznie 

Pakistan będzie musiał z tego tytułu oddać).17 Jednakże wypowiedź ambasady nie jest 

spójna, gdyż stwierdzono, że pożyczki na projekty energetyczne  nie są rozliczane w ramach 

CPEC. Chińsko-Pakistański Korytarz Gospodarczy nie jest jednak przecież żadnym 

mechanizmem do rozliczania finansów, tylko ogólną nazwą zbioru inicjatyw. Skala 

finansowania i zadłużenia wymaga jednak bardziej drobiazgowej analizy. Autor poniższego 

tekstu podjął próbę własnych kalkulacji (patrz tabelka niżej), z których wynika, że na 

obecnie realizowane lub już zrealizowane projekty w ramach CPEC Islamabad pożyczył od 

chińskich podmiotów ponad 22 mld dol., a zatem mniej niż sugeruje się to teraz  

w pakistańskiej prasie. Z drugiej strony wszystkie podawane w prasie wyliczenia nie 

uwzględniają największego wydatku: pożyczki w wysokości 6,5 mld dol. na dwa bloki 

elektrowni jądrowej koło Karaczi (gdyż nie zalicza się jej do CPEC). Jej doliczenie do 

kalkulacji zawartych w tym tekście oznaczałoby, że suma zapożyczenia to ponad 28,6 mld 

dol. Gdyby zaś dodać ją do sum zgłaszanych w prasie, okazałoby się, że Pakistan 

zapożyczony jest na ponad 32,5 mld. Tym samym spekulacja, że Islamabad będzie musiał 

spłacić 50 lub więcej mld dol., nie zaś 40 mld., mogłaby okazać się bardziej trafiona niż to się 

teraz wydaje. 

 

Informacje z ostatnich miesięcy mogą wskazywać, że Imran Khan zabiega o wsparcie 

niektórych państw Zatoki Perskiej częściowo dla zrównoważenia finansowego uzależnienia 

od Chin. Poza informacjami o pożyczkach pojawiły się także doniesienia, że Arabia 

Saudyjska ma zainwestować 10 mld dol. w rafinerię, która miałaby powstać w Gwadarze18. 

Chęć inwestycji w Gwadar wyraził także Katar19.Ponieważ są to jedynie zapowiedzi, nie 

należy wysnuwać na ich podstawie zbyt dalekich wniosków. Należy jednak zwrócić uwagę, 

że dotąd rozbudowy Gwadaru dokonywały tylko Chiny. 
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Aktualny stan projektów Chińsko-Pakistańskiego Korytarza Gospodarczego 

 

Ta część tekstu wskazuje głównie projekty realizowane wspólnie przez Chiny i Pakistan 

bądź zrealizowane w ostatnich latach i wyciąga wnioski z ich stanu. Najpierw przedstawiono 

wnioski, zaś projekty przedstawiono w postaci tabelki dołączonej na końcu tekstu. Przegląd 

tych inicjatyw prowadzi do trzech ogólnych wniosków. 

 

1.Chińsko-Pakistański Korytarz Gospodarczy jest mniej „korytarzem” niż to się często 

twierdzi. Jest to szereg projektów o ogromnym znaczeniu gospodarczym, ale jak dotąd nie 

układają się one w pasmo ciągnące się od zachodnich Chin do pakistańskiego wybrzeża. 

Często twierdzi się na przykład, że CPEC ma stanowić alternatywą lądową trasę do Chin, 

pozwalającą m.in. dostarczać surowce energetyczne z Bliskiego Wschodu do Chin przez 

Morze Arabskie i Pakistan, bez konieczności okrążania Indii i bycia zależnym od cieśniny 

Malakka. Ten cel wydaje się dyskusyjny już jeśli chodzi o ogólne przesłanki (cenę transportu 

lądowego względem ceny transportu morskiego, trudny do pokonania teren itp.). Takie 

rozwiązanie wydaje się mało opłacalne, chyba że chodziłoby o szykowanie tej trasy jako 

alternatywy na wypadek konfliktu zbrojnego, podczas którego bezpieczeństwo dostaw 

surowców energetycznych byłoby istotniejsze od cen tych dostaw. To są jednak na razie 

spekulacje. Póki trzymamy się obecnych projektów należy wskazać, że nie tworzą one 

łańcucha łączącego Pakistan z Chinami. Faktycznie dokonuje się rozbudowy jednego 

odcinka autostrady przez góry Karakoram ku Chinom, a także budowy autostrady z Sukkuru 

do Multanu, na osi transportowej przez kluczowy stan Pendżab. Poza tymi dwoma 

osobnymi odcinkami nie powstaje jednak żadne nowe połączenie Chin z Pakistanem (nie 

tylko autostrada, ale tym bardziej np. gazociąg). Większość obecnych projektów dotyczy 

energetyki i ma znaczenie dla gospodarki i życia mieszkańców Pakistanu (nie wydaje się one 

nastawione na eksport energii czy surowców). Ich geograficzne znaczenie należy 

rozpatrywać głównie wewnętrznie – pod kątem tego, z jakich zasobów skorzystano, jak 

odnoszą się do istniejącej infrastruktury i jak rozdzielono projekty między prowincje (co było 

wcześniej przedmiotem sporów). 
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2.Nie oznacza to jednak, że CPEC ma małe znaczenie. Jeśli chodzi o wczesny, dotąd 

zrealizowany etap projekty CPEC przede wszystkim zaczęły w relatywnie krótkim czasie 

dostarczać więcej energii elektrycznej, redukując istotny problem znacznych jej braków. 

Jest to istotne dla zwykłych obywateli Pakistanu, ale odegra także rolę dla przedsiębiorstw. 

CPEC może rozwinąć się do roli gospodarczego korytarza w następnych fazach, gdy i jeśli  

w połączeniu z projektami energetycznymi i infrastrukturalnymi powstaną nowe ośrodki 

przemysłowe i strefy przemysłowe. 

 

3.Sposób finansowania potwierdza dość powszechne przekonanie komentatorów, że 

Gwadar ma mieć znaczenie strategiczne dla Chin. W wypadku autostrady prowadzącej do 

Gwadaru i lotniska w tym porcie zapewniano kredyt nieoprocentowany, a zatem dla rządu 

pekińskiego ważniejsza jest realizacja tych projektów niż zarobienie na nich20. Wydaje się, 

że dla rządu pakistańskiego (przynajmniej poprzedniego) kluczowe było uzyskanie finansów 

i wsparcia firm chińskich dla projektów energetycznych i infrastrukturalnych. Pośród tych 

drugich Gwadar nie był priorytetem, gdyż jego potencjalne znaczenie dla gospodarki 

pakistańskiej jest do dziś dyskusyjne. Mimo trwającej rozbudowy portu Gwadar pozostaje 

małym miastem, trapionym przez braki wody i elektryczności21, umiejscowionym na 

pakistańskiej prowincji z dala od ważnych centrów gospodarczych, niepołączonym 

istotniejszą infrastrukturą z resztą kraju i leżącym w regionie, gdzie działają ruchy 

separatystyczne. Nawet znaczenie Gwadaru dla owego spekulatywnego planu transportu 

surowców energetycznych jest sporne. Gdyby konieczne było dostarczanie gazu do 

najważniejszych ośrodków Pakistanu (czy dalej do Chin), to w porcie Karaczi – znacznie 

ważniejszym i położonym bliżej serca kraju – istnieją już terminale LNG, a stamtąd powstaje 

gazociąg do Lahaur. Znacznie dłuższa, trudniejsza i bardziej niebezpieczna trasa transportu 

z Gwadaru przez Beludżystan nie wydaje się w tym kontekście mieć sensu, poza 

militarnym22. Według niektórych źródeł z projektu terminalu LNG w Gwadarze już się 

wycofano, podczas gdy dalej planuje się zbudować tam elektrownię węglową.23 Powyższe 

rozważania mogą potwierdzać zupełnie inną interpretację znaczenia Gwadaru jako portu, 

do którego mogłaby zawijać marynarka wojenna ChRL. Zapewne upłynie kilka lat nim 

projekty w Gwadarze zostaną ukończone i będzie można bardziej jednoznacznie ocenić ich 

rolę.  
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Dla Chin uzyskanie korzyści finansowych dla ich banków z tytułów pożyczek jak i możliwość 

zapewnienia wielkich kontraktów dla koncernów chińskich w Pakistanie było także bardzo 

istotne. W tym sensie oba rządy zapewne postrzegały te projekty jako synergię interesów. 

Gwadar należy jednak zapewne traktować jako projekt nieco innej kategorii, który może 

mieć większe znaczenie logistyczne z perspektywy Chin niż gospodarcze z perspektywy 

Pakistanu. Jeśli jednak problemy zostaną przezwyciężone, a w Gwadarze zostaną 

zrealizowane zapowiadane projekty energetyczne, które okażą się sukcesem, tę ocenę 

będzie trzeba zmienić. 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 
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ANEKS 

Główne projekty chińsko-pakistańskie projekty realizowane  

lub zrealizowane w ostatnich latach 

 

Poniższa tabelka jest oparta na doniesieniach medialnych i publikacjach rządowych. 

Czasem do CPEC zalicza się (na stronach internetowych instytucji) projekty, z których 

zrezygnowano (np. elektrowni węglowej Muzaffargarhu) albo projekty, które są dopiero 

rozważane. Nie uwzględnia się natomiast często kluczowych wszak elektrowni atomowych. 

Istotniejsze wydaje się zatem wskazanie głównych chińskich projektów infrastrukturalnych  

i energetycznych w Pakistanie, a nie rozstrzyganie, które z nich zaliczają się do CPEC. Nie 

wszystkie ujęte tu projekty mają jako realizatorów i inwestorów tylko podmioty chińskie, 

ale tylko takie ujęto. 

 

Projekt Wart

ość 

pożyc

zki z 

Chin 

w dol. 

Dostępne 

informacje o 

formie 

finansowania 

Chińscy 

kredytodawcy 

Chińska firma 

realizująca 

Status 

na luty 

2019 r. 

Energetyka 

1.Dwie 

elektrownie 

węglowe w 

porcie Bin 

Qasim 

(Karaczi)24 

 

2,1 

mld25  

 

Wskaźnik 

zadłużenia 

kapitału 

własnego:  

75/25 

Oprocentowanie 

kwartalne: 

LIBOR +450 pb26 

Model:  

Build-operate-

transfer 

Export-Import 

Bank of China 

Harbin Electric 

Corporation 

Dongfang, 

Electric 

Corporation, 

Sinohydro 

Harbour 

ukończo

ny27 
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2.Elektrownia 

węglowa w 

Sahiwalu w 

Pendżabie 

 

1,8 

mld28 

 

Wskaźnik 

zadłużenia 

kapitału 

własnego:  

75/25 

Oprocentowanie 

kwartalne: 

LIBOR +450 pb29 

Model:  

Build-operate-

transfer [30 lat] 

Industrial and 

Commercial 

Bank of China 

China Huaneng 

Group, 

Shandong Ruyi 

ukończo

ny30 

3.Elektrownia 

słoneczna im. 

Quaida-E-

Azama w 

Bahawalpurze 

[Pendżab] 

 

1,5 

mld31 

Wskaźnik 

zadłużenia 

kapitału 

własnego: 80/20 

lub 75/20 [?]32 

Oprocentowanie 

kwartalne: 

LIBOR +450 pb33 

Export-Import 

Bank of China  

China 

Development 

Bank 

TBEA Xinjiang 

SunOasis i 

Zonergy 

ukończo

ny34 

4.Farma 

wiatrowa Saćal 

w Dźhimpir 

[Thatta, Sindh] 

 

107 

mln35 

Wskaźnik 

zadłużenia 

kapitału 

własnego:  

80/20  

Oprocentowanie 

roczne: 6,1%36 

Industrial and 

Commercial 

Bank of China 

Hydro China ukończo

ny37 
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5.Dwie farmy 

wiatrowe China 

Three Gorges 

Dźhimpir 

[Thatta, Sindh]  

101 

mln 

 

Wskaźnik 

zadłużenia 

kapitału 

własnego:  

70/3038 

Oprocentowanie 

roczne: LIBOR+ 

4,5%39 

China 

Development 

Bank 

China Three 

Gorges 

ukończo

ny40 

6.Dwa bloki 

elektrowni 

atomowej w 

Karaczi (Karachi 

Nuclear Power 

Plant, Sindh) 

6,5 

mld41 

[?] Export-Import  

Bank of China 

China National 

Nuclear 

Corporation42 

W 

budowie 

7.Elektrownia 

węglowa na 

pustyni Thar 

(Engro Thar 

Block Coal 

Power Plant), 

Thaparkar 

[Sindh] 

W tym także  

odkrywkowa 

kopalnia 

węglowa w 

Thaparkarze 

Koszt 

projek

tu: 

ok. 

1,9 

mld43 

Wkład 

Chin: 

820 

mln 

 

 

Wskaźnik 

zadłużenia 

kapitału 

własnego:  

80/20 

Oprocentowanie 

roczne ze źródeł 

chińskich 

LIBOR+ 3,3%44 

 

Oprocentowanie 

roczne ze źródeł 

lokalnych: 

China 

Development 

Bank, 

Construction 

Bank of China,  

Industrial and 

Commercial 

Bank of China 

 

[pozostali: 

Habib Bank 

Limited and 

comprised 

China 

Machinery 

Engineering 

Corporation 

w 

budowie

46 
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KIBOR+ 1,7%45 United Bank 

Limited, Bank 

Alfalah 

Limited, Faysal 

Bank Limited] 

8.Farma 

wiatrowa 

Dawood w 

Gharo [Sindh] 

78,8 

mln 

Wskaźnik 

zadłużenia 

kapitału 

własnego: 

70/30 

Model: 

Build-own-

operate [?] 

Industrial and 

Commercial 

Bank of China 

Hydro China ukończo

ny47 

9.Farma 

wiatrowa UEP w 

Dźhimpir 

[Thatta, Sindh] 

 

252 

mln48 

 

Wskaźnik 

zadłużenia 

kapitału 

własnego: 

75/25 

Model: 

Build-own-

operate [?] 

China 

Development 

Bank 

United Energy 

Group 

ukończo

ny49 

10.Elektrownia 

wodna w Karot 

 

 

1,7 

mld50 

Wskaźnik 

zadłużenia 

kapitału 

własnego: 

80/2051 

Oprocentowanie 

roczne pożyczki: 

LIBOR+ 3,8%52 

Model: 

Build-operate-

Silk Road 

Fund, 

Export-Import 

Bank of China  

China, 

Development 

Bank53 

China Three 

Gorges54 

w 

budowie

55 
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transfer  

[30 lat] 

11.Elektrownia 

wodna w Suki 

Kinari56 

 

1,7 

mld57 

 

Wskaźnik 

zadłużenia 

kapitału 

własnego:  75/25 

Oprocentowanie 

półroczne 

pożyczki 

chińskiej: 

LIBOR+ 475 pb 

Model: 

Build-operate-

transfer 

Export-Import 

Bank of China  

Commercial 

Bank of China. 

China 

Gezhouba 

Group 

W 

budowie

58 

12.Elektrownia 

wodna w 

Kohali, Azad 

Kaszmir 

2,4 

mld59 

 

Wskaźnik 

zadłużenia 

kapitału 

własnego: 70/30 

Oprocentowane 

półroczne 

pożyczki 

chińskiej:  

LIBOR + 475pb60 

Model: 

Build-own-

operate-transfer  

[30 lat]61 

China 

Development 

Bank62 

China Three 

Gorges 

We 

wczesne

j fazie 

[nabywa

nie 

ziemi]63 

13.Dwie 

elektrownie 

węglowa Hubco 

(Beludżystan)  

2 

mld64 

 

Oprocentowanie 

kwartalne: 

LIBOR +450 pb65 

 

Konsorcjum 

pod 

przewodnictw

em China 

China Power 

Hub Generation 

Company67 

W 

budowie

68 



 

Chińsko-Pakistański Korytarz Gospodarczy... | 65 

Development 

Bank66 

14.Linia 

transmisyjna 

Matiari-Lahore 

(Sindh-

Pendżab) 

Matiari 

1,6 

mld69 

 

Wskaźnik 

zadłużenia 

kapitału 

własnego: 80/20 

Model: 

Build-own-

operate-

transfer70 

[na 25 lat] 

[?] China Electric 

Power 

Equipment and 

Technology 

Company71 

W 

budowie 

[wczesn

a faza] 

72 

Infrastruktura 

Karakoram 

Highway, faza II 

(odcinek Thakot 

-Havelian) 

 

1,31 

mld73 

Oprocentowane 

roczne 

pożyczki 

chińskiej: 

LIBOR+ 5,2%74 

[?] China 

Communicatio

ns Construction 

Company 

W 

budowie

75 

East-Bay 

Expressway, 

Gwadar, 

Beludżystan 

140 

mln76 

Kredyt 

nieoprocentowa

ny77 

[?] China 

Communicatio

ns Construction 

Company78 

W 

budowie 

Autostrada 

Sukkur-Multan 

(Sindh-

Pendżab) 

2,8 

mld79 

Oprocentowane 

roczne 

pożyczki 

chińskiej: 

LIBOR+ 5,2%80 

The Export- 

Import Bank of 

China81 

China State 

Construction 

Engineering 

Corporation82 

W 

budowie

83 

Pomarańczowa 

Linia (Orange 

Line) metra w 

Lahaur  

(Pendżab) 

1,65 

mld 

84  

[?] The Export- 

Import Bank of 

China85 

China Railway 

Corporation 

and China 

North 

Industries 

W 

budowie 
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Corporation86 

Suchy port w 

Havelian 

(Chajber-

Pasztunchwa) 

65 

mln 

[?] [?] [?] Wczesn

a faza 

(nabywa

nie 

ziemi)87 

Kabel 

światłowodowy 

Rawalpindi-

Chandźerab 

(Pendżab-

Gilgit-Baltistan) 

37,4 

mln88 

[?] [?] Huawei ukończo

ny89 
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Chinese investments in Polish electric mobility 

Łukasz Sarek 

Electric mobility is an important element in the process of establishing a technologically 

advanced industrial base in Poland. Its development is included in the top national plans and 

polices adopted by the current Polish government. The main goal is to position Poland as 

one of the leading countries in the e-mobility solutions with the localised manufacturing 

chains. Polish authorities want to attract these foreign investors who would be equipped 

with advanced technologies, know-how and sufficient resources to significantly participate 

in the development of the modern electric mobility sector. The largest foreign investment 

in the field implemented in Poland is a factory established by the Korean company LG, but 

Chinese companies are also interested in establishing manufacturing facilities on the Polish 

territory. Some have already taken positive decisions and have made first moves to 

implement their investments.  

Jiangsu Guotai Huarong International (GTHR) has established through its subsidiaries  

a company in Poland to build an electrolyte factory in Godzikowice near Oława. The 

investment value could reach 39 million euro and the annual capacity of the new facility 

should reach 40 thousand tones, which is enough to manufacture around 1 million batteries 

for electric cars. Another Chinese company Capchem is also planning to invest in 

Godzikowice by establishing a factory for manufacturing electrolyte, NMP and conductive 

paste. The total investment value could reach 360 million yuan (over 47 million euro), with 

280 million yuan (37 million euro) invested in fixed assets. Bafang, the Chinese manufacturer 

of components and compete solutions for electric scooters and electric bikes, has also 

announced a plan to establish a manufacturing facility near Wrocław worth 15 million euro. 

Attracting those investors is a significant success of Polish authorities. However, it should 

be noted that Poland lost competition over the much larger investment of the 

Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL). The offer of the German local 

government and its German partners (mainly BMW) turned out to be more attractive in 

terms of incentives, co-funding and physical distance to the manufacturing facilities of the 

buyers of CATL products.  
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Chinese investments that create new jobs, implement advanced technologies, bring the 

know-how and help to diversify the portfolio of investors in specific industries should be 

welcomed and supported. GTHR, Capchem and Bafang investments, if developed as 

planned, can be a positive element in the development of economic cooperation between 

China and Poland. Chinese authorities have been supporting development of the e-mobility 

sector for years. Chinese enterprises successfully compete with the Korean and Japanese 

companies as a manufacturers of components for electric cars. Chinese brands enter foreign 

markets. The value and the scope of Chinese investments in Polish e-mobility sector is far 

smaller than the LG investment or the new factory established by the Belgian firm Umicore. 

It is not very likely for Chinese investors to implement a vertical integration in the near 

future and their impact on the overall competitive landscape of the Polish e-mobility will be 

rather positive. It should be noted, however, that combined investments of GTHR and 

Capchem, if implemented, will hold a very strong position in electrolyte manufacturing in 

Poland, with large battery manufacturers such as LG Chem’s new facility among the 

supposed buyers.  

The Chinese investments in the car-making facilities should be approached with caution, 

however. The establishment of facilities that comprise mainly of assembling lines for 

components imported from China will not bring much value for the development of the 

Polish industry, just like the failed Great Wall investment in an assembling facility have not 

brought much benefit for Bulgaria. The positive examples from other industries, such as Liu 

Gong’s takeover of the Huta Stalowa Wola (a steel plant in Poland), show that Chinese 

investors can successfully maintain the localised production. The support and incentives for 

the Chinese investors in electric mobility sector should be evaluated case by case with 

investors background, capabilities and investment plans taken into consideration. 

 

Huawei’s continued international problems and its implications for Poland 

Alicja Bachulska 

 Controversies surrounding Huawei’s cooperation with governments of various countries 

continue to grow. Increased numbers of European countries (e.g. Denmark, Norway and 

Lithuania) have begun to investigate the implications of their ties with Huawei, both when it 
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comes to security and politics. Still, a number of European countries (e.g. Hungary and Italy) 

seems to be distancing themselves from the mainstream criticism while public opinion in 

Germany and the UK remains highly divided over the assessment of security risks related to 

cooperation with the Chinese telecommunications giant. Meanwhile, the US administration 

explicitly addresses American allies in Europe to boycott Huawei, especially when it comes 

to the corporation’s role in developing national 5G networks. During the Ministerial on the 

Middle East, hosted in Warsaw in mid-February, American representatives praised Poland 

for its actions regarding Huawei (the arrest of a Chinese regional director of Huawei and  

a Polish national for alleged spying on behalf of China). They also warned that the countries 

which decide to continue their cooperation with Huawei might face limited opportunities to 

develop their ties with the US. More American declarations of this kind can be expected in 

the nearest future, especially when it comes to the countries that have not explicitly 

expressed their support for the US position regarding Huawei (e.g. Hungary). In this 

context, Poland is currently undergoing an evaluation process to estimate the extent of 

Huawei’s involvement in the existing telecommunications infrastructure and its potential 

security risks. Its results (to be announced in March or April) will be crucial for the Polish 

government’s decision regarding Huawei’s future involvement (or lack thereof) in 

constructing national 5G networks. According to media statements, both financial and 

security aspects of cooperation with Huawei are currently being analysed, although the 

latter should remain crucial in the final decision. 

  

Iran-Poland relations  in the context of the Middle East conference in Warsaw 

Łukasz Przybyszewski 

On 13-14 February 2019 the Ministerial to Promote a Future of Peace and Security in the 

Middle East (thereafter Ministerial) was held in Warsaw. The notification about this event 

triggered immediate reaction from the Islamic Republic of Iran (IRI). The IRI authorities 

received the Ministerial as directed specifically against Iran – contrary to the official 

declarations of Mike Pompeo. The IRI authorities decided to take advantage of the 

Ministerial, however, and used it for its own political agenda, as it became clear that there 

were few among the invited nations which could claim having friendly relations with Iran. 
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Iran’s actions concentrated on orchestrating a negative information campaign, which, at the 

beginning, also directly hit Poland. Iran’s criticism towards Poland (caused by the co-

organisation of the Ministerial) was not as substantial, as it could have been, had the Polish 

diplomacy not taken de-escalatory actions. No major reciprocal retaliation occurred either. 

In effect, IRI’s media and authorities concentrated their efforts on diminishing the rank and 

purposefulness of the Ministerial and on the USA, as well as on some of the invited nations 

(e.g. Israel and Saudi Arabia). It is probable that Poland could have would eventually 

escaped Iran’s harsher criticism, if a terrorist attack in the south-east province of Sistan-

Beluchistan had not coincided with the Ministerial. 

The bonds between Poland and IRI – even historically – are few, random and short-lasting. 

For Warsaw, the benefits stemming from the current degree of relations with Tehran are 

too little to be harmed by Iran. Currently, there are also no signs of Iranian authorities’ 

retaliatory actions against Poland. Whether the Ministerial was indeed pointless, as it was 

stated by the authorities in Tehran, will only be visible in the years to come. 

 

The security situation in Afghanistan in 2018. A summary 

Przemysław Lesiński 

In 2018, violence in Afghanistan has reached new levels. The highest number of killed 

civilians in the history of the conflict was recorded with the biggest growth of casualties in 

suicide and complex attacks and also as a result of aerial attacks by foreign and domestic 

forces. For another consecutive year, the government in Kabul has lost control over a small 

part of its territory in favour of the Taliban and was not able to provide adequate security to 

the parliamentary election process in October. This raises some serious doubts over its 

ability to organise the next presidential elections scheduled for July. There were some 

positive signs related to the peace process, however. In June, an unprecedented three-day 

ceasefire was agreed and in the second part of the year first meetings between Taliban and 

American representatives took place. Yet, these events cannot be hailed as a breakthrough 

because some of the most controversial issues are yet to be raised up. 

In 2018, Afghan security forces recorded very high casualty rates, but as they were classified 

one can only estimate their numbers. In the last year, American forces in Afghanistan were 

very active providing air support for local forces so that they could hold off any larger 
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attacks from the insurgents. In 2019, it can be expected that some reductions in American 

military will take place, although  this will not probably affect the situation on the battlefield 

in the short term. Through most of the year, the Taliban maintained heavy pressure on 

security forces and succeeded twice in taking control over the capitals of Farah and Ghazni 

provinces for a few days. Although according to most cited statistics there was no 

significant change in the size of the territory under rebel control, it appears that they might 

not properly reflect the reality of the Taliban influence in the country. Another group, ISKP 

(Islamic State Khorasan Province), continued its fight against both government and the 

Taliban forces, in which it has taken heavy casualties and its influence waned further. 

However, the most serious threat posed by this group, which so far could not be eliminated 

by security forces, stems from its ability to carry out terrorist attacks. 

 

The Afghan peace conference in Moscow 

Przemysław Lesiński 

On February 5-6 in Moscow, the Taliban and the Afghan representatives from different 

political groups held meetings regarding the peace process in Afghanistan. Members of 

government in Kabul were not invited, as it is still not recognised by the Taliban as  

a legitimate body. At the end of the conference both sides issued a joint statement, in which 

they underscored the necessity of deep reforms in main institutions of the Afghan state and 

the need for cooperation between the states in the region in achieving lasting peace in 

Afghanistan. The conference in Moscow could be seen as a step forward in the peace 

process, because it gathered representatives from different Afghan political groups, which 

have been in conflict since 1990s. The meeting was an unquestionable success of the 

Taliban, as it was another opportunity for the group to voice its demands before new 

audience, and some of its requests found a way into the joint statement issued at the end of 

the conference. As a result of the meeting, Russia, whose policy towards Afghanistan was 

rather passive in the last few years, also strengthened its position as a state that participates 

in the process of forming the new Afghan power system ahead of the possible withdrawal of 

foreign forces. The conference has also weakened the position of US representatives in the 

upcoming negotiations with the Taliban, because the most controversial questions remain 

unanswered. The government in Kabul is probably the biggest loser in the context of this 
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conference, since the event was yet another meeting regarding the Afghan peace process, 

in which it was not allowed to participate and the Afghan society was represented mostly by 

non-elected politicians.             

 

Japan and Germany increase the scope of cooperation. Implications for Poland 

Recently, we have seen quick advancements in the development of Japan-Germany 

cooperation. On February 1, the Japan-EU FTA entered into force. On February 4, 

chancellor Merkel visited Tokyo and met with the Prime Minister of Japan. The parties 

reached agreement on the essential issues regarding the information security protection 

pact. On February 15-17, Japanese foreign minister Taro Kono attended the Munich Security 

Conference. The recent progress in mutual relations and agreements in force clearly show 

that Japan and Germany are important partners.  We should expect further strengthening 

of the mutual ties between the two countries, especially in the fields of defense, security, 

technology and trade. 

Poland may become an indirect beneficiary of these good relations due to the importance 

of Warsaw-Berlin economic ties. Polish companies may find more opportunities to export 

goods and services to Japan, but they should also expect competition with Germany. 

Poland may also benefit from the increase of Japanese foreign direct investment. Whereas 

it is unlikely that Poland could replace Germany as an important partner for Japan, it is still 

viable to put effort into developing the cooperation between Warsaw and Tokyo.  

 

The China-Pakistan Economic Corridor and the current relations between these states 

Krzysztof Iwanek 

The events of the last two months suggest that the new government in Pakistan is still 

being sceptical about a part of its joint projects with China. It seems that Islamabad and 

Beijing are reaching a compromise with regards to certain matters, but their relations 

remain a bit cooler than they used to be. The Pakistani government will retain its crucial its 

partnership with China, however, even if it will renegotiate a few joint economic project or 

withdraw from them, if it considers their benefits to be too low. As Pakistan is facing an 

acute shortage of reserve currency, the possibility of Beijing lending Islamabad 2 billion USD 

may become one of the measuring rods of their current ties.  


