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25-letnie strategiczne porozumienie 

partnerskie Iranu i Chin  

 

W dn. 27 marca br. szef MSZ Iranu Mohammad Dżawad Zarif oraz jego chiński 

odpowiednik Wang Yi podpisali strategiczne porozumienie partnerskie  

o wszechstronnej współpracy między obu państwami na najbliższe 25 lat. Treść 

dokumentu nie została opublikowana. Irańskie media ujawniły jednak, że zakres 

współpracy ma obejmować pełne spektrum relacji, w tym gospodarczych i militarnych. 

Najpewniej jednak porozumienie to nie odbiega od tych, które Chiny zawarły z Arabią 

Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, czy też z Egiptem lub Algierią. 

Obecnie jedynym bezpośrednim i niemal natychmiastowym wynikiem podpisanego 

porozumienia będzie najprawdopodobniej przekazanie Iranowi transzy chińskiej 

szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 (Sinovac).  

Powtarzane za Petroleum Economist doniesienia o tym, że porozumienie obiecuje 

inwestycje o wartości 400 mld dolarów może doprowadzić do dezinformacji. Jedynym 

racjonalnym wytłumaczeniem lansowania tej kwoty wydaje się być szacunkowe 

przeliczenie wartości irańskiego eksportu ropy do Chin przez okres 25 lat. Posługiwanie 

się jednak tą kwotą w opiniach i analizach powinno odbywać się z najwyższą 

ostrożnością, bowiem również polskie media mogą, pomimo najlepszych intencji, tę 

mylącą informację powielać. 
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Treść podpisanego w dn. 27 marca br. przez szefa MSZ Iranu Mohammada Dżawada Zarifa 

oraz jego chińskiego odpowiednika Wanga Yi strategicznego porozumienia partnerskiego 

o wszechstronnej współpracy między obu państwami na najbliższe 25 lat nie została 

opublikowana. Krążące wcześniej kopie roboczej wersji porozumienia pochodzą  

z prawdopodobnie niemal niemożliwego już do odnalezienia źródła. Przekaz medialny  

z Iranu sugeruje, że władze w Teheranie liczą nie tylko na chińskie inwestycje i zwiększenie 

wymiany handlowej, ale także na uzbrojenie i wspólne manewry1. Wydaje się jednak 

wątpliwe, aby ChRL zdecydowała się na inwestycje bez przywrócenia funkcjonalności 

JCPoA lub innego, nowego porozumienia nuklearnego. W aspekcie czysto 

administracyjnym zawarte porozumienie pozwoli różnym resortom obu krajów usprawnić 

kooperację i koordynację działań. 

W kwestii relacji militarnych jedynym obecnie możliwym wynikiem podpisanego 

porozumienia mogą być wspólne irańsko-chińskie manewry. Nie wiadomo, czy ChRL 

zdecydowałaby się na eksport uzbrojenia niosącego zmiany o charakterze strategicznym do 

Iranu przed przywróceniem do funkcjonowania JCPoA lub innego układu. Ponadto wizyta 

Wang Yi w Iranie jest jedynie jedną z kilku w regionie, a władze w Pekinie najpewniej nie 

mają zamiaru stawiać się po którejkolwiek ze stron wielopłaszczyznowego  

konfliktu w regionie Bliskiego Wschodu. Nawet jeśli ChRL zdecydowałaby się na eksport 

nowych systemów uzbrojenia do Iranu, to odbywałoby się to w celu równoważenia zasobów 

nabytych przez inne państwa regionu. W chwili obecnej nie ma jednak ku temu przesłanek. 

Zawarte porozumienie nie odbiega najpewniej szczególnie od tych, które ChRL podpisały  

z Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, czy też z Egiptem lub Algierią. 

Porozumienie z Iranem ma więc na celu włączenie tego państwa w szerszy chiński plan 

rozwijania stosunków z Bliskim Wschodem. Dla władz w Teheranie jest to sytuacja 

korzystna, ponieważ wzmacnia to pozycję Iranu w regionie w taki sposób, jakby JCPoA 

istotnie funkcjonowało. Z drugiej jednak strony z pewnością unilateralny nacisk USA 

sprawił, że negocjacyjnie Iran miał gorszą pozycję. Niemniej jednak bez właśnie 

krystalizującej się wizji dalszych relacji władz w Pekinie z państwami Zatoki Perskiej ciężko 

jest mówić o jakichkolwiek szansach na przywrócenie funkcjonowania JCPoA lub 

podobnego mu porozumienia.  
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Najprawdopodobniej jedynym wymiernym bezpośrednim i szybkim wynikiem zawartego 

porozumienia będzie przekazanie Iranowi chińskich szczepionek przeciw SARS-CoV-22. 

Wydaje się wątpliwe, aby Iran mógł liczyć na licencję do produkcji Sinovac, ponieważ ZEA są 

w o wiele lepszej pozycji ku temu – zawarta przez ZEA umowa z ChRL w tym zakresie 

pozwoli bowiem na eksport szczepionki do bardzo szerokiego spektrum klientów, w tym do 

Iranu3. 

 

Aspekt dezinformacyjny 

 

Choć wielokrotnie pojawiały się powtarzane za stroną informacyjną Petroleum Economist 

doniesienia, że porozumienie ma skutkować chińskimi inwestycjami o rzekomej wartości 

400 mld dolarów, to nie sposób jest określić, ile Iran może na tym porozumieniu faktycznie 

zyskać4. Powielanie tej mylącej „wiadomości” jest częścią działań, których skutkiem będzie 

dezinformacja.  

Jedynym racjonalnym wytłumaczeniem pojawienia się tej spekulatywnej kwoty jest oparcie 

kalkulacji o szacunkowy możliwy wolumen eksportu irańskiej ropy do ChRL w przeciągu 25 

lat. Zasadniczo niemal nic poza irańskimi węglowodorami i produktami pochodnymi nie 

opłaca się ChRL importować, o zatem import irańskiej ropy do Chin na przestrzeni 

ćwierćwiecza właśnie o takiej wartości jest możliwy. Jeśli przyjąć, że Iran zamierza 

eksportować do ChRL przynajmniej 1 mln b/d, to wówczas rachunek zgadzałby się przy 

cenie ok. 44 dolarów za baryłkę. Zważywszy na wzrost wolumenu eksportu zbliżający się do 

miliona b/d przed zawarciem porozumienia, hipoteza ta jest prawdopodobna, ale 

powtarzane stwierdzenie, że chińskie inwestycje będą opiewać na 400 mld dolarów jest 

błędne5. Ponadto irański wolumen eksportu nie będzie jednak prawdopodobnie stanowił 

dużo więcej aniżeli 1/10 całkowitego chińskiego importu ropy naftowej6.  

Powinno się zatem unikać powtarzania sumy 400 mld dolarów opiniach i analizach lub 

czynić to z najwyższą ostrożnością, ponieważ również polskie media, pomimo najlepszych  

i najszczerszych intencji, mogą zacząć ją włączać do narracji. To z kolei może skutkować 
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rodzeniem się w opinii publicznej przekonania, że współpraca z ChRL ma zawsze 

gwarantowane wymierne korzyści finansowe i ogólnie gospodarcze, co nie zawsze jest 

zgodne z prawdą. 

Zawarte porozumienie nie powinno być postrzegane jako wyrzeczenie się przez Iran 

suwerenności lub budowę irańsko-chińskiego sojuszu. Iran nie stanie się także 

„zakładnikiem” całkowicie uzależnionym od eksportu ropy do Chin. Niespodziewanym 

ratunkiem okazały się wywołane przez poprzedniego prezydenta USA Donalda Trumpa 

czynniki o charakterze ekonomicznym. Amerykański unilateralny nacisk na Iran wynikający 

z odejścia władz w Waszyngtonie od porozumienia nuklearnego i kontynuacja tej polityki 

przez prezydenta Bidena paradoksalnie wymusza na Iranie działania korzystne dla dalszego 

irańskiego rozwoju gospodarczego: przynajmniej częściowe odejście od opierania budżetu 

publicznego o przychody z eksportu ropy naftowej; podtrzymanie zredukowanego importu 

towarów na rzecz zwiększonego importu dóbr kapitałowych; w celu łagodzenia skutków 

wahań cen węglowodorów – wymuszenie zwiększenia skuteczności i szczelności systemu 

fiskalnego oraz zwiększenia przychodów fiskalnych.  

Przyjęcie przez Iran 25-letniego porozumienia z ChRL nie jest spowodowane brakiem 

możliwości współpracy z państwami UE, ponieważ również władze w Pekinie są ku temu  

w warunkach dysfunkcyjnego JCPoA niechętne. Nawet gdyby sytuacja była odmienna, czyli 

porozumienie nuklearne byłoby przez USA honorowane, to Iran wciąż byłby tak samo jak 

wcześniej zainteresowany inwestycjami europejskimi. Zwiększenie zaś importu ropy  

– wbrew sankcjom – ma na celu najprawdopodobniej głównie poprawienie perspektyw dla 

irańskiego budżetu publicznego. Wydaje się bardzo wątpliwe, aby przyczyną zwiększenia 

importu irańskiej ropy było oczekiwanie władz w Pekinie, że administracja prezydenta 

Bidena rychło przywróci honorowanie JCPoA. 

 

Wnioski 
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 Zawarte porozumienie najpewniej nie odbiega szczególnie od tych, które ChRL 

podpisały z Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, czy też  

z Egiptem lub Algierią.  

 Najprawdopodobniej jedynym wymiernym bezpośrednim i szybkim wynikiem 

zawartego porozumienia będzie przekazanie Iranowi chińskich szczepionek przeciw 

SARS-CoV-2. 

 Iran najpewniej nie będzie mógł liczyć na licencję do produkcji Sinovac, ponieważ 

ZEA są w o wiele lepszej pozycji ku temu. Zawarta przez ZEA umowa z ChRL w tym 

zakresie pozwoli na eksport szczepionki do bardzo szerokiego spektrum klientów,  

w tym do Iranu. 

 Jeśli ChRL zdecydowałaby się na eksport nowych systemów uzbrojenia do Iranu, to 

odbywałoby się to w celu równoważenia zasobów nabytych przez inne państwa 

regionu. W chwili obecnej nie ma ku temu przesłanek. 

 Przyjęcie przez Iran porozumienia z ChRL nie jest spowodowane brakiem możliwości 

współpracy z państwami UE, ponieważ również władze w Pekinie są ku temu  

w warunkach dysfunkcyjnego JCPoA niechętne. Gdyby sytuacja była odmienna, czyli 

porozumienie nuklearne byłoby przez USA honorowane, to Iran nadal byłby 

zainteresowany inwestycjami europejskimi.  

 Zwiększenie przez Chiny importu irańskiej ropy – wbrew sankcjom – ma na celu 

najprawdopodobniej głównie poprawienie perspektyw dla irańskiego budżetu 

publicznego. Wydaje się bardzo wątpliwe, aby przyczyną zwiększenia importu 

irańskiej ropy było oczekiwanie władz w Pekinie, że administracja prezydenta Bidena 

rychło przywróci honorowanie JCPoA. 

 „Wiadomość” podana przez Petroleum Economist, mimo iż myląca i prowadząca do 

dezinformacji, wciąż jest powielana przez wiele znanych mediów oraz w mediach 

społecznościowych. Należy wystrzegać się jej powtarzania, bowiem może to zrodzić 

przekonanie w opinii publicznej, że pogłębianie współpracy z Chinami zawsze jest 

równoznaczne z gwarancją korzyści finansowych i ogólnie gospodarczych. 
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Łukasz Przybyszewski – analityk ds. Azji Zachodniej  

w Ośrodku Badań Azji 
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25-year Strategic Comprehensive Partnership Agreement between 

Iran and China 
 

Łukasz Przybyszewski 

 

On March 27, the foreign ministers of Iran and the People’s Republic of China (PRC) signed  

a 25-year Strategic Comprehensive Partnership Agreement. The text of the deal has not 

been made public. What the Iranian did reveal, however, was that the agreement is to cover 

cooperation in a whole spectrum of relations, including economic and military. In practice, 

however, the deal is probably not much different from those signed by the PRC with Saudi 

Arabia, United Arab Emirates, Egypt or Algeria.  

As of now, the most tangible and immediate effect of the agreement will probably be a 

transfer of a batch of Chinese SARS-CoV-2 vaccines (Sinovac) to Iran. As for the option of 

licensed production of the Sinovac vaccine on the Iranian territory, this seems unlikely, since 

the United Arab Emirates are much better positioned to attain this role. The UAE have 

already signed a deal with the PRC to this effect, and this agreement will allow the Emirates 

to export Sinovac to a wide range of states, including Iran. 

As far as military cooperation is concerned, the only result of the agreement that appears to 

be possible are joint Sino-Iranian drills. It remains unknown whether the PRC would decide 

to export any military equipment of strategic significance to Iran before the JCPOA was to 

be reinstated (or a similar deal was to be signed). The visit of Wang Yi, China’s minister of 

foreign affairs, to Iran (during which the deal was signed) is but one of the few he has paid to 

the countries of the region. The Beijing government probably does not want to take sides in 
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the complex web of conflicts in the Middle East. Even if the PRC decided to export new 

weapon systems to Iran, this would take place as a move balancing assets purchased by 

other countries of the region. Currently, even this appears unlikely, however. 

A portal named the Petroleum Economist had once claimed that the Sino-Iranian deal 

would translate into Chinese investment worth 400 billion USD (the article is now 

unavailable, but a copy was retained at archive.org). While some media have repeated this 

claim, sharing such reports may lead to misinformation and effectively to disinformation. 

No official declaration mentions such a sum now, and the earlier allegedly “leaked” draft of 

the deal revealed by an unknown source did not mention it either. Repeated mentioning of 

this amount may fuel a narrative that cooperation with China always brings guaranteed 

economic benefits, which is not always true. The only rational explanation, if any, is that this 

sum may represent an estimated value of heavily discounted Iranian oil exports to China 

over the next 25 years. At any rate, it appears impossible that the sum represents the value 

of declared Chinese investment. The PRC’s imports of oil from Iran are also unlikely to 

significantly cross a total of 10% share in China’s overall imports of this resource.  

The deal should not be seen as Iran’s abandonment of a part of its sovereignty. Neither 

should it be seen as cementing a Sino-Iranian alliance. Tehran will also not become  

a “hostage” to China, a state completely and exclusively dependent on oil exports to the 

PRC. The Islamic republic has been unexpectedly salvaged by the conditions caused by the 

U.S. Donald Trump’s administration’s enacted policy (in fact, also by previous 

administrations as well). This is because unilateral American pressure on Iran, resulting from 

Washington’s continued abandonment of the nuclear deal, is paradoxically forcing Iran to 

take steps leading to a significant reduction of its dependence on oil exports. In the future, 

these changes might potentially have positive effects on the country’s economy.  


