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Podsumowania tekstów 
 
Podsumowanie sytuacji bezpieczeństwa w Afganistanie w 2017 roku 
Przemysław Lesiński 
 

W 2017 roku nie odnotowano dużych zmian w sytuacji bezpieczeństwa w Afganistanie. 

Statystyki pokazują, że konflikt utrzymywał się na wysokim poziomie, przy możliwym 

wzroście strat po stronie sił bezpieczeństwa. Przez kolejny rok z rzędu zwiększyła się 

liczba dystryktów, które znajdują się pod kontrolą lub wpływem rebeliantów. W ramach 

nowej strategii wobec Afganistanu ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa 

zdecydowanie wzrosła liczba ataków przeprowadzanych przez siły powietrzne USA, 

jednak trudno na razie ocenić ocenić wpływ tych działań na sytuację na polu walki.  

 

Talibom udało się przeprowadzić kilka spektakularnych operacji, w wyniku czego zadali 

siłom bezpieczeństwa poważne straty. Ugrupowanie ISKP (Islamic State Khorasan 

Province, przedstawiające się jako część tzw. Państwa Islamskiego) pomimo 

intensywnej kampanii skierowanej przeciwko niemu pozostawało aktywne w kilku 

dystryktach. Głównym zagrożeniem ze strony tej organizacji była jej zdolność do 

przeprowadzenia zamachów na cele zarówno cywilne (głównie szyickie obiekty kultu), 

jak i wojskowe w stolicy kraju. Warto odnotować, że ISKP toczy równoczesne walki  

z talibami i z siłami bezpieczeństwa Afganistanu. Dochodziło także do starć między 

dwiema grupami talibów (Mułły Haibatullaha i Mułły Rasula) w prowincjach Ghor  

i Herat, ale nie miały one większego wypływu na sytuację bezpieczeństwa w tych 

regionach. 

 

Wydaje się, że najbliższa wiosna będzie okresem szczególnie wytężonych walk, biorąc 

pod uwagę zwiększenie sił amerykańskich i zintensyfikowanie kampanii powietrznej w 

ramach nowej strategii w Afganistanie. Doprowadzi to najprawdopodobniej do zmian  

w taktyce rebeliantów, którzy częściej będą unikać starć bezpośrednich, uciekając się do 

bezpieczniejszych dla nich form walki jak np. podkładanie improwizowanych ładunków 

wybuchowych (IED) czy przeprowadzanie zamachów. Wydaje się także, że nawet  

w wypadku, gdy siły bezpieczeństwa zanotują na swoim koncie sukcesy, będą miały one 

raczej charakter taktyczny niż strategiczny i nie będą w stanie doprowadzić do złamania 

oporu ze strony talibów. 

 
Wpływ reformy podatkowej w USA na Chiny 
Łukasz Sarek 
 
Grudniowa reforma systemu podatkowego Stanów Zjednoczonych będzie miała 

międzynarodowe implikacje i Chiny będą jednym z państw, które, choć w dość 

ograniczonym zakresie, odczują jej skutki. Reforma znacząco zwiększy atrakcyjność USA 

z punktu widzenia korzyści podatkowych dla przedsiębiorstw. Będzie to jeden  

z istotnych dodatkowych czynników wpływających na decyzje chińskich producentów 
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oraz amerykańskich korporacji o lokowaniu nowych zakładów produkcyjnych i innych 

inwestycji w USA lub przenoszeniu ich z Chin. Może również dojść do zwiększenia 

transferu dochodów generowanych przez amerykańskie inwestycje w Chinach do USA. 

W efekcie można spodziewać się odpływu kapitału inwestycyjnego z Chin do USA  

i zmniejszenia napływu amerykańskich inwestycji do Chin, zwłaszcza w sektorze 

produkcyjnym, o ile Pekin nie wprowadzi rozwiązań równoważących skutki 

amerykańskiej reformy.  

 

W najbliższej przyszłości należy spodziewać się ostrożnych działań Pekinu 

dostosowywanych do poziomu ewentualnego odpływu przedsiębiorstw i kapitału  

a mających na celu zminimalizowanie wpływu reformy podatkowej w Stanach 

Zjednoczonych na chińską gospodarkę. Jeśli dojdzie do narastającego odpływu kapitału, 

to najbardziej prawdopodobne jest, że chińskie władze zastosują kombinację środków 

mających na celu poprawę środowiska biznesowego w Chinach dla zagranicznych  

i krajowych inwestorów oraz wprowadzanie kolejnych ograniczeń dla chińskich firm do 

inwestowania za granicą. Poprawa środowiska biznesowego będzie jednak ograniczona 

ze względu na założenia władz chińskich dotyczące kształtu modelu gospodarczego 

opartego na zaprezentowanych na XIX Zjeździe KPCh mechanizmach socjalistycznej 

gospodarki rynkowej. Nie należy się też spodziewać znaczących i powszechnych obniżek 

podatków w ChRL. Mogą być wprowadzone jedynie niewielkie cięcia i zastosowane ulgi 

sektorowe lub ewentualnie zwiększone subsydia dla firm krajowych w wybranych 

branżach.  

 

Tarcia między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi nie przełożą się na 

skoordynowane naciski UE i Chin na USA i wspólne działania zmierzające do 

zniwelowania skutków reformy podatkowej. Chińskie inwestycje w Polsce utrzymują się 

na niewielkim poziomie i nie są przedmiotem znaczącej bezpośredniej konkurencji 

między USA i Polską, zatem wzrost konkurencyjności podatkowej USA ma minimalne 

przełożenie na poziom chińskich inwestycji w Polsce.  

 

Jeśli jednak w wyniku pogorszenia szeroko rozumianego środowiska biznesowego  

w Chinach i wzrostu protekcjonizmu w USA (wzmocnionych dodatkowo efektem 

podatkowych reform D. Trumpa) nastąpiłby spadek inwestycji amerykańskich  

w Chinach, znaczący odpływ kapitału Chin do USA oraz zmniejszenie napływu nowych 

inwestycji do Chin, Unia Europejska jako główny partner handlowy Chin uzyska wobec 

Pekinu lepszą pozycje negocjacyjną w kwestiach umowy o ochronie inwestycji oraz  

w kwestiach równego dostępu dla europejskich firm do rynku chińskiego. W interesie 

Polski leży zwiększenie nacisku na Chiny na otwarcie rynku, co wymaga współdziałania 

z pozostałymi państwami członkowskimi UE i z jej organami. 
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Kryzys polityczny na Malediwach a rywalizacja chińsko-indyjska w ich regionie 
Krzysztof Iwanek 

 

Na początku lutego br. na Malediwach zaczął się kryzys polityczny. Prezydent Yameen 

ogłosił stan wyjątkowy i nakazał aresztowanie sędziów ze względu na niekorzystne dla 

niego wyroki Sądu Najwyższego (które m.in. doprowadziłyby do utraty większości przez 

rządzącą partię). W chwili pisania tych słów kryzys trwa i trudno przewidzieć jego 

rezultaty. 

 

Wydarzenia te mają także przełożenie na rywalizację Indii i Chin na Malediwach. 

Prezydent Yameen jest bardziej przychylny Pekinowi niż Nowemu Delhi. Rząd indyjski 

postrzega wyspiarskie państwo jako swoją strefę wpływów i z niezadowoleniem 

zauważa rozwój stosunków malediwsko-chińskich. Indie bardzo negatywnie 

zareagowały na stan wyjątkowy na Malediwach, ale publicznie ograniczyły się do 

dyplomatycznych nacisków. Rząd chiński zaś stanął po stronie prezydenta Yameena  

i podkreślił, że obecny kryzys jest sprawą wewętrzną Malediwów. 

 

Rywalizacja Indii i Chin na Malediwach będzie najpewniej w najbliższych latach 

narastać. W reakcji na obecny kryzys Nowe Delhi zapewne nie zastosuje interwencji 

zbrojnej, ale poza naciskami dyplomatycznymi zapewne ucieknie się do instrumentów 

gospodarczych (np. zawieszenia swojej pomocy dla Malediwów). Obecnie stosunek Indii 

do stanu wyjątkowego na Malediwach zbiega się z pozycjami USA i UE i to może 

zwiększyć naciski dyplomatyczne (jeśli nie gospodarcze) na rząd w Malé. Chiny z kolei 

są ważne dla Malediwów jako źródło turystów i inwestycji. Chociaż na razie jest to 

hipotetyczny scenariusz, można rozważyć, czy w przyszłości Pekin nie będzie zmierzać 

do utworzenia na Malediwach bazy marynarki wojennej. 

 

Kryzys jak dotąd nie wywołał krwawych protestów i na razie nie wydaje się, by 

powstawało szczególne zagrożenie dla polskich turystów, ale sytuację na pewno należy 

monitorować. Na Malediwach rośnie zagrożenie ze strony radykalnego islamu  

i w sytuacji niestabilności politycznej małe grupy ekstremistów mogą uzyskiwać 

większe możliwości działania. Jak dotąd jednak w ostatnich latach ich celem nie byli 

turyści. 

 

Dwutorowy rozwój Wybrzeża Makrańskiego – cywilny i wojskowy 

Łukasz Przybyszewski 

 

Władze Islamskiej Republiki Iranu (IRI) kontynuują realizację wizji rozwoju Wybrzeża 

Makrańskiego. Plan ten zakłada rozbudowę infrastruktury transportowej, przemysłu 

oraz portów. Na wybrzeżu tym znajdują się dwa porty, które są ważne dla realizacji 

irańskich celów gospodarczych: Czabahar oraz Dżask. Rozwój Wybrzeża Makrańskiego 

jest jednak dwutorowy: cywilny i wojskowy. Równocześnie z postępem inwestycji  
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w Czabaharze i Dżasku na potrzeby handlu, transportu i przemysłu, realizowane są 

projekty zwiększające zdolności obronne i ofensywne IRI. Te zaś są traktowane przez 

władze IRI priorytetowo. Rozwój zdolności obronnych i ofensywnych pozwala nie tylko 

na zabezpieczenie portów, ale i na projekcję siły na Zatokę Omańską. Równocześnie 

umożliwia to zwiększenie kontroli nad Cieśniną Ormuz. Port w Dżasku prawdopodobnie 

będzie tym najsilniej rozwijanym pod potrzeby marynarki IRI. Niemniej istotny będzie 

jednak leżący na przeciwległym końcu Zatoki Czabaharskiej port marynarki w Konarak, 

ponieważ będzie to jedyny port oceaniczny IRI. 

 

Wokoło Czabaharu można zaobserwować wzmożoną aktywność budowlaną. Port w tym 

mieście został rozbudowany i do końca 2018 r. uzyska możliwość przyjmowania 8,5 mln 

ton towaru rocznie. Ponadto trwa budowa połączenia kolejowego w kierunku 

północnym. Dżask ma natomiast zostać w najbliższym czasie podłączony do linii 

transportu kolejowego. 

 

Dotychczas wykonanie tych projektów było spowolnione z powodu sankcji oraz 

ograniczonych możliwości finansowania. Jednakże po uzyskaniu porozumienia  

ws. irańskiego programu nuklearnego (JCPOA – Joint Comprehensive Plan of Action)  

i zniesieniu sankcji na sprzedaż irańskiej ropy, IRI stopniowo rozpoczyna przyspieszenie 

rozwoju Wybrzeża Makrańskiego. IRI oczekuje bowiem, że projekty te zyskają 

inwestorów zagranicznych, którzy mogą upatrywać zysków z handlu z Azją Środkową 

oraz państwami leżącymi na trasie Międzynarodowego Korytarza Handlowego Północ-

Południe (INSTC). Dzięki temu IRI chce zwiększyć swe znaczenie jako partnera 

handlowego oraz pobudzić lokalną gospodarkę. 
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Podsumowanie sytuacji bezpieczeństwa w Afganistanie w 2017 

roku 

 

W 2017 roku nie odnotowano dużych zmian w sytuacji bezpieczeństwa  

w Afganistanie. Statystyki pokazują, że konflikt utrzymywał się na wysokim 

poziomie, przy możliwym wzroście strat po stronie sił bezpieczeństwa. Przez 

kolejny rok z rzędu zwiększyła się liczba dystryktów, które znajdują się pod 

kontrolą lub wpływem rebeliantów. W ramach nowej strategii wobec Afganistanu 

ogłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa zdecydowanie wzrosła liczba 

ataków przeprowadzanych przez siły powietrzne USA, jednak trudno na razie 

ocenić ocenić wpływ tych działań na sytuację na polu walki.  

 

Talibom udało się przeprowadzić kilka spektakularnych operacji, w wyniku czego 

zadali siłom bezpieczeństwa poważne straty. Ugrupowanie ISKP (Islamic State 

Khorasan Province, przedstawiające się jako część tzw. Państwa Islamskiego) 

pomimo intensywnej kampanii skierowanej przeciwko niemu pozostawało 

aktywne w kilku dystryktach. Głównym zagrożeniem ze strony tej organizacji była 

jej zdolność do przeprowadzenia zamachów na cele zarówno cywilne (głównie 

szyickie obiekty kultu), jak i wojskowe w stolicy kraju. Warto odnotować, że ISKP 

toczy równoczesne walki z talibami i z siłami bezpieczeństwa Afganistanu. 

Dochodziło także do starć między dwiema grupami talibów (Mułły Haibatullaha  

i Mułły Rasula) w prowincjach Ghor i Herat, ale nie miały one większego wypływu 

na sytuację bezpieczeństwa w tych regionach. 

 

Wydaje się, że najbliższa wiosna będzie okresem szczególnie wytężonych walk, 

biorąc pod uwagę zwiększenie sił amerykańskich i zintensyfikowanie kampanii 

powietrznej w ramach nowej strategii w Afganistanie. Doprowadzi to 

najprawdopodobniej do zmian w taktyce rebeliantów, którzy częściej będą unikać 

starć bezpośrednich, uciekając się do bezpieczniejszych dla nich form walki jak 

np. podkładanie improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) czy 

przeprowadzanie zamachów. Wydaje się także, że nawet w wypadku, gdy siły 

bezpieczeństwa zanotują na swoim koncie sukcesy, będą miały one raczej 

charakter taktyczny niż strategiczny i nie będą w stanie doprowadzić do złamania 

oporu ze strony talibów. 

 

Podstawowe statystyki  

 

Według raportu UNAMA (United Nations Assistance Mission in Afghanistan),  

w pierwszych 11 miesiącach w Afganistanie zanotowano 21105 incydentów związanych 

z bezpieczeństwem, co oznaczało jednoprocentowy wzrost w stosunku do tego samego 
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okresu w 2016 r.)1. Podobnie jak rok wcześniej, ponad 60% z nich stanowiły starcia 

bezpośrednie2, a 17%. – użycie IED. Pięćdziesiąt sześć proc. incydentów miało miejsce 

na wschodzie i południu kraju3.  

 

Według raportu SIGAR (Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction) 

zwiększeniu uległa liczba dystryktów pod kontrolą lub wpływem talibów  – z 10 proc. na 

koniec 2016 do 13 proc. pod koniec września 2017. Zgodnie z tymi szacunkami, 

dystrykty te są zamieszkane przez 12 proc. populacji kraju. O kolejne 30 procent 

dystryktów toczyły się walki, pozostałe 57 proc. zaś znajdowało się pod kontrolą rządu. 

Większość z dystryktów pod kontrolą talibów pozostawała na marginesie uwagi sił 

bezpieczeństwa z powodu ich mniej znaczących lokalizacji, jednak miały one poważne 

znaczenie propagandowe. Prawdopodobnie także z tego powodu głównodowodzący 

wojskami zagranicznymi w Afganistanie generał John Nicholson zapowiedział, że dla sił 

afgańskich celem będzie odwrócenie tego niekorzystnego trendu i przejęcie kontroli 

(lub wpływu) nad 80 proc. dystryktów w ciągu najbliższych dwóch lat. Dalszą ocenę 

będzie jednak utrudniał fakt, że od października tego typu dane zostały utajnione przez 

departament obrony USA4. 

 

Na prośbę rządu Afganistanu nie będą również podawane do publicznej wiadomości 

dane o stratach afgańskich sił bezpieczeństwa. W raporcie SIGAR z lipca 2017 roku 

znalazły się ostatnie informacje dotyczące pierwszego kwartału: 2531 zabitych i 4238 

rannych (w sumie 6769). Według znanego analityka ds. Afganistanu, Thomasa Ruttiga, 

ostrożne szacunki w kolejnych kwartałach oraz nieoficjalne dane z września (ok. 800 

rannych i zabitych) oraz października (1800) mogą wskazywać, że straty sił 

bezpieczeństwa znacząco wzrosły5.  

 

Według UNAMA, w 2017 roku zanotowano 10453 ofiar, co oznaczało 9-procentowy 

spadek w stosunku do 2016 r. (11434 ofiar). 3438 osób zostało zabitych (2-procentowy 

spadek) i 7015 rannych (11-procentowy spadek)). Do 2013 roku liczby te nie 

przekraczały 7 tys. Warty odnotowania jest również fakt, że za 10 proc. strat wśród 

cywilów odpowiada stosunkowo małe ugrupowanie ISKP (a za 42 proc. talibowie), które 

osiągnęło ten poziom w wyniku przeprowadzenia krwawych zamachów w Kabulu6. 

 

Zgodnie z zapowiedziami prezydenta Trumpa, w 2017 roku w Afganistanie zanotowano 

dużo większą liczbę ataków z powietrza w wykonaniu sił USA. Przeprowadzono ich 

ponad 4300, czyli więcej niż w 2012 roku, kiedy liczba żołnierzy USA była zdecydowanie 

wyższa. Warto także zauważyć, że działania te nie zostały ograniczone w listopadzie 

(352 ataków) i grudniu (455), jak to miało miejsce w ubiegłych latach (rzadko 

przekraczały 100)7. Przy pomocy lotnictwa rozpoczęto realizację innego postulatu 

nowej strategii USA, którym jest walka z przemysłem narkotykowym w Afganistanie, 

stanowiącym jedno ze źródeł finansowania rebelii. Takie działania miały miejsce  
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w listopadzie, kiedy zniszczono 10 laboratoriów (a 25 do połowy grudnia) do produkcji 

heroiny w prowincji Helmand.  

 

Zestawienie kilku powyższych statystyk pokazuje, że w Afganistanie w ostatnich dwóch 

latach intensywność konfliktu pozostaje na wysokim poziomie. Niektóre dane dotyczące 

sytuacji bezpieczeństwa mogą pokazywać niewielkie spadki, jednak nie zmienia to 

całego obrazu wojny, w której rebelianci z każdym rokiem mają coraz silniejszą pozycję. 

Większe zaangażowanie USA w Afganistanie w ramach nowej strategii prawdopodobnie 

poprawi pozycję sił bezpieczeństwa w krótkim terminie, ale także wymusi na talibach 

dostosowanie taktyki do działań podjętych przez siły rządowe i zagraniczne. Można 

więc oczekiwać, że ponownie zmniejszy się liczba bezpośrednich starć w obawie przed 

przeciwnikiem dysponującym przeważającą siłą ognia, na rzecz działań czysto 

partyzanckich jak np. podkładanie IED lub organizowanie zamachów na wrażliwe cele. 

Wątpliwości niektórych obserwatorów budzą działania przeciwko przemysłowi 

narkotykowemu. Wydaje się, że ich efekt może być przeceniany, gdyż talibowie czerpią 

dochody z różnych źródeł, w związku z czym nie odczują dużej straty. Ponadto 

dotychczasowe doświadczenia w walce z narkotykami pokazały, że rozwiązania siłowe 

miały doprowadzać raczej do konsolidacji podmiotów w niego zaangażowanych niż do 

jego rozkładu. Dodatkowe obawy rodzi fakt, że laboratoria, w których wytwarzana jest 

heroina, często położone są w zaludnionych miejscach i część ich pracowników stanowią 

cywile8. 

 

Siły bezpieczeństwa 

 

Kontynuowany był proces zwiększenia stanu osobowego sił bezpieczeństwa, którego 

docelowy pułap ma wynosić 352 tys. policjantów i żołnierzy. W sierpniu ze statystyk 

podanych przez SIGAR wynikało, że ANP oraz ANA liczyły w sumie 320 tys. osób, co 

oznaczało 9-tysięczny spadek w stosunku do informacji z końca pierwszego kwartału. 

Nie sposób jednak ocenić dalszych postępów w tej kwestii, gdyż w kolejnych miesiącach 

dane zostały utajnione. Wśród możliwych przyczyn spadku liczebności sił 

bezpieczeństwa można wskazać trzy główne: dezercje, straty poniesione w wyniku 

działań przeciwnika oraz coraz większa kontrola nad stanem osobowym struktur 

zbrojnych i eliminowanie „wirtualnych” żołnierzy. Warto także zauważyć, że z racji 

ciężkich start ponoszonych w różnych incydentach przez ANA oraz ANP, maleje ich 

atrakcyjność dla potencjalnych kandydatów do pracy w tych służbach. 

 

W 2017 r. rozpoczęto proces zwiększenia liczebności sił specjalnych Afganistanu,  

w wyniku którego ma ona osiągnąć poziom prawie 35 z dzisiejszych 19 tys. Jednocześnie 

ranga jednostki zostanie podniesiona do stopnia korpusu, tym samym zwiększając jej 

znaczenie w ramach struktur sił zbrojnych. Siły specjalne odpowiadają już teraz za 

większość operacji ofensywnych, natomiast siły regularne mają odpowiadać za 

utrzymanie zdobytych terenów9. Jak do tej pory siły specjalne okazały się najbardziej 
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skuteczną jednostką w walce z rebeliantami, jednak cały czas istnieje obawa, że staną się 

ofiarami własnego sukcesu i będą delegowane do realizacji zadań, które leżą w gestii 

oddziałów regularnych. 

 

W minionym roku miał również miejsce proces zwiększania potencjału siły 

powietrznych Afganistanu (AAF – Afghan Air Force). Pod koniec 2017 roku formacja 

miała do dyspozycji 12 (4 szt. w 2016 roku) samolotów szturmowych A-29 Super 

Tucano, które wypełniały zadania zapewniania wsparcia dla oddziałów naziemnych  

i przeprowadzania ataków pozycji przeciwnika10. W 2017 roku do Afganistanu 

przetransportowano również pierwsze cztery sztuki śmigłowców wielozadaniowych 

UH-60 Blackhawk, które zastąpią w najbliższych latach rosyjski Mi-17, podstawowy 

śmigłowiec armii afgańskiej. Docelowo ich liczba ma wynieść ok. 160 sztuk w 2023 

roku11. Dzięki maszynom A-29 wzrósł potencjał uderzeniowy przeciwko rebeliantom, 

jednak zmiana podstawowego śmigłowca używanego przez armię będzie w najbliższych 

latach generowała liczne problemy. Mi-17 stanowią konstrukcję prostszą w obsłudze  

i lepiej przystosowaną do trudnych afgańskich warunków, a afgańscy piloci zostali już 

do niej wyszkoleni. Zmiana na UH-60 oznacza konieczność rozpoczęcia procesu 

wdrażania całkowicie nowej maszyny, co nie pozostanie bez wpływu na gotowość 

operacyjną AAF.  

 

Siły zagraniczne 

 

Pod koniec 2017 roku liczba żołnierzy USA zwiększyła się o 3 tysiące, osiągając poziom 

14 tysięcy. W lutym 2018 roku, niedługo przed rozpoczęciem bardziej intensywnych 

walk, ma do tego kraju przybyć ich kolejny tysiąc. Większość z nowych żołnierzy  

(2,4 tys.) została przydzielona do misji szkoleniowej NATO – Resolute Support,  

a pozostali działać będą w ramach misji Freedom Sentinel. Do Afganistanu mają również 

trafić dodatkowi wojskowi z innych krajów NATO, w wyniku czego ich liczba zwiększyć 

się ma z 14,5tys. do 16 tys. na początku 2018 roku12. 

 

W minionym roku w Afganistanie poległo 17 żołnierzy zagranicznych, w tym dwóch 

spoza USA. Informacje o zabitych oddają charakter bieżących walk. 11 żołnierzy zginęło 

w prowincjach wschodnich (Nangarhar – 8 i sąsiedni Logar – 3), gdzie razem z siłami 

afgańskimi uczestniczyli w operacjach przeciwko ugrupowaniu ISKP. W ostatnich latach 

wraz z wycofaniem większości sił zagranicznych oraz zmianami w charakterze 

prowadzonych misji w Afganistanie statystyki poległych mocno się obniżyły. W 2016 

roku zabitych zostało 16 żołnierzy, a w 2015 – 2713. 

 

Talibowie  

 

Jak co roku talibowie z początkiem wiosny ogłosili początek nowej ofensywy przeciwko 

siłom zagranicznym oraz rządowi w Kabulu. Nie przyniosła ona tak wielkich rezultatów 
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jak w ubiegłych latach, kiedy udało im się przejęć kontrolę nad miastem Kunduz, ale byli 

w stanie osiągnąć sukcesy na innych polach. W kwietniu w wyniku kompleksowego 

ataku na bazę wojskową na północy kraju zginęło co najmniej 130 żołnierzy14.  

W prowincji Kandahar w ciągu roku przeprowadzili kilkukrotnie ataki na bazy 

wojskowe, z których najbardziej dla nich udany zakończył się praktycznie 

wyeliminowaniem całego garnizonu jednej z nich15. W połowie roku, czyli najbardziej 

intensywnym okresie walk, talibowie na krótko zdobywali dystrykty na wschodzie 

(Dżani Chel w prowincji Paktia), zachodzie (dystrykt Tajwara w prowincji Ghor) oraz 

północy (dystrykty Ghormacz oraz Kohistan w prowincji Farjab). Kulminacja nastąpiła 

w październiku, kiedy oprócz wspomnianego ataku w prowincji Kandahar, talibowie 

zaatakowali również siedzibę władz dystryktu Andar w prowincji Ghazni i oblegali ją 

przez kilka dni. W prowincji Paktia w mieście Gardez zniszczyli centrum szkoleniowe 

policji (zginęło ok. 80 osób, 200 zostalo rannych). Z racji korelacji czasowej ta seria 

ataków mogła stanowić odpowiedź na ogłoszoną pod koniec sierpnia strategię USA 

wobec Afganistanu. Była również pokazem siły rebeliantów, którzy byli w stanie 

przeprowadzić poważne i skoordynowane operacje w różnych miejscach kraju. 

 

Kilkukrotnie w ciągu roku pojawiały się w różnych częściach Afganistanu doniesienia, 

według których za niektórymi atakami ze strony rebeliantów stała tzw. Czerwona 

Jednostka, elitarny oddział talibów. Zgodnie z tymi informacjami, Czerwona Jednostka 

ma być wyszkolona i wyposażona w nowoczesny sprzęt jak np. urządzenia 

noktowizyjne, dzięki czemu dysponują przewagą nad regularnymi oddziałami armii  

i policji. W większości miejsc, gdzie Czerwona Jednostka miała być aktywna, siły 

bezpieczeństwa ponosiły poważne straty. Ów elitarny oddział talibów uczestniczył 

prawdopodobnie w atakach w prowincji Kandahar (dystrykt Majwand16), Farah (Bala 

Baluk17) i Ghazni (Andar18).  

 

Wydaje się, że siły bezpieczeństwa zanotowały najważniejsze sukcesy na południu kraju 

w prowincji Helmand, gdzie z rąk rebeliantów odbite zostały dystrykty Nad Ali oraz 

Nawa, leżące w bezpośrednim sąsiedztwie ze stolicą prowincji – Laszkar Gah.  

W prowincji Kandahar siły bezpieczeństwa odbiły dystrykt Ghorak, natomiast w wyniku 

operacji Khalid na północy kraju miano uniemożliwić rebeliantom podjęcie ofensywy na 

miasto Kunduz, stolicę prowincji o tej samej nazwie. W ramach tej operacji 

wyeliminowano wielu talibów, jednak trudno jednoznacznie stwierdzić, czy brak 

ofensywy na Kunduz z ich strony wynikał z wyprzedzających działań sił rządowych czy  

ze świadomej decyzji rebeliantów19.   

 

ISKP 

 

Działalność ugrupowania w 2017 nie ustawała, pomimo że USA wraz z afgańskimi siłami 

bezpieczeństwa szczególnie na początku roku skoncentrowały się na eliminacji 

zagrożenia z jego strony. Według przedstawicieli USA, w kwietniu siły ISKP szacowane 
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była na 700 bojowników, co oznaczało poważny spadek z poziomu 3 tys., którymi 

dysponowały w 2015 roku. Przez cały 2017 rok ugrupowanie straciło także dwóch 

przywódców20. ISKP wykazało się jednak dużą odpornością i zdolnością do uzupełniania 

strat (ze stanu 700 bojowników pod koniec roku ponownie mieli osiągnąć liczebność na 

poziomie 1,5 tys.), gdyż było w stanie wytrzymać wspólną operację sił afgańskich  

i amerykańskich. Apogeum tych działań nastąpiło w kwietniu, kiedy zrzucono na pozycje 

bojowników najpotężniejszą bombę konwencjonalną w arsenale USA (GBU-43B/MOAB). 

Pomimo tego w ostatnim kwartale ISKP rozpoczęło ofensywę z dystryktów Aczin  

i Heska Mena (Deh Bala) w kierunku zachodnim. Kampania nie zakończyła się sukcesem, 

gdyż po drodze bojownicy starli się z talibami i cały czas byli poddawani presji ze strony 

sił powietrznych USA. Wydaje się, że warunkiem koniecznym do wyeliminowania ISKP 

będzie nawiązanie współpracy z Pakistanem, gdyż tylko w ten sposób można 

zablokować przenikanie bojowników przez granicę afgańsko-pakistańską. Jak do tej 

pory prawdopodobieństwo zawarcia takiej współpracy jest jednak mało 

prawdopodobne. 

 

Dodatkowym niebezpiecznym aspektem działalności ISKP na terenie Afganistanu była 

zdolność do przeprowadzania krwawych zamachów w stolicy kraju, w wyniku których  

z rąk bojowników poniosło śmierć wyjątkowo dużo cywilów w relacji do siły 

ugrupowania. Dzięki popularności, jaką organizacja zyskała w niektórych środowiskach 

w Kabulu, ta część jej działalności pozostawała niezależna od jej „jawnego” skrzydła w 

prowincji Nangarhar. Można zatem oczekiwać, że ewentualne sukcesy na wschodzie 

kraju nie będą miały wpływu na funkcjonowanie komórek ISKP w mieście. Będą 

natomiast stanowiły poważne wyzwanie dla afgańskich sił zapewniających 

bezpieczeństwo w ośrodkach miejskich (zwłaszcza Kabulu), z którym do tej pory nie 

potrafiły sobie one skutecznie poradzić21. 

 

Na północy Afganistanu w prowincji Dżouzdżan aktywna była także druga grupa, która 

deklarowała przynależność do ugrupowania ISKP. Utworzona została na bazie 

wydalonych z ruchu talibów, w większości wywodzących się z mniejszości etnicznej 

Uzbeków, w przeciwieństwie ugrupowania w prowincji Nangarhar, które utworzyli 

Pasztunowie. Działalność tej grupy skupiała się w dystryktach Qusz Tapa oraz Darzab, 

gdzie udało im się zdobyć silną pozycję i odeprzeć kontrataki ze strony talibów  

w drugiej połowie roku. Pomimo że rozpowszechniano niektóre informacje o ich 

sukcesach za pomocą agencji Amaq, będącej medialnym ramieniem ISIS (Islamic State 

for Iraq and Syria), trudno jednak ocenić na ile ugrupowanie związane jest z organizacją 

w Syrii. W ostatnich miesiącach pojawiały się informacje, że uciekający z Bliskiego 

Wschodu dżihadyści kierują się do prowincji Dżouzdżan w Afganistanie. Trudno jednak 

ocenić ich wiarygodność oraz ewentualną skalę tego zjawiska. Warto także zauważyć, że 

jak do tej pory afgańskie siły bezpieczeństwa nie przeprowadziły przeciwko temu 

ugrupowaniu większych operacji, w związku z czym można uznać, że jak do tej pory nie 

uznawane było przez władze centralne jak i siły USA za poważne zagrożenie. 
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Walki między różnymi radykalnymi ugrupowaniami 

 

W minionym roku dochodziło również do starć między różnymi frakcjami talibów: 

główną, której przewodzi Mułła Haibatullah oraz mniejszą grupą, związaną w Mułłą 

Rasulem22. Miały one miejsce szczególnie na zachodzie (prowincje Ghor23 i Herat24),  

a w mniejszym stopniu na południu w prowincji Helmand. Grupa Mułły Rasula miała być 

wykorzystywana przez afgańską instytucję NDS (National Directorate of Security) do 

walki z główną frakcją talibów25. Starcia te nie miały jednak większego wpływu na 

sytuację bezpieczeństwa w tych regionach. 

 

Do starć dochodziło również między talibami a ISKP. Na wschodzie Afganistanu w 

prowincji Nangarhar walki miały miejsce na wiosnę (maj-czerwiec) oraz jesienią 

(październik-listopad). W tym drugim przypadku ofensywa ISKP, której celem była 

próba poszerzenia swoich wpływów poza tradycyjne kryjówki (w dystryktach Aczin 

oraz Heska Mena) i przemieszczenia się w kierunku stolicy kraju prawdopodobnie 

została powstrzymana dzięki działaniom talibów26. 

 

Do walk dochodziło również między drugim ugrupowaniem utożsamianym z ISKP a 

talibami w prowincji Dżouzdżan. Bojownikom z tej pierwszej organizacji udało się 

odeprzeć ataki, potwierdzając tym samym swoją kontrolę nad dystryktami Darzab i 

Qusz Tapa27. 

 

Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu w Ośrodku Badań Azji 
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Wpływ reformy podatkowej w USA na Chiny 

 
Grudniowa reforma systemu podatkowego Stanów Zjednoczonych będzie miała 

międzynarodowe implikacje i Chiny będą jednym z państw, które, choć w dość 

ograniczonym zakresie, odczują jej skutki. Reforma znacząco zwiększy 

atrakcyjność USA z punktu widzenia korzyści podatkowych dla przedsiębiorstw. 

Będzie to jeden z istotnych dodatkowych czynników wpływających na decyzje 

chińskich producentów oraz amerykańskich korporacji o lokowaniu nowych 

zakładów produkcyjnych i innych inwestycji w USA lub przenoszeniu ich z Chin. 

Może również dojść do zwiększenia transferu dochodów generowanych przez 

amerykańskie inwestycje w Chinach do USA. W efekcie można spodziewać się 

odpływu kapitału inwestycyjnego z Chin do USA i zmniejszenia napływu 

amerykańskich inwestycji do Chin, zwłaszcza w sektorze produkcyjnym, o ile Pekin 

nie wprowadzi rozwiązań równoważących skutki amerykańskiej reformy.  

 

W najbliższej przyszłości należy spodziewać się ostrożnych działań Pekinu 

dostosowywanych do poziomu ewentualnego odpływu przedsiębiorstw i kapitału  

a mających na celu zminimalizowanie wpływu reformy podatkowej w Stanach 

Zjednoczonych na chińską gospodarkę. Jeśli dojdzie do narastającego odpływu 

kapitału, to najbardziej prawdopodobne jest, że chińskie władze zastosują 

kombinację środków mających na celu poprawę środowiska biznesowego  

w Chinach dla zagranicznych i krajowych inwestorów oraz wprowadzanie 

kolejnych ograniczeń dla chińskich firm do inwestowania za granicą. Poprawa 

środowiska biznesowego będzie jednak ograniczona ze względu na założenia władz 

chińskich dotyczące kształtu modelu gospodarczego opartego na zaprezentowanych 

na XIX Zjeździe KPCh mechanizmach socjalistycznej gospodarki rynkowej. Nie 

należy się też spodziewać znaczących i powszechnych obniżek podatków w ChRL. 

Mogą być wprowadzone jedynie niewielkie cięcia i zastosowane ulgi sektorowe lub 

ewentualnie zwiększone subsydia dla firm krajowych w wybranych branżach.  

 

Tarcia między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi nie przełożą się na 

skoordynowane naciski UE i Chin na USA i wspólne działania zmierzające do 

zniwelowania skutków reformy podatkowej. Chińskie inwestycje w Polsce 

utrzymują się na niewielkim poziomie i nie są przedmiotem znaczącej 

bezpośredniej konkurencji między USA i Polską, zatem wzrost konkurencyjności 

podatkowej USA ma minimalne przełożenie na poziom chińskich inwestycji  

w Polsce.  

 

Jeśli jednak w wyniku pogorszenia szeroko rozumianego środowiska biznesowego 

w Chinach i wzrostu protekcjonizmu w USA (wzmocnionych dodatkowo efektem 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 15 | luty 2018 

20 | Łukasz Sarek 

podatkowych reform D. Trumpa) nastąpiłby spadek inwestycji amerykańskich  

w Chinach, znaczący odpływ kapitału Chin do USA oraz zmniejszenie napływu 

nowych inwestycji do Chin, Unia Europejska jako główny partner handlowy Chin 

uzyska wobec Pekinu lepszą pozycje negocjacyjną w kwestiach umowy o ochronie 

inwestycji oraz w kwestiach równego dostępu dla europejskich firm do rynku 

chińskiego. W interesie Polski leży zwiększenie nacisku na Chiny na otwarcie 

rynku, co wymaga współdziałania z pozostałymi państwami członkowskimi UE  

i z jej organami.  

 

Kluczowe zmiany opodatkowania przychodów z inwestycji transgranicznych 

 

W grudniu ub.r. w Stanach Zjednoczonych weszła w życie Ustawa o Redukcji Podatków  

i Miejscach Pracy (Tax Cuts and Jobs Act)1. Jest to pierwsza od ponad trzydziestu lat, od 

czasów reform Reagana, istotna zmiana amerykańskiego systemu podatkowego2. Celem 

reformy jest pobudzenie wzrostu inwestycji prywatnych i zwiększenie tempa wzrostu 

PKB, przyciągnięcie do USA kapitału amerykańskich korporacji akumulowanego  

w zagranicznych inwestycjach oraz zwiększenie konkurencyjności Stanów 

Zjednoczonych dla inwestorów z innych państw. Jednym z kluczowych elementów 

reformy jest obniżenie stawek podatku dochodowego pobieranego od osób prawnych. 

Pod poprzednim reżimem stawki podatkowe w USA były najwyższe ze stosowanych  

w państwach należących do OECD3. Od 2018 r. dla spółek kapitałowych stawka 

federalnego podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zostaje obniżona z 35 proc. do 

21 proc. Obniżony został również znacząco podatek dochodowy od spółek osobowych 

oraz od osób fizycznych, jednak ten ostatni zostanie obniżony tylko tymczasowo do roku 

2025. Obniżenie stawek podatkowych jest podstawowym elementem międzynarodowej 

konkurencji podatkowej i ma na celu zwiększenie atrakcyjności Stanów Zjednoczonych 

dla zagranicznych inwestorów. 

 

W nowej ustawie odchodzi się również, choć w ograniczonym zakresie, od stosowanego 

dotychczas systemu opodatkowania o zasięgu światowym na rzecz systemu 

terytorialnego. Przed reformą amerykańskie spółki kapitałowe przy transferze dochodów 

uzyskiwanych z zagranicznych przedsiębiorstw4 musiały w Stanach Zjednoczonych płacić 

różnicę między podatkiem już zapłaconym przez to przedsiębiorstwo za granicą  

a podatkiem należnym według stawek określonych przez prawo USA. W efekcie 

amerykańskie korporacje zamiast przelewać dochody do spółki matki reinwestowały je  

w zagraniczne spółki lub w inny sposób inwestowały za granicą, co doprowadziło do 

sytuacji, w której ok. 2,6 bln usd dochodów uzyskanych z operacji zagranicznych przez 

amerykańskie firmy nie zostało opodatkowane w USA5. Od 2018 r. w większości 

przypadków dochód transferowany z zagranicy nie będzie opodatkowany6. Ma to 

zachęcić amerykańskie korporacje do zwiększenia transferów zysków z operacji 

zagranicznych do Stanów Zjednoczonych. Jednocześnie jednak wprowadzony został 

przymusowy podatek od repatriacji dochodów naliczany w wysokości 15,5 proc od 
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wartości nieopodatkowanych dotychczas aktywów zagranicznych w gotówce i 8 proc. 

pozostałych aktywów. Wprowadzenie tego przepisu ma na celu zniwelowanie deficytu 

budżetowego, który powstanie w wyniku obniżenia podatków, a zanim nastąpi zasilenie 

budżetu zwiększonymi przychodami związanymi ze wzrostem aktywności gospodarczej7. 

 

Atrakcyjność obniżek podatków w USA dla firm chińskich i amerykańskich w 

Chinach 

 

W oficjalnym przekazie strona chińska wskazuje, że reforma podatkowa w USA będzie 

miała wpływ na sytuację międzynarodową i może doprowadzić do zaostrzenia 

konkurencji podatkowej między czołowymi gospodarkami. Będzie to jeszcze bardziej 

prawdopodobne jeśli będzie miał miejsce dynamiczny wzrost amerykańskiego sektora 

produkcyjnego spowodowany przekierowaniem strumienia inwestycji z państw 

rozwijających się do Stanów Zjednoczonych8. Chiny będą jednym z państw, które odczują 

efekty działań Waszyngtonu. 

 

Część chińskich ekspertów obawia się potencjalnej migracji chińskich firm do USA. Ze 

względu na niewielką różnicę w stawkach CIT obniżka stawek podatku dochodowego  

w Stanach Zjednoczonych będzie niewielkim samodzielnym czynnikiem wpływającym na 

zachowanie chińskich przedsiębiorstw9. Będzie to natomiast istotny czynnik dodatkowy 

dla decyzji inwestycyjnych przedsiębiorstw (tak chińskich jak i amerykańskich) oraz 

decyzji co do transferu dochodów do USA. Będzie to dotyczyło głównie sektora 

produkcyjnego, choć trzeba również wziąć pod uwagę branżę IT i niektóre rodzaje usług 

np. hotelarstwo. Podstawowa stawka CIT w Chinach wynosi 25 proc., czyli niewiele wyżej 

w porównaniu do 21 proc. obowiązujących obecnie w USA. Dużo niższa jest natomiast  

w Chinach specjalna stawka dla firm z sektora zaawansowanych technologii (15 proc). 

Chińskie firmy cieszą się również licznymi dotacjami państwowymi i innymi rządowymi 

programami wsparcia10. Obniżka podatków w USA będzie z pewnością istotnym 

czynnikiem dodatkowym w całym szeregu już zachęcających do inwestowania w USA, 

takich jak: stosunkowo niskie koszty zatrudnienia pracowników, elastyczne prawo pracy, 

dojrzały system prawny i niezależny, wciąż jeszcze ogromny i chłonny rynek zbytu, 

stosunkowo niskie ceny gruntów na potrzeby przemysłowe i niskie ceny energii. Trzeba 

też mieć na uwadze, że podatek dochodowy jest tylko jedną z form ciężarów publicznych  

i biorąc pod uwagę wszystkie inne daniny ciężar podatkowy przedsiębiorstw w Chinach 

sięga 68 proc., co jest jednym z najwyższych poziomów opodatkowania na świecie11. Jeśli 

do powyższych czynników dojdzie intensyfikacja działań protekcjonistycznych wobec 

chińskich produktów, grupa przedsiębiorców z Chin zakładających nowe zakłady bądź 

przenoszących produkcję z Chin powiększy się. Jeszcze pod poprzednim reżimem 

podatkowym szereg chińskich firm zachęconych powyższymi czynnikami oraz wysokimi 

indywidualnymi ulgami podatkowymi zainwestowało w USA w nowe zakłady lub 

przejęcie już istniejących12. 
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Dla wielu amerykańskich firm w Chinach obniżka stopy podatku dochodowego 

skorelowana z wprowadzeniem zasady terytorialności może być argumentem 

przeważającym szalę w podjęciu decyzji o transferze do Stanów Zjednoczonych dochodów 

zamiast reinwestycji w Chinach13. Dla potwierdzenia tej tezy wskazuje się na znaczący 

skok w wartości transferowanych zysków w 2004-2005 r. po ogłoszeniu przez 

administrację Busha jednorazowej obniżki podatku. W przeciwieństwie do niej obecna 

reforma ma charakter stały i skutki dla gospodarki mogą być bardziej trwałe14. Nie należy 

spodziewać się masowego zamykania zakładów i powrotu do USA, ale zachęty podatkowe 

Waszyngtonu przy pogarszającym się otoczeniu biznesowym dla zagranicznych 

inwestorów, mogą zniechęcać do dalszego rozwoju operacji w Chinach i sprawić, że jakaś 

część firm zrezygnuje z obecności w Państwie Środka15. Zarejestrowane w Chinach 

przedsiębiorstwa z amerykańskim kapitałem borykają się z rosnącą obecnością struktur 

partyjnych w zakładach, nierównym dostępem do udziału w przetargach publicznych, 

chińską konkurencją wspieraną przez rząd centralny i rządy lokalne, niewystarczającym 

poziomem ochrony praw własności intelektualnej oraz zakusami Pekinu do uzyskiwania 

dostępu do ich technologii. W niektórych przypadkach ponoszą też konsekwencje napięć 

politycznych i gospodarczych między USA i Chinami. 

 

Odpływ kapitału z Chin 

 

Chińskie spółki, które są traktowane jako podatnicy w Stanach Zjednoczonych ze względu 

na prowadzone operacje również podlegają amerykańskiemu podatkowi od repatriacji 

dochodów16. Może to prowadzić do konieczności zapłacenia znaczących jednorazowych 

należności podatkowych i w efekcie do odpływu kapitału z Chin. W takiej sytuacji znalazło 

się np. Lenovo, które będzie miało do zapłacenia 400 mln usd. Zdaniem spółki ta 

jednorazowa opłata zostanie jednak w przyszłości zrekompensowana znacząco niższymi 

podatkami17. Podobne stanowisko prezentują amerykańskie korporacje, również te 

operujące w Chinach. Są one pozytywnie nastawione do reformy i podnoszą płace oraz 

zwiększają zatrudnienie w Stanach Zjednoczonych18, mimo konieczności płacenia jeszcze 

wyższych niż Lenovo podatków. Tak jest w wypadku np. Apple, który ma do oddania 38 

mld19. Amerykańakiw korporacje deklarują również wzrost nakładów na inwestycje  

w najbliższych latach20. 

 

Do istotnego odpływu kapitału z Chin może dojść, jeśli połączą się cztery czynniki: 

transfer dochodów do USA, transfery kapitału z tytułu podatku od repatriacji dochodu, 

inwestycje chińskich przedsiębiorstw w USA i brak przeciwdziałań ze strony władz 

chińskich21. Skutkować to mogłoby znaczącym osłabieniem chińskiej waluty i mogłoby 

zapoczątkować spiralę, w której coraz szersze kręgi inwestorów – np. kapitał 

spekulacyjny – wycofywałyby się z rynku uciekając od słabnącej waluty. Pekinowi zależy 

na stabilnym kursie rmb z zachowaniem tendencji do stopniowego wzmacniania. Pekin 

nie może również dopuścić do znacznego uszczuplenia zasobów walut obcych 

koniecznych do zabezpieczenia importu, długu zewnętrznego oraz obrony waluty22. 
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Spadek wartości waluty miałby też niekorzystny efekt na wysiłki zmierzające do 

umiędzynarodowienia rmb. Można zatem spodziewać się, że w razie fali wychodzących 

inwestycji zagranicznych i repatriacji dochodów do USA chińskie władze zastosują kolejne 

instrumenty dla kontroli odpływu kapitału jak to miało miejsce w końcu 2016 r. 

 i w sierpniu ub.r.23 

 

Pozytywne skutki dla Chin i ocena reformy przez chińskich ekspertów 

 

Chińscy eksperci wskazują też na pewne potencjalnie korzystne dla Chin skutki reformy 

Trumpa i podobnych działań ze strony innych państw. Obniżki stawek podatkowych w 

USA wpłyną pozytywnie na poziom inwestycji i konsumpcji, co może zdaniem niektórych 

chińskich analityków skutkować wzrostem chińskiego eksportu do USA i innych państw 

wprowadzających takie reformy24. Te ewentualne dodatkowe korzyści mogą być jednak 

dość krótkotrwałe i stosunkowo niewielkie w związku ze zmierzającą ku 

protekcjonizmowi polityką „America First”, pod warunkiem, że zostanie ona wdrożona  

z sukcesem25. 

 

Należy też podkreślić, że zarówno w chińskich mediach rządowych jak i w dyskursie 

eksperckim wiele jest opinii negatywnie oceniających niektóre aspekty reformy 

podatkowej. Przede wszystkim podkreślany jest spodziewany wzrost deficytu 

budżetowego w USA, co wpłynie negatywnie na możliwość finansowania np. programów 

społecznych, które już teraz są ograniczane. Reforma pogłębi nierówności społeczne  

i zwiększy koszty dostępu do opieki medycznej26. Może również spowodować powstanie 

bańki inwestycyjnej27. Wielu chińskich autorów dostrzega pozytywne aspekty reformy  

i wzrostu amerykańskiej konkurencyjności podatkowej i w związku z tym zauważa 

konieczność przeprowadzenia przez Chiny reformy własnego systemu podatkowego. 

 

Możliwe reakcje Pekinu 

 

Chińskie stanowisko wobec amerykańskich reform jest wyczekujące i ostrożne. Z jednej 

strony wiceminister finansów Zhu Guangyao zapowiada podjęcie przez Chiny 

„proaktywnych środków”, żeby zminimalizować wpływ amerykańskich działań na 

gospodarkę chińsą28, ale z drugiej strony część rządowych analityków bagatelizuje ich 

wpływ29. 

 

Pomimo dość ostrożnych oficjalnych wypowiedzi na temat zagrożenia spowodowanego 

reformą Pekin podjął już jednak pierwsze konkretne kroki w celu zrównoważenia 

efektów amerykańskiej ustawy i jeszcze w ubiegłym roku ogłosił tymczasowe zwolnienie 

przychodów zagranicznych firm pod warunkiem ich reinwestycji we wskazane przez 

państwo chińskie branże, m.in. w technologie, tabor kolejowy czy przemysł 

wydobywczy30. Wąski zakres przedmiotowy sprawi, że praktyczne znaczenie tych 

przepisów będzie ograniczone i nie będzie stanowiło wystarczającej przeciwwagi. 
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Poważnym problemem dla znacznej części firm zagranicznych operujących w Chinach  

– w szczególności w sektorze produkcyjnym – są nie tylko wysokie podatki i inne 

obciążenia, ale klimat dla prowadzenia biznesu. W ostatnich miesiącach rząd chiński 

wprowadził pewne zmiany, m.in. otworzył nowe branże na inwestycje zagranicznych 

firm31, ale jest to wciąż dość fragmentaryczne podejście. Otwarcie to w niewielkim 

stopniu dotyczy sektora produkcyjnego i nie eliminuje większości wspomnianych 

wcześniej bolączek. 

 

Ze względu na znaczne przewidywane wydatki państwowe na programy społeczne32, 

konieczność finansowania z budżetu państwa istotnych dla tempa rozwoju 

gospodarczego inwestycji w kraju oraz za granicą (szczególnie w ramach Inicjatywy Pasa 

i Szlaku33) kierownictwo KPCh ma ograniczone możliwości konkurowania  

z Waszyngtonem przez wprowadzenie poważniejszych obniżek podatków. Dodatkowym 

obciążeniem, które ma negatywny wpływ na możliwość zmniejszenia poziomu danin 

państwowych jest wysoki łączny poziom zadłużenia Chin (szacowany na ponad 260 

proc. PKB) i konieczność zabezpieczenia w budżecie środków na udzielenie wsparcia 

finansowego rządom lokalnym oraz przedsiębiorstwom państwowym, które nie są  

w stanie spłacać długów34. Według części analityków może to również wpłynąć na 

konieczność przyspieszenia i pogłębienia strukturalnych reform systemu podatkowego  

w Chinach35, jednak konieczność reform podatkowych w Chinach jest sygnalizowana od 

dawna i jej plany są już dość dobrze znane i reforma w USA nie jest czynnikiem istotnym 

dla jej przeprowadzenia36. 

 

Trzeba też mieć na uwadze, że mimo wielu różnic dzielących obecnie Waszyngton od 

Brukseli, Paryża, Berlina i wielu innych rządów europejskich, Pekin nie może liczyć w tej 

kwestii na ostrą krytykę reformy Trumpa ze strony członków UE. Podjęcie wspólnych  

z Europą działań jest w tej kwestii bardzo mało prawdopodobne. Na początku grudnia 

Niemcy i Francja wezwały jednak Komisję Europejską do zbadania, czy nowe 

amerykańskie prawo jest zgodne z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania,  

a inne rządy wyraziły zaniepokojenie, że mogły zostać naruszone zasady WTO37. 

Reforma podatkowa w USA może mieć też istotny wpływ na pozycję konkurencyjną 

szczególnie państw zachodniej Europy jako miejsc lokowania inwestycji38. Jednakże na 

szczycie  

w Davos premier RFN Angela Merkel mimo krytyki protekcjonizmu oświadczyła, że  

w odpowiedzi na działania Waszyngtonu należy samemu przeprowadzić reformy, a nie 

narzekać39. Kilka miesięcy wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron również – 

choć na dużo mniejszą skalę – wprowadził cięcia podatkowe dla klasy wyższej i średniej40. 

Wiele państw europejskich szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej ma stawki CIT 

poniżej nowych amerykańskich41, trudno więc traktować reformę podatkową 

wprowadzoną przez Waszyngton jako kreowanie gigantycznego raju podatkowego. 

Trzeba też zaznaczyć, że przedstawiciele europejskiego wielkiego biznesu wyrazili swoje 
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poparcie dla amerykańskiej reformy,42 choć niektóre europejskie korporacje (jak np. 

Deutsche Bank) zostały mocno dotknięte skutkami repatriacji podatkowej43. 

 

Łukasz Sarek, analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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zależy również od mniej lub bardziej restrykcyjnego podejścia CFIUS do chińskich projektów z punktu 
widzenia bezpieczeństwa narodowego.  
Por. Chinese FDI Squeezed in 2017 by Regulatory Crackdowns at Home and Abroad, Baker McKenzie, 
17.01.2018, https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2018/01/chinese-fdi-2017/ [dostęp: 
8.02.2018]. Sygnałem, że być może administracja Trumpa nie będzie dążyła do masowego blokowania 
transakcji, ale będzie badała każdy przypadek oddzielnie jest zatwierdzenie przejęcia przez Naura, 
producenta półprzewodników, amerykańskiego rywala Akrion Systems. Por. James Fontanella-Khan, 
Shawn Donnan, First Chinese takeover of US group under Trump gets go-ahead, 18.01.2018,  
https://www.ft.com/content/ef0c7fb2-fbe7-11e7-9b32-d7d59aace167 [dostęp: 8.02.2018].  
13 韩洁 (Han Jie),郁琼源 (yu Qingyuan) 胡璐 (Hu Lu), 申铖 (Shen Cheng), 

美国30多年来最大减税计划影响几何? (Jaki będzie miał wpływ największy od 30 lat amerykański plan 

obniżenia podatków), strona Ministerstwa Finansów ChRL, 11.12.2017,  
http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caijingshidian/xinhuanet/201712/t20171211_2771021.html 
[dostęp: 8.02.2018]. 
14 陈益刊 (Chen Yikan), 100元利润案例看懂美国税改如何吸引海外利润回流 (Jak na przykładzie 100 

juanów dochodu zrozumieć, w jaki sposób reforma podatkowa w USA przyciągnie powrotny napływ 
zagranicznych dochodów), China Business Network, 6.12.2017, http://m.yicai.com/news/5380933.html 
[dostęp: 8.02.2018]. Wakacje podatkowe za administracji Busha doprowadziły do powrotu znacznej część 
zagranicznych dochodów o wartości ok 312 mld. Należy jednak zwrócić uwagę, że odpływ kapitału z 
zagranicy nie przyniósł wtedy trwałych inwestycji i tworzenia miejsc pracy. Por. Repatriating Offshore 
Funds: 2004 Tax Windfall for Select Multinationals, Permanent Subcommittee on Investigations of the 
Committee on Homeland Security and Governmental Affair United States Senate, 11.10.2011,  
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CPRT-112SPRT70710/pdf/CPRT-112SPRT70710.pdf  
[dostęp: 8.02.2018]. 
W przeciwieństwie do obecnej reformy był to akt jednorazowy. Obecna reforma jest elementem, 
kompleksowej, choć realizowanej w ograniczonym stopniu i fragmentarycznie koncepcji „America First”.  
15 Z jednej strony amerykańskie przedsiębiorstwa w Chinach wskazują na rosnące przychody i 
zyskowność operacji i mają nadzieję na większe otwarcie rynku. Z drugiej strony jednak wskazują na 
rosnący protekcjonizm i przepisy skierowane przeciw zagranicznym przedsiębiorcom. W efekcie: „75% of 
member companies [w AmCham - przyp. aut] continue to feel foreign companies are less welcome in 
China than they have been in the past”. 
Por. 2018 China Business Climate Survey Report, The American Chamber of Commerce in the People’s 
Republic of China, styczeń 2018, https://www.amchamchina.org/download-
document/0c83a7b4dc2ba38af1870a31d8120d8e9154fa2b.pdf, [dostęp: 8.02.2018]. 
12 proc. w ciągu ostatnich trzech lat przeniosło część operacji z Chin a kolejne 11 proc. planuje zrobić to w 
przyszłości. Z tych 23 proc. ponad 1/5 planuje przenieść się do USA , włącznie z Kanadą i Meksykiem to 
około 1/3. Raport jest ze stycznia, ale trzeba zwrócić uwagę, że badania były prowadzone w październiku 
i listopadzie, przed uchwaleniem reformy podatkowej. Reforma podatkowa może być dodatkowym 
istotnym argumentem dla tych przedsiębiorstw, aby przenieść lub zwiększyć przenoszenie operacji z Chin 
oraz żeby przenieść je właśnie do USA, a nie do innych regionów. Przedstawiony na XIX Zjeździe KPCh 
program Xi Jinpinga również wymienia liczne czynniki niekorzystne dla funkcjonowania zagranicznych 
firm w Chinach. Por. Łukasz Sarek, Kwestie gospodarcze na XIX zjeździe Komunistycznej Partii Chin, 
Biuletyn Ośrodka Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej, Nr 11, 
listopad 2017, s. 11-25.  
16 Ponadto wiele chińskich grup działa w USA poprzez spółki zarejestrowane w innych państwach, 
szczególnie w Hong Kongu. Formalnie w takiej sytuacji płatnikami podatku są spółki w Hong Kongu, ale 
konieczność zapłaty podatku od repatriacji dochodów wpływa jednak na pozycję finansową całej grupy 
nawet jeśli siedziba spółki kontrolującej grupę mieści się w Chinach, w związku z czym w wielu 
przypadkach należy również brać pod uwagę transfery dokonywane przez zagraniczne spółki zależne lub 
spółki powiązane z chińskimi przedsiębiorstwami. 
17 China's Lenovo swings to Q3 loss on U.S. tax reform, says outlook challenging, Investing.com, 31.01.2018, 
https://www.investing.com/news/stock-market-news/chinas-lenovo-swings-to-q3-loss-on-us-tax-
reform-says-outlook-challenging-1179967 [dostęp: 8.02.2018].  
Yum China, prowadzący takie marki jak Pizza Hut i KFC, zadeklarowało 160 mln usd.  
Por. Yum China Estimates One-Time Charge as a result of U.S. Tax Reform, 16.01.2018, PR Newswire, 

https://www.bakermckenzie.com/en/newsroom/2018/01/chinese-fdi-2017/
https://www.ft.com/content/ef0c7fb2-fbe7-11e7-9b32-d7d59aace167
http://www.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/caijingshidian/xinhuanet/201712/t20171211_2771021.html
http://m.yicai.com/news/5380933.html
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CPRT-112SPRT70710/pdf/CPRT-112SPRT70710.pdf
https://www.investing.com/news/stock-market-news/chinas-lenovo-swings-to-q3-loss-on-us-tax-reform-says-outlook-challenging-1179967
https://www.investing.com/news/stock-market-news/chinas-lenovo-swings-to-q3-loss-on-us-tax-reform-says-outlook-challenging-1179967
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https://www.prnewswire.com/news-releases/yum-china-estimates-one-time-charge-as-a-result-of-us-
tax-reform-300583010.html [dostęp: 8.02.2018].  
18 Matthew Townsend, Elena Popina, How Much Trump’s Tax Cuts Are Trickling Down, Bloomberg, 
30.01.2018, https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-30/surprise-bonus-payouts-spur-re-
examination-of-trump-s-tax-cuts [dostęp: 8.02.2018]. Aktualizowana na bieżąco lista firm, które w 
związku z reformą podatkową podnoszą płace, wypłacają premie lub w innej formie rozdają świadczenia 
pracownikom prowadzona przez organizację walcząca o obniżenie podatków dostępna jest tu: List of Tax 
Reform Good News, Americans for Tax Reform, https://www.atr.org/list [dostęp: 8.02.2018].  
19 Jest to kwota odroczonego zobowiązania podatkowego w stosunku do dochodów na całym świecie. 
Kwota przypadająca na Chiny nie została wyszczególniona. Por. Hayley Tsukayama, Trump claimed that 
Apple’s $350 billion investment is because of the new tax law. But the connection is not that clear, 
Washington Post, 31.01.2018, 
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/01/31/taking-a-closer-look-at-trump-
taxes-and-apple/ [dostęp: 8.02.2018]. 
Kwota podatku wyliczona przez MacDonald’s to 700 mln usd.Por. McDonald's Reports Fourth Quarter And 
Full Year 2017 Results And First Quarter 2018 Cash Dividend, PR Newswire, 30.01.2018, 
http://markets.businessinsider.com/news/stocks/McDonald-s-Reports-Fourth-Quarter-And-Full-Year-
2017-Results-And-First-Quarter-2018-Cash-Dividend-1014553493 [dostęp: 8.02.2018].  
General Motors, czołowa amerykańska firma motoryzacyjna w Chinach, wyliczyła kwotę podatku na 7,3 
mld usd. Jest to kwota łączna, a kwota przypadająca na Chiny nie została wyszczególniona. Por. GM 
Reports $5.2 Billion Loss on Charge for US Tax Reform, IndustryWeek, 6.08.2018, 
http://www.industryweek.com/corporate-finance-tax/gm-reports-52-billion-loss-charge-us-tax-reform 
[dostęp: 8.02.2018]. 
Lista większych firm amerykańskich wraz z podaną wysokością nieopodatkowanych jeszcze 
zagranicznych aktywów dostępna jest tu: Tax Reform—Overseas Cash and Repatriation Implications, Wells 
Fargo, styczeń 2018, https://www.wellsfargofunds.com/assets/pdf/fmg/commentary/mmkt/tax-
reforem-overseas-cash-repatriation-implications.pdf [dostęp: 8.02.2018]. Zdecydowana większość z nich 
prowadzi znaczących rozmiarów operacje w Chinach. 
20 Por np. Trump claimed that Apple’s $350 billion investment... i Exxon plans major U.S. investments due to 
tax reform: CEO, Reuters, 29.01.2018,  https://www.reuters.com/article/us-usa-tax-exxon-mobil/exxon-
plans-major-u-s-investments-due-to-tax-reform-ceo-idUSKBN1FI2LS [dostęp: 8.02.2018].  
21 Tak twierdzi np. 张茉楠 (Zhang Monan). Por. Debaty o gospodarce Chin: Wpływ reformy podatkowej w 

USA... 
22 Wysokość koniecznych rezerw walutowych przyjmowana jest zgodnie z metodologią IMF na poziomie 
ok 2,6 lub 2,7 bln usd. Wskazać jednak należy, że niektórzy analitycy argumentują, że może być ona 
znacznie niższa. 
Por. Brad W. Setser, The Dangerous Myth That China “Needs” $2.7 Trillion in Reserves, 13.02.2017, Council 
on Foreign Relations Follow the Money Blog, 13.02.2017, https://www.cfr.org/blog/dangerous-myth-
china-needs-27-trillion-reserves, [dostęp: 8.02.2018] oraz Matthew C. Klein, China’s got problems, but it 
won’t run out of reserves, Financial Times Alphaville, 26.02.2016, 
https://ftalphaville.ft.com/2016/02/26/2154382/chinas-got-problems-but-it-wont-run-out-of-reserves/ 
dostęp: 8.02.2018].  
W związku z tym ewentualne uszczuplenie rezerw spowodowane odpływem kapitału do niższego 
poziomu (ok 2 bln usd) nie niosłoby jeszcze tak poważnego zagrożenia jak na to wskazuje część 
analityków. W grudniu ub.r. poziom rezerw walutowych wynosił 3.14 bln usd. Por. China December forex 
reserves rise to $3.14 trillion, highest since September 2016, Reuters, 7.01.2018, 
https://www.reuters.com/article/us-china-economy-forex-reserves/china-december-forex-reserves-
rise-to-3-14-trillion-highest-since-september-2016-idUSKBN1EW061 [dostęp: 8.02.2018].  
23 Łukasz Sarek, Dalsze ograniczenia dla chińskich inwestycji zagranicznych, Biuletyn Ośrodka Badań Azji 
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej, Numer 9, wrzesień 2017, s. 9-16. 
24 Por. Chen Fengying: Rok 2018..., a także: U.S. tax cuts impact on China two-sided: economists, Xinhua 
5.12.2017, http://www.xinhuanet.com/english/2017-12/05/c_136802728.htm [dostęp: 8.02.2018].  
W 2017 r. w znacznej części dzięki ożywieniu gospodarczemu import z Chin znacznie wzrósł i USA 
zanotowały rekordowy deficyt budżetowy. Por. Lucia Mutikani, David Lawder,  U.S. trade deficit rises to 
nine-year high on robust imports, Reuters, 6.08.2018, https://www.reuters.com/article/us-usa-economy-
trade/u-s-trade-deficit-rises-to-nine-year-high-on-robust-imports-idUSKBN1FQ1XG [dostęp: 8.02.2018].  

https://www.prnewswire.com/news-releases/yum-china-estimates-one-time-charge-as-a-result-of-us-tax-reform-300583010.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/yum-china-estimates-one-time-charge-as-a-result-of-us-tax-reform-300583010.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-30/surprise-bonus-payouts-spur-re-examination-of-trump-s-tax-cuts
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-01-30/surprise-bonus-payouts-spur-re-examination-of-trump-s-tax-cuts
https://www.atr.org/list
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/01/31/taking-a-closer-look-at-trump-taxes-and-apple/
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2018/01/31/taking-a-closer-look-at-trump-taxes-and-apple/
http://markets.businessinsider.com/news/stocks/McDonald-s-Reports-Fourth-Quarter-And-Full-Year-2017-Results-And-First-Quarter-2018-Cash-Dividend-1014553493
http://markets.businessinsider.com/news/stocks/McDonald-s-Reports-Fourth-Quarter-And-Full-Year-2017-Results-And-First-Quarter-2018-Cash-Dividend-1014553493
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https://www.wellsfargofunds.com/assets/pdf/fmg/commentary/mmkt/tax-reforem-overseas-cash-repatriation-implications.pdf
https://www.wellsfargofunds.com/assets/pdf/fmg/commentary/mmkt/tax-reforem-overseas-cash-repatriation-implications.pdf
https://www.reuters.com/article/us-usa-tax-exxon-mobil/exxon-plans-major-u-s-investments-due-to-tax-reform-ceo-idUSKBN1FI2LS
https://www.reuters.com/article/us-usa-tax-exxon-mobil/exxon-plans-major-u-s-investments-due-to-tax-reform-ceo-idUSKBN1FI2LS
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25 Jeśli administracji Trumpa nie uda się przyciągnięcie do sektora produkcyjnego w USA amerykańskich 
przedsiębiorstw operujących w Chinach lub chińskich inwestorów efektem wzrostu gospodarczego i 
inwestycji będzie wzrost importu z Chin. Na fakt, że reforma podatkowa jest tylko jednym z elementów 
polityki gospodarczej Trumpa, który ma wpływ na Chiny zwracał uwagę np. 张茉楠 (Zhang Monan). Por. 

Debaty o gospodarce Chin: Wpływ reformy podatkowej w USA... 
26 Li Xuhong, Co przyniesie ustawa ...  oraz Han Jie et al., Jaki będzie miał wpływ...  
27 特朗普减税对美国和世界的影响 (Wpływ obniżki podatków przez Trumpa na Stany Zjednoczne i świat), 

Institute of Economics Chinese Academy of Social Science, Macroeconomic Trend Monitor, Nr 88 (1793), 
11.12.2017,  
http://ie.cass.cn/academics/economic_trends/201712/t20171214_3781048.html [dostęp: 8.02.2018]. 
28 Chen Jia, Possible impacts of US tax cuts assessed, China Daily, 4.12.2018, 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2017-12/04/content_35189795.htm [dostęp: 8.02.2018].  
29 Por np. Np. 郑永年：美国税改不是供给侧改革，中国不必太焦虑 (Zhou Yongnian: Reforma podatkowa 

w USA to nie reforma strony podażowej, Chiny nie powinny się zbytnio przejmować), Caijing, 4.12.2017, 
http://economy.caijing.com.cn/20171204/4371214.shtml [dostęp: 8.02.2018].  
30 Sui-Wee Lee, China Offers Tax Incentives to Persuade U.S. Companies to Stay, New York Times, 
28.12.2017, https://www.nytimes.com/2017/12/28/business/tax-bill-china.html [dostęp: 8.02.2018].  
31 China widens foreign access to its giant financial sector, Reuters, 10.11.2017,  
https://www.reuters.com/article/us-china-investment/china-widens-foreign-access-to-its-giant-
financial-sector-idUSKBN1DA12Q [dostęp: 8.02.2018]. Wcześniej lista negatywna dla zagranicznych 
inwestycji, ale tylko w obrębie FTZ. Por. New China negative list for foreign investment modifies sectoral 
restrictions, KPMG, China Tax Alert, nr 21, czerwiec 2017,  
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/cn/pdf/en/2017/06/china-tax-alert-21.pdf  
[dostęp: 8.02.2018].  
32 Maurits Elen, What US Tax Reform Means... W raporcie przedstawionym na XIX Zjeździe KPCh Xi Jinping 
wskazał na cały wachlarz programów społecznych, do których realizacji potrzebne będą znaczące zasoby 
finansowe. Por. Łukasz Sarek, Kwestie gospodarcze na XIX zjeździe Komunistycznej Partii Chin, Biuletyn 
Ośrodka Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej, Nr 11, listopad 
2017, s. 11- 25. 
33 Wpływ obniżki podatków przez Trumpa... 
34 Chociaż deficyt rządu centralnego jest stosunkowo niski – ok 3,5 proc. za 2017 r. –  a łączne zadłużenie 
państwa stanowi 46 proc. PKB, rząd centralny musi mieć przygotowane środki na wypadek 
niewypłacalności rządów lokalnych oraz bankructw przedsiębiorstw państwowych, co znacząco 
ogranicza możliwość zmniejszenia wpływów podatkowych przez obniżki podatków. Może to prowadzić 
do sytuacji wręcz odwrotnej – konieczności nałożenia w pewnej formie opodatkowania przedsiębiorstw 
dochodowych. Por. Maurits Elen, What US Tax Reform Means...  
35 To może wpłynąć pozytywnie na chińskie środowisko biznesowe. Por 魏建国 (Wei Jianguo) o 

kompleksowej reformie, 张学诞 (Zhang Xuedan) o konieczności zmian w mechanizmach podatkowych, 

strukturze oraz o cięciu podatków, ale w niewielkim stopniu dotyczących CIT. Por. Debata o gospodarce 
Chin: Wpływ reformy podatkowej w USA... 
36 Pisze o tym np. Xu  Sheng. Por. „ Debaty o gospodarce Chin: Wpływ reformy podatkowej w USA”... 
37 Mark Deen, Birgit Jennen,Viktoria Dendrinou, Trump’s Tax Plan Triggers Ire From China to the EU, 
Bloomberg, 5.12.2017, 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-12-05/europe-initiates-review-into-new-u-s-tax-law-
s-legal-compliance [dostęp: 8.02.2018]. 
38 Christoph Spengel, Friedrich Heinemann at al., Analysis of US Corporate Tax Reform Proposals and their 
Effects for Europe and Germany, Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, 11.12.2017,  
ftp.zew.de/pub/zew-docs/gutachten/US_Tax_Reform_2017.pdf [dostęp: 8.02.2018].  
39 Germany's Angela Merkel decries right-wing populism as 'poison' at Davos summit, Deutsche Welle, 
24.01.2018,  
http://www.dw.com/en/germanys-angela-merkel-decries-right-wing-populism-as-poison-at-davos-
summit/a-42292865 [dostęp: 8.02.3018].  
40 Jednocześnie jednak podobnie jak Trump prezydent Macron swoimi decyzjami uderzył w warstwy 
niższe likwidując dodatki mieszkaniowe dla studentów. 
Por. Anne-Sylvaine Chassany, Macron slashes France’s wealth tax in pro-business budget, Financial Times, 
24.10.2017, https://www.ft.com/content/3d907582-b893-11e7-9bfb-4a9c83ffa852 [dostęp 8.02.2018]. 
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42312622 [dostęp: 8.02.2018]. 
Co do korzyści dla niemieckich koncernów por. US tax reform promises big income boost for German 
carmakers, The Local, 23.12.2017, https://www.thelocal.de/20171223/us-tax-reform-promises-big-
income-boost-for-german-carmakers [dostęp: 8.02.2018].  
43 Ben McLannahan, Laura Noonan, Olaf Storbeck, More banks warn of US tax reform charges,  
Financial Times, 5.01.2018,  
https://www.ft.com/content/306e51ce-f215-11e7-b220-857e26d1aca4 [dostęp: 8.02.2018].  
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KOMENTARZ 6/2018; DATA ZŁOŻENIA: 20.02.2018 

 

Kryzys polityczny na Malediwach a rywalizacja chińsko-indyjska 
w ich regionie 
 
Na początku lutego br. na Malediwach zaczął się kryzys polityczny. Prezydent 

Yameen ogłosił stan wyjątkowy i nakazał aresztowanie sędziów ze względu na 

niekorzystne dla niego wyroki Sądu Najwyższego (które m.in. doprowadziłyby do 

utraty większości przez rządzącą partię). W chwili pisania tych słów kryzys trwa  

i trudno przewidzieć jego rezultaty. 

 

Wydarzenia te mają także przełożenie na rywalizację Indii i Chin na Malediwach. 

Prezydent Yameen jest bardziej przychylny Pekinowi niż Nowemu Delhi. Rząd 

indyjski postrzega wyspiarskie państwo jako swoją strefę wpływów 

 i z niezadowoleniem zauważa rozwój stosunków malediwsko-chińskich. Indie 

bardzo negatywnie zareagowały na stan wyjątkowy na Malediwach, ale publicznie 

ograniczyły się do dyplomatycznych nacisków. Rząd chiński zaś stanął po stronie 

prezydenta Yameena i podkreślił, że obecny kryzys jest sprawą wewętrzną 

Malediwów. 

 

Rywalizacja Indii i Chin na Malediwach będzie najpewniej w najbliższych latach 

narastać. W reakcji na obecny kryzys Nowe Delhi zapewne nie zastosuje 

interwencji zbrojnej, ale poza naciskami dyplomatycznymi zapewne ucieknie się 

do instrumentów gospodarczych (np. zawieszenia swojej pomocy dla Malediwów). 

Obecnie stosunek Indii do stanu wyjątkowego na Malediwach zbiega się  

z pozycjami USA i UE i to może zwiększyć naciski dyplomatyczne (jeśli nie 

gospodarcze) na rząd w Malé. Chiny z kolei są ważne dla Malediwów jako źródło 

turystów i inwestycji. Chociaż na razie jest to hipotetyczny scenariusz, można 

rozważyć, czy w przyszłości Pekin nie będzie zmierzać do utworzenia na 

Malediwach bazy marynarki wojennej. 

 

Kryzys jak dotąd nie wywołał krwawych protestów i na razie nie wydaje się, by 

powstawało szczególne zagrożenie dla polskich turystów, ale sytuację na pewno 

należy monitorować. Na Malediwach rośnie zagrożenie ze strony radykalnego 

islamu i w sytuacji niestabilności politycznej małe grupy ekstremistów mogą 

uzyskiwać większe możliwości działania. Jak dotąd jednak w ostatnich latach ich 

celem nie byli turyści. 

 

Przyczyny i przebieg kryzysu 

 

Pierwszego lutego 2018 r. Sąd Najwyższy Malediwów wydał dwa niekorzystne dla 

prezydenta państwa wyroki. Po pierwsze, sędziowie jednogłośnie stwierdzili, że 
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dziewięciu więźniów politycznych (i przeciwników obecnego prezydenta) powinno 

odzyskać wolność, a ich proces powinien odbyć się ponownie. Po drugie, sąd stwierdził, 

że dwunastu zdyskwalifikowanych posłów (byłych członków rządzącej partii 

Progressive Party of Maldives, odtąd: PPM) powinno odzyskać mandaty. Tych dwunastu 

polityków utraciło swoje mandaty po tym, jak porzucili PPM1. Ich powrót oznaczałby, że 

rządząca koalicja utraci większość. Przywódcą PPM jest właśnie prezydent kraju 

Abdullah Yameen. Nie zaakceptował on wyroku sądu i ogłosił stan wyjątkowy. W noc  

z 4 na 5 lutego br. siły bezpieczeństwa wkroczyły do gmachu sądu i aresztowały dwóch 

sędziów Sądu Najwyższego, w tym prezesa2. Trzej pozostali sędziowie wkrótce wycofali 

swój niekorzystny dla prezydenta wyrok. W chwili pisania tych słów stan wyjątkowy 

trwa: został on przedłużony przez malediwski parlament w dniu 19 lutego br.3 Jest 

zatem za wcześnie, by oceniać rezultaty tego politycznego kryzysu. 

 

Kryzys wpisuje się w narastające kontrowersje wokół osoby prezydenta Yameena  

i narastającą wobec niego opozycję. Abdullah Yameen jest drugim demokratycznie 

wybranym prezydentem Malediwów. Wygrał on wybory prezydenckie w 2013  

r. relatywnie niewielką przewagą głosów, konkurując z ustępującym prezydentem 

Mohammadem Nasheedem. W ciągu ostatnich lat Yameen był kilkakrotnie oskarżany  

o nadużywanie władzy i jego popularność najwyraźniej zmalała. W 2015 r. Nasheed 

został oskarżony o terroryzm i aresztowany4, co niektórzy uważali za próbę 

wyeliminowania politycznego rywala przez Yameena (Nasheed ostatecznie zbiegł za 

granicę). Od 2015 r. Yameena zaczął też krytykować inny ważny polityk: Maumoon 

Abdul Gayoom, który jest bratem przyrodnim Yameena i byłym prezydentem 

Malediwów. W efekcie Gayooma wyrzucono z rządzącej PPM w 2016 r., a teraz, gdy 

wprowadzono stan wyjątkowy, aresztowano również jego5. W maju 2017 r. opozycyjna 

Maldivian Democratic Party wygrała większość mandatów w wyborach do rad lokalnych 

(m.in. municypalnych)6. Następnie w lipcu 2017 r. doszło do wspomnianej wyżej 

rezygnacji części posłów partii rządzącej. Ostatnio zaś pojawiły się niemożliwe do 

potwierdzenia informacje, że Sąd Najwyższy szykuje impeachment prezydenta. 

Ostatecznie zaś Sąd Najwyższy ogłosił wspomniane wyżej dwa wyroki. Rząd Yameena 

twierdzi, że w sprawie niedawnego wyroku próbował wcześniej nawiązać dialog  

z sędziami Sądu Najwyższego, co jednak odmówili zmiany stanowiska. Do lutego  

2018 r. Yameen stanął zatem w obliczu malejących opcji prawnych i postanowił 

zastosować rozwiązanie siłowe. Warto dodać, że w tym roku (2018) kończy się kadencja 

prezydenta Yameena, zaś w przyszłym kadencja parlamentu, co na pewno wzmaga 

polityczną walkę i mogło być jednym z pośrednich czynników prowadzących do stanu 

wyjątkowego. Poza tymi czynnikami wewnętrznymi kryzys na Malediwach splótł się 

jednak z sytuacją międzynarodową tego wyspiarskiego państwa. 
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Rywalizacja indyjsko-chińska na Malediwach 

 

Kryzys polityczny na Malediwach wpisuje się w rywalizację Indii i Chin w tym państwie  

i jego regionie. Indie uważają Malediwy za swoją strefę wpływów. Jako państwo małe, 

bliskie geograficznie Indii i pozbawione innych dużych sąsiadów, Malediwy długo 

wydawały się skazane na zależność od Nowego Delhi. Ludność niewielkich Malediwów – 

większość mieszka w stolicy, Malé – jest językowo i kulturowo bardzo bliska 

mieszkańcom Indii i Sri Lanki7. Większość indyjskich analityków spraw zagranicznych 

wydaje się przekonana o tym, że w świetle obecnego kryzysu Nowe Delhi powinno  

w pewien sposób dokonać ingerencji w malediwską politykę. Arogancka postawa 

Nowego Delhi, którego decydenci i eksperci często nie traktują Malediwów jako państwa 

w pełni suwerennego, tylko przyczynia się do nastrojów antyindyjskich w wyspiarskim 

państwie. 

 

Z perspektywy malediwskiej Chiny są gospodarczo ważne jako źródło turystów  

i inwestycji. Wymiana handlowa Malediwów z Chinami jest na wyższym poziomie od 

wymiany handlowej Malediwów z Indiami, ale na całokształt handlu składa się głównie 

eksport z Chin do Malediwów. Obecnie bardzo niewielka część malediwskiego eksportu 

trafia na rynek chiński, stąd charakter tej wymiany nie jest korzystny dla Malediwów. 

Pekin ma także coraz większe możliwości gospodarcze, polityczne i militarne, by 

angażować się na Oceanie Indyjskim i czyni to coraz częściej. Nowe Delhi, które nie tak 

dawno starało się częściowo kontrolować politykę zagraniczną swoich trzech sąsiadów 

(Bhutanu, Nepalu i Malediwów) musiało pogodzić się z rozwojem stosunków 

dyplomatycznych Malé z Pekinem. W 2011 r. w stolicy Malediwów otwarto ambasadę 

Chińskiej Republiki Ludowej, co w Indiach przyjęto z wyraźną niechęcią.  

 

Obecny prezydent Malediwów Abdullah Yameen jest najwyraźniej bardziej prochiński, 

podczas gdy jego poprzednik, Mohammad Nasheed, zabiegał o dobre relacje i z Indiami  

i z Chinami. Od czasu objęcia przez Yameena prezydenckiego fotela w 2013 r. stosunki 

rządów w Nowym Delhi i w Malé pogorszyły się, a współpraca malediwsko-chińska 

przyspieszyła. W 2013 r. rząd Malediwów odwołał kontrakt na rozbudowę lotniska  

w Malé, przyznany za poprzedniego prezydenta indyjskiej firmie GMR. Kontrakt 

otrzymała zamiast tego chińska firma Beijing Urban Construction Group8. W 2015  

r. przyznano innej chińskiej firmie wart 210 mln usd kontrakt na budowę mostu 

łączącego międzynarodowe lotnisko na wyspie Hulhulé ze stolicą (lotnisko znajduje się 

na wyspie obok wyspy stołecznej, Malé). Projekt jest realizowany dzięki pożyczce z Chin 

i żeby nie zostawić wątpliwości do jego politycznych implikacji nazwano go Mostem 

Przyjaźni Chińsko-Malediwskiej. Inna firma chińska buduje także kilka tysięcy tanich 

domów na wyspie Hulhumalé9. W grudniu 2017 r. Malediwy i Chiny podpisały umowę  

o wolnym handlu. W tym samym miesiącu chińska firma stała się jednym z dwóch 

nabywców Trans Maldivian Airways10. Przedsiębiorstwa z Chin realizują także dwa 

projekty energetyczne na archipelagu. Chińskie firmy posiadają także na Malediwach 
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kilka hoteli i resortów, co daje im istotną, ale bynajmniej nie dominującą pozycję. 

Wydzierżawiono także chińskiej firmie co najmniej jedną wyspę pod inwestycje11.  

 

Ten kierunek malediwskiej dyplomacji nie musi być oczywiście związany z obecnym 

kryzysem (a w każdym razie nie da się takiego związku obecnie udowodnić). Kryzys 

jako taki mógł zapewne wynikać z wewnętrznych napięć politycznych w Malé, m.in.  

w narastaniu sprzeciwu wobec rządów Yameena. Jednakże kryzys ten równocześnie 

pokazał międzynarodowe preferencje obecnych władz malediwskich. W kilka dni po 

rozpoczęciu kryzysu rząd w Malé wysłał ministrów do trzech państw: Arabii 

Saudyjskiej, Pakistanu i Chin12, wyraźnie pokazując, gdzie poszukuje sojuszników  

w trudnej chwili. Pakistan miał jednak odmówić wizyty, a ponadto osobna delegacja 

miała podobno być też planowana do Indii, które według części źródeł odmówiły jej 

przyjęcia). 

 

Można oczekiwać, że rząd w Pekinie będzie przynajmniej na poziomie dyplomatycznym 

wspierał rząd na Malediwach i jeśli kryzys będzie się przedłużał, zapewne będziemy 

świadkami lekkich napięć między Pekinem a Nowym Delhi w sprawie Malediwów.  

W chwili rozpoczęcia kryzysu indyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wygłosiło 

dość ostrożne w słowach oświadczenie. Rząd Malediwów natomiast przestrzegł Indie, 

by nie ważyły się interweniować zbrojnie. Następnie Nowe Delhi zwróciło się do ONZ  

z prośbą, o naciskanie na Malediwy, aby rząd w Malé odwołał stan wyjątkowy. Z kolei 19 

lutego Indie wyraziły oczekiwanie, że rząd w Malé zakończy stan wyjątkowy, ale tego 

samego dnia malediwski parlament przegłosował przedłużenie tego stanu o kolejny 

miesiąc. Napięcia widać tym bardziej poza warstwą deklaracji rządowych. W indyjskich 

prasie i think tankach rozważa się rozmaite możliwości indyjskiej reakcji na wydarzenia 

w Malediwach i w zasadzie dość powszechnie głosi się, że działania rządu Yameena 

kłócą się z interesami Nowego Delhi. W chińskiej prasie z kolei wypowiadano się 

negatywnie o możliwości indyjskiej interwencji w wyspiarskim państwie. Ministerstwo 

spraw zagranicznych ChRL podkreśliło, że obecny kryzys na Malediwach jest 

wewnętrzną sprawą tego państwa. 

 

Możliwe scenariusze wypadków 

 

Ze względu na zbliżające się wybory prezydenckie i przyszłoroczne wybory 

parlamentarne, konflikt polityczny na Malediwach może w tym roku narastać. Indie  

i Chiny mogą zastosować tak oficjalne jak i zakulisowe naciski, by doprowadzić do 

korzystnych dla siebie rozwiązań. Nowe Delhi ma do dyspozycji co najmniej trzy rodzaje 

działań: militarne, finansowe i dyplomatyczne. 

 

Najpewniej Indie nie dokonają interwencji zbrojnej na Malediwach (choć o tej opcji 

obecnie w Indiach się dyskutuje). W razie konfliktu zbrojnego na Malediwach geografia 

wydaje się dawać Indiom zdecydowaną przewagę nad każdym liczącym się rywalem.  
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W latach 1980. Nowe Delhi przeprowadziło szybką i udaną interwencję na Malediwach 

(Operation Cactus). Kontekst był jednak zupełnie inny: rezydencję prezydenta w Malé 

zaatakowała mała grupa ekstremistów, a rząd malediwski sam poprosił Indie  

o interwencję. Ewentualna interwencja teraz oznaczałaby działanie wbrew regułom 

wspólnoty międzynarodowej, przeciw obecnemu rządowi i przeciw siłom zbrojnym 

wyspiarskiego państwa (jakkolwiek znikomu). Interwencja taka byłaby bardzo 

niepopularna na świecie, a nawet w razie jej sukcesu trwałość jej efektów politycznych 

byłaby niepewna13. 

 

W Indiach powszechnie odnotowano apel byłego prezydenta Malediwów Mohammada 

Nasheeda. W reakcji na kryzys w Malé Nasheed wezwał Indie do interwencji na 

Malediwach, w tym do demonstracji siły14. Jednakże nie należy jednoznacznie 

definiować opozycji i strony rządzącej na Malediwach jako tożsamych z frakcją 

proindyjską i frakcją prochińską. Nasheed jako prezydent również rozwijał stosunki  

z Chinami, czym częściowo zniechęcił do siebie Nowe Delhi. To za Nasheeda otwarto 

ambasadę ChRl w Malé. Rozważając możliwe reakcje na malediwski kryzys Indie nie 

mają zatem łatwego wyboru, gdyż nawet jednoznaczne i twarde poparcie 

opozycjonistów nie gwarantuje, że i oni w przyszłości nie będą rozwijać współpracy  

z ChRL, biorąc pod uwagę gospodarcze i polityczne znaczenie Chin. Z tej perspektywy 

ryzyko interwencji zbrojnej wydaje się jeszcze mniej opłacalne. 

 

Wydaje się natomiast bardzo realne, że Indie zawieszą swoją pomoc finansową dla 

Malediwów (podobnie zawiesiły ją w przeszłości, gdy wycofano kontrakt dla firmy 

GMR). W zeszłym roku Nowe Delhi obiecały wyspiarskiemu państwu 2,45 miliarda rupii 

indyjskich (37,748 mln usd) i było to dwa razy więcej niż w dwóch poprzednich latach, 

ale należy podkreślić, że poziom pomocy indyjskiej dla Malediwów ulega znacznym 

fluktuacjom. Trudno jest określić, jak dotkliwą stratą dla Malé byłoby zawieszenie tej 

pomocy. W tej sytuacji mający znacznie większe możliwości finansowe Pekin mógłby 

skontrować ruch Nowego Delhi poprzez zaoferowanie swojej pomocy Malediwom. 

Władze chińskie preferują jednak pożyczki nad pomoc finansową (a pomoc Indii dla 

Malediwów ma charakter bezzwrotnej pomocy), a choć firmy chińskie mają znacznie 

większą możliwość inwestowania niż indyjskie, inwestycje te mają charakter kredytów, 

które będzie trzeba pewnego dnia spłacić. Nie wiadomo jednak, na ile brałby to pod 

uwagę rząd w Malé, gdyby znalazł się w częściowej izolacji na arenie międzynarodowej. 

 

Indie będą natomiast bez wątpienia kontynuować naciski dyplomatyczne. Ich rezultat 

będzie zapewne żaden lub znikomy (na razie był odwrotny od zamierzonego: 

malediwski rząd zaostrzył antyindyjską retorykę). Wydaje się jednak, że w tej kwestii 

Nowe Delhi stoi na podobnym stanowisko co UE i USA, a to daje już znacznie większe 

możliwości nacisku. Dwudziestego szóstego lutego br. władze Unii zagroziły 

„nacelowanymi na konkretne cele środkami” (targeted measures), jeśli rząd Malediwów 

nie zakończy stanu wyjątowego i nie uszanuje wyroków sądów. Waszyngton z kolei 
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może mieć strategiczny cel w powstrzymywaniu rozwoju chińskich wpływów na 

Malediwach (patrz niżej). 

 

Warto przy tej okazji dodać, że dla Malediwów jednym z najważniejszych źródeł 

dochodów jest turystyka i w ostatnich latach najwięcej turystów przybywało na 

malediwskiej wyspy z Chin. Znaczne ilości turystów przybywały również z państw 

Europy Zachodniej, zatem ich zmniejszenie byłoby odczuwalne dla malediwskiej 

gospodarki. Także sam kryzys spowodował nagłe zmniejszenie ilości turystów, w tym 

chińskich, którzy obawiają się teraz przybywać na Malediwy. W interesie prezydenta  

i całego rządu jest zatem zaprowadzenie jak najszybszej stabilizacji (lub stworzenie jej 

pozorów). 

 

Warto również hipotetyczny na razie scenariusz chińskiej obecności wojskowej na 

Malediwach. Malediwy jako państwo nie mają militarnie żadnego znaczenia, ale ich 

pozycję geograficzną należy uznać za strategiczną. Leżą na południowy zachód od Indii 

(1200 km od subkontynentu), a dwa państwa rozdziela jedynie przestrzeń morza,  

a zatem można z Malediwów prowadzić działania zbrojne zagrażające Indiom. To 

wyspiarskie państwo znajduje się także pomiędzy dwoma bardzo ważnymi szlakami 

handlowymi: jeden prowadzi przez Ocean Indyjski z cieśniny Malakka na Bliski Wschód, 

a drugi z tej samej cieśniny ku Afryce. Oznacza to, że gdyby czysto hipotetycznie któraś 

ze światowych potęg uzyskała możliwość utworzenia bazy na Malediwach, miałaby ona 

możliwość chronienia tych szlaków handlowych lub zagrażania im. Trasa z Bliskiego 

Wschodu przez Ocean Indyjski, a dalej przez cieśninę Malakka do Azji Wschodniej jest 

na przykład bardzo istotna dla eksportu surowców z Bliskiego Wschodu do Chin, ale 

także dla szeregu innych towarów i państw. Warto także odnotować, że Malediwy leżą 

na północ od amerykańskiej bazy na Diego Garcia (w archipelagu Czagos). Baza w Diego 

Garcia bywała (choć rzadko) używana przez USA nawet do operacji w Afganistanie, 

zatem ewentualna baza chińska na Malediwach znalazłaby się między bazą 

amerykańską a Azją Południową. 

 

Chociaż wojskowa obecność chińska na Malediwach jest na razie czystą spekulacją, 

warto brać pod uwagę jej ewentualność, gdyż wydaje się ona oferować Pekinowi cały 

wachlarz możliwości: (1) częściową ochronę tras handlowych na Oceanie Indyjskim; (2) 

współpracę i wsparcie dla chińskich działań w innych częściach oceanu (przede 

wszystkim Dżibuti, Pakistan, Sri Lanka, Birma); (3) możliwość kontrowania obecności 

militarnej Indii na oceanie i (4) możliwość kontrowania obecności militarnej USA w tym 

samym regionie. Wobec Indii chińska baza na Malediwach w logiczny sposób stałaby się 

elementem tzw. ,,sznura pereł’’, czyli strategii okrążania Indii przez łańcuch chińskich 

baz i portów, chociaż na razie w Azji Południowej nie istnieje oficjalnie żadna baza 

chińska. Chiny obecnie dysponują: (1) niedawno otwartą bazą w Dżibuti; (2) 

większością udziałów w birmańskim porcie Kyauk Pyu (choć oficjalnie nie ma być on 

używany do celów wojskowych); (3) dzierżawą portu w Hambantocie na Sri Lance, 
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nieopodal Malediwów (choć rząd Sri Lanki twierdzi obecnie, że port ten nie zostanie 

Chinom udostępniony do celów wojskowych), a także (4) budują port Gwadar w 

Pakistanie (oficjalnie wciąż twierdzi się, że nie będzie on bazą wojskową, ale to może się 

zmienić). Bangladesz natomiast w ostatnich latach zawiesił projekt budowy portu we 

współpracy z ChRL. 

 

Jakkolwiek spekulatywny jest ten scenariusz, w świetle pozostałych chińskich działań na 

Oceanie Indyjskim można zakładać, że Pekin powinien w najbliższym czasie zmierzać do 

zwiększania swoich wpływów na Malediwach. Nowe Delhi zapewne nieprędko pogodzi 

się z faktem, że wyspiarskie państwo przestało być niekwestionowaną częścią indyjskiej 

strefy wpływów i stąd w najbliższych latach ścieranie się wpływów Indii i Chin na 

Malediwach (nawet jeśli tylko zakulisowe) będzie najpewniej narastać. W ostatnich 

dniach pojawiły się informacje, że Chiny założą na Malediwach centrum obserwacji 

oceanicznej (Joint Ocean Observation Station). Za wcześnie jednak na ocenę jego 

znaczenia i funkcji; w Indiach pisze się, że posłuży również do celów wojskowych, strona 

chińska twierdzi, że jedynie do celów cywilnych. Centrum powstanie na wyspie 

Makunudhoo na północno-zachodnim krańcu archipelagu, a zatem dość blisko tak 

indyjskiego lądu, jak i należącego do Indii archipelagu Lakkadiwów15. Nie ma natomiast 

pewności, czy prawdziwe są informacje o umożliwieniu chińskiej firmy budowy portu 

na wyspie Gadhoo. 

 

Możliwe znaczenie dla polskich obywateli 

 

Gospodarczo Malediwy są dla RP niemalże bez znaczenia, a politycznie Warszawa nie 

ma interesu, by angażować się w napięcia między Nowym Delhi, Pekinem a Malé. 

Istotniejsze jest zatem znaczenie kryzysu politycznego dla bezpieczeństwa polskich 

turystów. Polskie służby dyplomatyczne już wydały komunikat zalecający polskim 

obywatelom ostrożność i stosowanie się do wytycznych malediwskich władz. Ponieważ 

jak dotąd kryzys najwyraźniej nie wywołał większych napięć społecznych czy 

zamieszek, jakiekolwiek dalsze kroki ze strony nie wydają się konieczne, chociaż kryzys 

należy oczywiście monitorować. 

 

Tak naprawdę jednak dla bezpieczeństwa obywateli RP (jak i innych cudzoziemców) 

istotniejszy może się okazać wątek rosnącego radykalizmu muzułmańskiego na 

Malediwach. Wcześniej wspomniano o tym, że w trakcie kryzysu Malé wysłało jednego  

z ministrów do Arabii Saudyjskiej. Na Malediwach rosną inwestycje z Arabii Saudyjskiej; 

na przykład budowę nowego terminala pasażerskiego wspomnianego lotniska ma 

przeprowadzić saudyjska Binladin Group. Wraz z wpływami saudyjskimi rosną również 

wpływy radykalnych, promieniujących z Arabii Saudyjskiej nurtów islamu. Pojawiają się 

doniesienia o występowaniu względnie licznych ochotników z Malediwów w szeregach 

tzw. Państwa Islamskiego. Ponieważ niemal wszyscy mieszkańcy Malediwów to 

muzułmanie, oficjalnie tylko muzułmanin może być obywatelem tego państwa lub 
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sprawować publiczne funkcje, narastają obawy o dalszą radykalizację malediwskie 

społeczeństwa. Jest to także kolejny czynnik, na który negatywnie reagują Indie i który 

zapewne prowadzi wielu Indusów do wniosku, że zaangażowanie Indii na Malediwach 

jest potrzebne. 

 

Czynnik ten może także stwarzać niebezpieczeństwo dla cudzoziemców. Jak dotąd do 

tego nie doszło, ale (1) obecny prezydent Yameen reprezentuje opcję bardziej 

proislamską (choć nie radykalną) i pod jego rządami rozwinęły się na Malediwach 

wpływy radykalnych organizacji i (2) w chwilach niestabilności, takich jak obecny 

kryzys polityczny, muzułmańscy radykałowie mogą częściej podejmować działania.  

W przeszłości np. w dniu aresztowania byłego prezydenta Nasheeda doszło do ataku 

fundamentalistów islamskich na muzeum w Malé16. Należy zatem obserwować, czy 

kryzys, niestabilność i ogólna sytuacja polityczna na Malediwach nie powodują wzrostu 

możliwości organizacji radykalnych i czy ich działania nie zaczynają mieć przełożenia na 

sytuację cudzoziemców. 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 
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Dwutorowy rozwój Wybrzeża Makrańskiego – cywilny i wojskowy 

 
Władze Islamskiej Republiki Iranu (IRI) kontynuują realizację wizji rozwoju 

Wybrzeża Makrańskiego. Plan ten zakłada rozbudowę infrastruktury 

transportowej, przemysłu oraz portów. Na wybrzeżu tym znajdują się dwa porty, 

które są ważne dla realizacji irańskich celów gospodarczych: Czabahar oraz 

Dżask. Rozwój Wybrzeża Makrańskiego jest jednak dwutorowy: cywilny  

i wojskowy. Równocześnie z postępem inwestycji w Czabaharze i Dżasku na 

potrzeby handlu, transportu i przemysłu, realizowane są projekty zwiększające 

zdolności obronne i ofensywne IRI. Te zaś są traktowane przez władze IRI 

priorytetowo. Rozwój zdolności obronnych i ofensywnych pozwala nie tylko na 

zabezpieczenie portów, ale i na projekcję siły na Zatokę Omańską. Równocześnie 

umożliwia to zwiększenie kontroli nad Cieśniną Ormuz. Port w Dżasku 

prawdopodobnie będzie tym najsilniej rozwijanym pod potrzeby marynarki IRI. 

Niemniej istotny będzie jednak leżący na przeciwległym końcu Zatoki 

Czabaharskiej port marynarki w Konarak, ponieważ będzie to jedyny port 

oceaniczny IRI. 

 

Wokoło Czabaharu można zaobserwować wzmożoną aktywność budowlaną. Port 

w tym mieście został rozbudowany i do końca 2018 r. uzyska możliwość 

przyjmowania 8,5 mln ton towaru rocznie. Ponadto trwa budowa połączenia 

kolejowego w kierunku północnym. Dżask ma natomiast zostać w najbliższym 

czasie podłączony do linii transportu kolejowego. 

 

Dotychczas wykonanie tych projektów było spowolnione z powodu sankcji oraz 

ograniczonych możliwości finansowania. Jednakże po uzyskaniu porozumienia  

ws. irańskiego programu nuklearnego (JCPOA – Joint Comprehensive Plan of 

Action) i zniesieniu sankcji na sprzedaż irańskiej ropy, IRI stopniowo rozpoczyna 

przyspieszenie rozwoju Wybrzeża Makrańskiego. IRI oczekuje bowiem, że 

projekty te zyskają inwestorów zagranicznych, którzy mogą upatrywać zysków  

z handlu z Azją Środkową oraz państwami leżącymi na trasie Międzynarodowego 

Korytarza Handlowego Północ-Południe (INSTC). Dzięki temu IRI chce zwiększyć 

swe znaczenie jako partnera handlowego oraz pobudzić lokalną gospodarkę. 

 

Wybrzeże Makrańskie (odtąd: Wybrzeże) to przymorski odcinek południowo–

wschodniego terytorium Islamskiej Republiki Iranu (odtąd: IRI), leżącego nad Zatoką 

Omańską. Obszar ten rozciąga się na dwie prowincje: Sistan-o-Beludżystan oraz 

Hormozgan. Pierwsze analizy możliwości rozwoju wybrzeża rozpoczęto w IRI ponad 10 

lat temu. Władze IRI uznały wówczas bowiem, że w ten sposób mogą znacząco 
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zwiększyć swoją rolę jako partnera handlowego oraz pobudzić lokalną gospodarkę. 

Początkowe etapy rozwoju rozpoczęto jeszcze za drugiej kadencji prezydentury 

Mahmuda Ahmadineżada (2009-2013). Władze IRI zakładają rozbudowę infrastruktury 

transportowej wybrzeża, a także przemysłu oraz samych portów. Dotychczas wykonanie 

tych projektów było spowolnione z powodu sankcji, których skutkiem były ograniczone 

możliwości finansowania. Jednakże po uzyskaniu porozumienia ws. irańskiego 

programu nuklearnego (JCPOA – Joint Comprehensive Plan of Action) i zniesieniu 

sankcji na sprzedaż irańskiej ropy, IRI stopniowo przyspiesza rozwój wybrzeża. Władze 

IRI oczekują, że ich plany wobec wybrzeża zainteresują inwestorów zagranicznych. 

Rozwój wybrzeża może oznaczać dla inwestorów potencjalne zyski z handlu z Azją 

Środkową oraz państwami leżącymi na trasie Międzynarodowego Korytarza 

Handlowego Północ-Południe (INSTC), który pragną rozwijać m.in. Rosja i Iran. Na 

szczególną uwagę zasługuje jednak fakt, że realizacja irańskiej wizji rozwoju wybrzeża 

ma przebiegać dwutorowo: po pierwsze, wybrzeże ma zwiększyć swą rolę dla 

irańskiego handlu i przemysłu; po drugie, ma ono posiadać wzmocnione zdolności 

obronne i większy potencjał do projekcji siły na Cieśninę Ormuz oraz Zatokę Omańską. 

 

Obecne plany przewidują zagospodarowanie terenów wybrzeża w taki sposób, aby 

rozwinąć infrastrukturę na potrzeby logistyki, przesyłania energii (elektrycznej, 

węglowodorów), eksportu węglowodorów oraz umiejscowić tam nowe lub przeniesione 

zakłady przemysłowe (petrochemiczne, metalurgiczne), elektrowni, stoczni, a także 

zakładów odsalania wody morskiej1. Na potrzeby realizacji projektów powołano 

Centralę Rozwoju Wybrzeża Makrańskiego (CRWM)2. W skład CWRM wchodzą 

ministrowie z dziesięciu resortów, wojewodowie dwóch prowincji, organizacje 

środowiskowo-kulturowe oraz Organizacja Zarządzania i Planowania Iranu. Za część 

dotychczasowych projektów budowlanych na Wybrzeżu odpowiadała Centrala 

Budowlana Chatam al-Anbia (CBCHA). CBCHA podlega pod irański resort obrony, zatem 

informacje na temat postępów prac płynące od sekretarza ds. inżynierii obronnej  

i obrony pasywnej oraz od inżynierów powiązanych z CBCHA są prawdopodobnie 

najbardziej wiarygodne.  

 

Postęp inwestycji na Wybrzeżu Makrańskim  

 

Obecny sekretarz ds. inżynierii obronnej i obrony pasywnej, Ali Akbar Solejmani (odtąd: 

Solejmani) poinformował 23 stycznia br. o dotychczasowych postępach i planowanych 

zamiarach. Po pierwsze, dokonano podziału gruntów na działki inwestycyjne. 

Wydzielenie terenów ma na celu stworzenie dwóch korytarzy dla węzłów logistycznych: 

(1) energetycznego węzła logistyczno-przesyłowego skoncentrowanego na 

miejscowościach Dżask i Czabahar; oraz (2) węzła logistycznego w Czabaharze. Po 

pierwsze, korytarze te mają zapewnić możliwości logistyczne i przesyłowe na osi 

północ-południe. Po drugie, zakończono pierwszą z czterech etapów rozbudowy 

nadbrzeża czabaharskiego portu im. Szahida Behesztiego (zbudowano i częściowo 
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wyposażono pirs oraz pogłębiono tor wodny)3. Po rozbudowie w porcie jest pięć miejsc 

do cumowania4. Przez Czabahar może w najbliższym czasie przechodzić ok. 8,5 mln ton 

towaru (w tym 550 tys. TEU5) rocznie6. Jednak zakończenie budowy nie oznacza 

osiągnięcia operacyjności obiektu – port zostanie oddany do użytku do końca 2018 r.7 

Władze IRI aspirują do osiągnięcia znacznie wyższej liczby w czterech etapach 

rozbudowy – około 77 mln ton rocznie – do 2030 r. Po trzecie, według słów 

Solejmaniego, budowa linii kolejowej z Czabaharu do Iranszahru obecnie trwa. 

Połączenie lądowe pomiędzy Czabaharem i Dżaskiem też jest aktualnie poszerzane  

i uzupełniane o drugą jezdnię. Natomiast wedle słów głównego inżyniera 

wykonawczego zarządzającego pierwszym etapem rozbudowy portu w Czabahar, 

fizyczny postęp prac nad połączeniem kolejowym z Czabaharu do Iranszahru wynosi 50 

proc. Trasa ta ma prowadzić do miejscowości Zahedan, co da łączną długość 620 km. Na 

podstawie ogólnodostępnych zdjęć satelitarnych z 2015 r. można stwierdzić, że 

przynajmniej na połowie planowanej trasy kolejowej do Iranszahru wyrównano grunt  

i rozpoczęto budowę podtorza. Wobec tego oświadczenie głównego inżyniera jest 

najpewniej zgodne z prawdą. Prezydent IRI Hassan Rouhani podczas ceremonii oddania 

pierwszego etapu portu na początku grudnia ubiegłego roku zaznaczył, że całość trasy 

kolejowej z Czabaharu do Zahedanu jest gotowa w 27 proc.8 Porównując to  

z wypowiedzią głównego inżyniera i prawdopodobieństwem postępu robót można z 

dużą dozą prawdopodobieństwa uznać, że oceny te nie są wzajemnie sprzeczne. 

Dokładniejszą perspektywę dalszego postępu prac przedstawił jednak Cheirollah 

Chademi, zastępca ministra ds. dróg i urbanizacji IRI. Według jego słów do 20 marca br. 

ułożonych zostanie 100 km torów kolejowych9. 

 

Najprawdopodobniej drugim najszybciej po Czabaharze rozwijanym portem wybrzeża 

będzie ten zlokalizowany w Dżask. Miejscowość ta ma szczególne znaczenie dla 

konwencjonalnej marynarki wojennej IRI (Niru-je Darjai-je Artesz; odtąd: NEDAJA). 

NEDAJA adaptuje tereny Dżask pod swoje potrzeby – od 2008 r. funkcjonuje tam baza 

morska wyposażona m.in. w przeciwokrętowe pociski manewrujące i inne, 

nieokreślone, pociski balistyczne10. Według zapowiedzi dowództwa NEDAJA, do ok. 

końca 2018 r. w Dżasku mają stacjonować okręty (w tym podwodne) i łodzie 

uzupełniające ten charakter zdolności obronnych i ofensywnych, co ma stworzyć „tarczę 

rakietową”11. W pierwszej połowie grudnia ubiegłego roku NEDAJA oddała również 

przekształcony do użytku cywilnego port lotniczy w tej miejscowości12. Wcześniej był on 

do wyłącznego wykorzystania przez lotnictwo NEDAJA. Równolegle do dostosowania 

tego lotniska do obsługi lotów cywilnych rekolowano tam na potrzeby NEDAJA 

dodatkowo jeden samolot Fokker F27 Friendship i (nieokreślony) śmigłowiec, które 

dołączono do istniejącej już jednostki13. IRI planuje także doprowadzić w najbliższych 

latach połączenie kolejowe do Dżasku. Dzięki temu ok. 100-kilometrowemu odcinkowi 

torów, Dżask uzyska połączenie z centralną siecią kolejową IRI14. Ponadto zapowiadana 

jest budowa dwóch rafinerii i trzech zakładów petrochemicznych, w tym przeniesienie 

rafinerii Hormoz z portu Bandar-e Abbas15. Dzięki temu w przyszłości w Dżask miałyby 
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powstać również zakłady metalurgiczne oraz – do ok. 2021 r. – jeden z nowych terminali 

naftowych IRI16. Irańskie władze oraz media przedstawiają podobną wizję  

w odniesieniu do portu w Czabaharze – rozwój wybrzeża jest określany jako tworzenie 

kolejnego, trzeciego, filaru irańskiego przemysłu naftowego.  

 

Finansowanie inwestycji 

 

Rozbudowa portu im. Szahida Behesztiego w Czabaharze jest finansowana ze środków 

irańskich i indyjskich. Pierwszy etap rozwoju portu pochłonie łącznie ok. 1 mld dolarów. 

Zakończenie drugiego etapu rozbudowy ma zwiększyć zdolności przeładunkowe do 15 

mln ton17. Choć Iran zapewnił 2/3 kwoty potrzebnej do skończenia pierwszego etapu 

rozbudowy, to Indie zapowiedziały, że się zrewanżują. Władze w Nowym Delhi 

zaoferowały bowiem pożyczkę w wysokości od 1,2 do 1,6 mld dolarów na budowę trasy 

kolejowej Czabahar-Zahedan oraz dostarczenie stalowych elementów konstrukcyjnych  

o wartości 400 mln dolarów18. Zasadniczo jednak IRI będzie dążyła do racjonalizacji 

wydatków ze środków kredytowych udzielonych przez Indie, szczególnie na stalowe 

elementy konstrukcji. IRI posiada bowiem własną bazę przemysłu stalowego, która 

mogłaby z powodzeniem realizować niezbędne poziomy produkcji dzięki sprowadzeniu 

nowocześniejszych maszyn (np. z Indii)19. Port w Dżasku pozostaje na dalszym planie 

przyszłych inwestycji, lecz wynika to prawdopodobnie z większej roli militarnej, jaką ma 

on pełnić w ciągu najbliższych lat. 

 

Perspektywa realizacji projektów i militaryzacji portów  

 
Należy uznać, że zarówno w wypadku Czabaharu jak i Dżasku ukończenie projektów 
rozwoju przemysłu naftowego najpewniej przekroczy czas prezydentury Hassana 
Rouhaniego. Projekty te są bowiem nie tylko kapitałochłonne, ale i czasochłonne. Na 
uwagę zasługują jednak projekty realizowane przez NEDAJA i inne rodzaje sił zbrojnych 
IRI, które były – i najprawdopodobniej pozostaną – traktowane priorytetowo. Na 
podstawie dotychczasowo zrealizowanych projektów NEDAJA można z dużym 
prawdopodobieństwem stwierdzić, że Makran zostanie równie silnie zmilitaryzowany 
co reszta wybrzeża IRI w Zatoce Perskiej. Ponadto, jeśli faktycznie nowa baza morska 
przy Dżasku będzie rozwijana w kierunku największej tego typu, to oznaczać to będzie 
faktyczne przesuwanie się ciężaru strategii obrony morskiej IRI z Zatoki Perskiej na 
Zatokę Omańską. Obecnie zarówno Dżask i Czabahar są przykładowo zdolne do 
przyjęcia irańskich okrętów podwodnych. Inne porty również dostosowano do użytku 
militarnego, np.: Konarak (dwie zamknięte strefy marynarki) leżący po przeciwnej 
stronie Zatoki Czabaharskiej oraz Pasabandar (baza) znajdujący się tuż przy granicy  
z Pakistanem20. Łącznie powstać mają jeszcze trzy bazy morskie oraz dwie zamknięte 
strefy marynarki wojennej. Zważywszy na priorytetowe traktowanie planów rozwoju 
zdolności obronnych IRI należy uznać, że zapowiedzi te najprawdopodobniej zostaną w 
zdecydowanie większej części zrealizowane do końca prezydentury Rouhaniego. 
 

Łukasz Przybyszewski – analityk ds. Iranu w Ośrodku Badań Azji 
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Aneks: Plan rozbudowy portu w Czabaharze 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcie 1. Plan i etapy rozwoju portu im. Szahida Behesztiego w Czabaharze 

 
Źródło: Portal informacyjny Ministerstwa Dróg i Urbanizacji IRI, 

http://news.mrud.ir/download?f=2016/06/30/4/34712.jpg, opracowanie własne. 
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Mapa 1: Umiejscowienie Czabaharu, Dżasku i prawdopodobna trasa drogi kolejowej 
Czabahar-Iranszahr. Obrazy satelitarne z 2015 r. 

 

Źródło: Google Earth Pro (Google, Image Landsat / Copernicus, Map Data, AND, U.S. Dept 

of State Geographer), opracowanie własne. 
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Mapa 2 Wyrównania terenu pod budowę drogi kolejowej. Obrazy satelitarne z 2015 r. 

 

Źródło: Google Earth Pro (Google, Data SIO, NOAA, U.S. Navy, NGA, GEBCO, Image Landsat 

/ Copernicus), opracowanie własne. 


