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Podsumowania tekstów 

 

Dynamika wzrostu polskiego eksportu do Chin w 2018 r. z uwzględnieniem roli Niemiec 

Łukasz Sarek 

 

Mimo znacznej aktywności agencji państwowych jak np. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu 

(PAIH) zajmujących się wsparciem eksportu do Chin, nie doszło do kontynuacji trendu 

dynamicznego wzrostu eksportu odnotowanego w ubiegłym roku. Tempo wzrostu 

polskiego eksportu było niższe od ogólnego tempa wzrostu importu do Chin. Znacznie 

wzrósł polski deficyt handlowy, gdyż jego zminimalizowanie wymaga dużo wyższej 

dynamiki wzrostu eksportu niż importu ze względu na gigantyczną różnicę w wartościach 

bazowych. W dziale maszyn i urządzeń mechanicznych rósł eksport części i komponentów, 

a spadał gotowych urządzeń. Pozytywnie natomiast prezentuje się wzrost eksportu  

i dywersyfikacja w dziale maszyn i urządzeń elektrycznych. Nie zwiększyła się jednak 

znacząco ogólna dywersyfikacja polskiego eksportu do Chin gdyż w ubiegłym roku  

w obrębie wielu istotnych działów wzrost eksportu wciąż zależał od wzrostu w bardzo 

ograniczonej liczbie węższych grup produktów jak pozycje lub nawet w bardzo wąskich jak 

podpozycje. W niektórych działach – jak np. farmaceutyki, pojazdy nieszynowe oraz wyroby 

z metali nieszlachetnych – zaznaczyły się poważne rozbieżności między znacznymi 

spadkami eksportu według danych GUS a dużymi wzrostami według danych chińskich. To 

może potwierdzać tezę, że w łańcuchu dostaw do Chin istotna część wartości zostaje 

przejęta przez podmioty w państwach trzecich. 

 

Wyprodukowane w Polsce towary ze względu na powiązanie polskiej gospodarki  

z niemieckimi łańcuchami dostaw są eksportowane do Chin również pośrednio przez 

podmioty niemieckie. Chiny są kluczowym rynkiem eksportowym dla niemieckiego 

przemysłu i zwolnienie gospodarcze w Chinach oraz konflikty handlowe na linii Pekin-

Waszyngton są uznawane za jedną z przyczyn możliwego osłabienia niemieckiego eksportu 

do Chin. Dotyczy to głównie przemysłu  motoryzacyjnego oraz maszynowego. To może 

mieć przełożenie na kondycję niemieckiej gospodarki oraz może mieć wpływ na polski 

eksport do Niemiec. Jednocześnie spowolnienie gospodarcze na rynku chińskim może 
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utrudnić próby konkurowania przedsiębiorstw polskich z niemieckimi o chińskie 

zamówienia, nie tylko w przemyśle maszynowym czy elektromaszynowym, ale również 

urządzeń do pomiarów precyzyjnych, mebli czy produktów przemysłu chemicznego  

i kosmetycznego i innych. Dość prawdopodobne zwolnienie wzrostu niemieckiej gospodarki 

lub choćby obawy Berlina o zwolnienie mogą sprawić, że władze niemieckie będą dążyły do 

odpowiedniego ukształtowania stosunków z Chinami, żeby zbytnio nie zaszkodzić 

własnemu eksportowi. Oceniając i prognozując politykę Berlina wobec Pekinu należy mieć 

na uwadze stosunkowo wysoką zależność niemieckiego eksportu (i w związku z tym 

niemieckiej gospodarki) od eksportu do Chin, choć należy też mieć na względzie, że 

głównym partnerem handlowym Niemiec są Stany Zjednoczone. 

 

Jednym z czynników stabilnego wzrostu polskiego eksportu do Chin byłaby dywersyfikacja  

i  zwiększenie konkurencyjności oferty eksportowej. Korzystne jest wydatniejsze wspieranie 

przedsiębiorców z branż, które nie są jeszcze reprezentowane lub są słabo reprezentowane 

na chińskim rynku. Jednocześnie jednak nie należy przeceniać potencjału tego rynku  

i możliwości znacznego zwiększenia eksportu w najbliższym horyzoncie czasowym.  

Perspektywa uzyskania i utrzymania stabilnego i bardzo dynamicznego wzrostu, który 

szybko spowoduje znaczące obniżanie deficytu handlowego – zwłaszcza w wypadku gdyby 

doszło do pogłębienia zwolnienia gospodarczego w Chinach – jest mało prawdopodobna. 

Dla skutecznego wsparcia polskiego eksportu przydatne byłoby zachowanie dobrych 

stosunków z Chinami, jednak nie za cenę poważniejszych ustępstw politycznych czy  

w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. Ze względu na powiązania 

polskiej gospodarki z niemieckimi łańcuchami dostaw oraz konkurencję  polskich produktów 

z niemieckimi na chińskim rynku wskazane byłoby przeprowadzenie kompleksowych badań 

możliwości wykorzystania polskiej pozycji w niemieckich łańcuchach dostaw dla 

zwiększenia bezpośredniego eksportu do Chin i konkurencyjności polskiej oferty 

eksportowej z niemiecką. 
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Rośnie szansa na wdrożenie japońskiej technologii reaktorów HTGR w Polsce 

 

29 stycznia br. Ministerstwo Energii podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju 

umowę o wsparciu wdrożenia japońskiej technologii reaktorów wysokotemperaturowych 

chłodzonych gazem (HTGR). Reaktory tego typu mają być wyjątkowo bezpieczne i sprawne 

energetycznie, a także dostarczać dużą ilość ciepła, co pozwoli na ich zastosowanie  

w ciepłowniach, wewnątrz zakładów przemysłowych i umieszczanie ich nawet blisko siedlisk 

ludzkich. Szacuje się, że polskie potrzeby obejmują 10-20 reaktorów tego typu. Budowa 

gotowego do komercyjnego wykorzystania urządzenia pochłonie 2 mld złotych. Ocenia się, 

że pierwszy taki reaktor w kraju mógłby powstać około 2031 roku.  Jednak ze względu na 

fakt, że reaktory te nie są jeszcze w całości skomercjalizowane, koszt budowy takiego 

urządzenia może być znacznie wyższy, co może okazać się wielkim wyzwaniem dla 

powodzenia projektu. Do sukcesu przedsięwzięcia niezbędne wydaje się porozumienie 

głównych sił politycznych w kraju i konsekwentne realizowanie przyjętych założeń przez 

kolejne rządy. 

 

Współpraca z Japonią na tym polu jest wartościowa, ponieważ państwo to dysponuje 

najbardziej zaawansowanym reaktorem HTR na świecie i ma duże doświadczenie  

z technologią tego typu. Pierwszy w Japonii reaktor wysokotemperaturowy chłodzony 

gazem działa od 2001 roku. Technologia ta była rozwijana już od końca lat 60 XX wieku  

z poparciem rządowym. Również najnowsze strategie dotyczące sektora energetycznego  

w Japonii uwzględniają potrzebę rozwoju reaktorów HTGR w tym państwie.  

 

Polska była długo zainteresowana wdrożeniem reaktora wysokotemperaturowego 

chłodzonego gazem. Niedawne wydarzenia związane są z pracą stworzonego w 2016 roku 

w Ministerstwie Energii zespołu, który stworzył raport rekomendujący wykorzystanie takich 

reaktorów w przemyśle. Wdrożenie technologii reaktorów HTR to przedsięwzięcie odrębne 

niż budowa polskiej elektrowni jądrowej, choć służące podobnym celom. 

 

Ze względu na swoje walory techniczne reaktory typu HTGR mogą znaleźć szerokie 

zastosowanie w przemyśle i energetyce i dzięki temu przyczynić się do zmniejszenia emisji 
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dwutlenku węgla do atmosfery, a także polskiej zależności od węgla i importu rosyjskiego 

gazu. Istnieje nadzieja, że udane wdrożenie tych nowoczesnych urządzeń w skali kraju 

mogłoby przyczynić się do ich eksportu z Polski w przyszłości. Potencjalne zapotrzebowanie 

w skali Europy ocenia się na 200 takich urządzeń, a świata tysiące. 

 

Współpraca w zakresie reaktorów wysokotemperaturowych jest obok inicjatyw  

w zakresie czystego węgla ważnym aspektem polsko-japońskiej współpracy energetycznej. 

Odzwierciedla ona aspiracje obu państw, by z jednej strony utrzymać swoją 

konkurencyjność na międzynarodowym rynku, a z drugiej zwiększyć udział źródeł 

niskoemisyjnych w miksie energetycznym. Japonia jest ponadto zainteresowana eksportem 

swoich technologii jądrowych do państw zaprzyjaźnionych, a Polska chciałaby 

unowocześnić swój przemysł i zdobyć doświadczenie związane z wykorzystaniem 

najnowszych technologii jądrowych. 

 

Mudżahedini Ludowi – element instrumentarium do wywierania presji na Iran 

Łukasz Przybyszewski 

 

W dniach 13-14 lutego br. w Warszawie w trakcie Spotkania ministerialnego poświęconego 

budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (odtąd: spotkanie) miało miejsce 

inne, poboczne mniejsze zgromadzenie, które nie było oficjalną częścią wydarzenia. 

Przemowę na nim wygłosił Rudolf (Rudy) Giuliani, który ostro krytykował Iran oraz popierał 

konieczność zmiany władzy w tym państwie. Organizatorami tej demonstracji byli 

Mudżahedini Ludowi (ML), wykorzystujący do tego polityczne ugrupowanie fasadowe 

znane jako Narodowa Rada Irańskiego Ruchu Oporu (NRIRO). Zważywszy na 

marksistowsko-islamistyczny rodowód ideologiczny ML oraz militarno-terrorystyczną 

przeszłość ich działalności, istnieje wiele wątpliwości co do ich deklarowanych celów  

i orientacji politycznej. 

 

Ciesząc się ochroną UE i USA Mudżahedini Ludowi zaangażowali się obecnie przede 

wszystkim w organizację wieców politycznych oraz działań informacyjnych skierowanych 

przeciwko władzom w Teheranie. Mimo wyrzeczenia się stosowania przemocy, ML stali się 
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celem irańskich zamachów, z których część udało się w ostatnich latach udaremnić. Fakt ten 

skłania do wniosku, że wpływ informacyjny ML na irańskie społeczeństwo  

w ciężkich gospodarczo warunkach jest postrzegany przez władze w Teheranie za duże 

zagrożenie. Irańskie media wręcz zdawkowo i mimochodem informowały  

o wystąpieniu Giulianiego przed przedstawicielami ML podczas spotkania. Posunęły się 

jednak do publikacji fałszywej informacji o aresztowaniu członków ML, którzy mieli chcieć 

dokonać zamachu. Wykorzystano w tym celu publikację portalu DoRzeczy.pl, której treść 

została zmieniona. Fakt ten jest istotny, ponieważ doniesienia na temat Polski w irańskich 

mediach pojawiają się bardzo rzadko, zazwyczaj w rubryce sportowej. 

 

Użyteczność i wiarygodność ML jest bardzo ograniczona. O ile zamiarem patronowania ML 

jest stworzenie i wzmocnienie alternatywy politycznej w Iranie, o tyle działanie to jest 

racjonalne, choć o jego sukcesie nie można przesądzać. Pomimo zepchnięcia na margines 

irańskiego życia politycznego, wciąż istniejąca w szczątkowej formie organizacja o nazwie 

Ruch Wyzwolenia Iranu (RWI) jest potencjalnie taką atrakcyjną i konstruktywną 

alternatywą, która mogłaby znaleźć poparcie społeczeństwa Iranu. Prawdopodobnie 

wymagałoby to stworzenia nowego szerszego ruchu, ale sama formuła ideologiczna RWI 

jest potencjalnie bardzo nośna, więc mogłaby zostać do tego wykorzystana. 

 

Rozmowy pokojowe USA z talibami w Katarze 

Przemysław Lesiński 

 

12 marca br. w Katarze zakończyła się kolejna runda negocjacji pokojowych między USA  

a talibami. Była to do tej pory najdłuższa faza rozmów, trwająca z przerwami 16 dni. 

Delegacji amerykańskiej przewodził Zalmay Khalilzad, natomiast na czele talibów stali 

Mułła Baradar oraz Szer Mohmammad Abbas Stanekzaj, obecnego i poprzedniego szefa 

nieoficjalnego biura talibów w Katarze. Negocjacje prowadzone były przez dwa równoległe 

zespoły robocze, które zajmowały się poszukiwaniem kompromisu w kwestiach wycofania 

wojsk USA z Afganistanu oraz sprawą uzyskania gwarancji, że po zakończeniu obecności 

militarnej przez stronę amerykańską terytorium afgańskie nie stanie się ponownie bazą dla 

różnych ugrupowań terrorystycznych. Rozmowy zakończyły się przyjęciem nieujawnionego 
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projektu porozumienia, a obie strony miały skonsultować dotychczasowe postępy  

z własnymi przywódcami. W przypadku osiągnięcia porozumienia we wspomnianych 

kwestiach, negocjacje osiągną najprawdopodobniej osiągną kolejny etap tj. omawiane 

będzie kompleksowe zawieszenie broni oraz temat bezpośrednich rozmów 

„wewnątrzafgańskich”. Szczególnie to drugie zagadnienie może być problematyczne, jako 

że coraz wyraźniej rysuje się scenariusz w którym rząd w Kabulu będzie nie będzie 

wyłącznym reprezentantem Afgańczyków, ale zaledwie jednym ze stronnictw. Na tym tle 

oraz w wyniku wcześniejszej decyzji USA o jednostronnym przystąpieniu do rozmów  

z talibami widać coraz większy rozdźwięk między Waszyngtonem a Kabulem, co może 

utrudnić rozmowy pokojowe na kolejnych etapach. Tym niemniej wydaje się, że ostatnia 

runda negocjacji w Katarze zbliżyła stanowiska USA oraz talibów, w związku z czym można 

oczekiwać, że w ciągu 12-18 miesięcy po zawarciu umowy pokojowej możliwe będzie 

opuszczenie Afganistanu przez wojska amerykańskie oraz ich sojuszników (w tym Polski). 

Nie należy wykluczyć, że na miejscu pozostanie mały kontyngent zdolny do operacji 

antyterrorystycznych, będący gwarantem przestrzegania przez talibów drugiego istotnego 

warunku umowy – niedopuszczenia, aby ugrupowania terrorystyczne były w stanie 

przygotować w Afganistanie zamach na państwo trzecie. 

 

Ustalenia Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w kontekście 

wyzwań dla rozwoju ChRL 

Alicja Bachulska 

 

Najważniejszym wydarzeniem pierwszych dwóch tygodni marca w Pekinie było 

Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL), czyli obrady chińskiego 

parlamentu. W porównaniu z ubiegłorocznym OZPL, podczas którego przewodniczący kraju 

Xi Jinping zniósł ograniczenia kadencyjności swojego stanowiska, wydźwięk tegorocznego 

wydarzenia jest zdecydowanie mniej kontrowersyjny. Nacisk położono głównie na kwestie 

rozwojowe i wewnętrzne, które jeśli pozostaną nierozwiązane w dłuższej perspektywie 

mogą zdestabilizować sytuację w kraju. Chodzi tu głównie o aspekty gospodarcze 

(stymulowanie rynku wewnętrznego, walka z bezrobociem i ułatwienia dla sektora 

prywatnego, w tym dla małych przedsiębiorstw), środowiskowe (walka z emisjami gazów 
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cieplarnianych i smogiem) oraz społeczne (zwiększenie wydatków na świadczenia 

zdrowotne i edukację). Kolejny rok z rzędu obniżono prognozowany wzrost PKB, który  

w 2019 r. ma wynieść ok. 6-6,5%. W obszarze międzynarodowym zadeklarowano 

kontynuację asertywnej polityki zagranicznej. W sferze bezpieczeństwa odnotowano 

obniżenie tempa wzrostu wydatków na zbrojenia, chociaż realny budżet zbrojeniowy Chin 

jest wyższy od deklarowanego. Ogłoszono również nowe prawo regulujące działalność 

podmiotów zagranicznych na chińskim rynku. Stanowi ono odpowiedź na rosnącą falę 

krytyki państw Zachodu wobec barier utrudniających zagranicznym podmiotom 

wchodzenie na chiński rynek. Jest to szczególnie istotne w amerykańsko-chińskich 

negocjacjach dotyczących konfliktu handlowego. Nowe prawo ma znacząco usprawnić 

funkcjonowanie podmiotów zagranicznych na chińskim rynku (m.in. dzięki otwarciu 

dotychczas niedostępnych branży oraz zapisom ograniczającym przymusowy transfer 

technologii). Jednakże ze względu na brak odpowiednich dokumentów wykonawczych  

i ogólnikowego charakteru wielu zapisów nie wiadomo, czy nowe prawo rzeczywiście 

poprawi pozycję zagranicznych inwestorów na terenie Chin. Jeśli prawo to będzie 

egzekwowane zgodnie z międzynarodowymi standardami, może być to dobra informacja 

również dla polskich przedsiębiorców. 

 

Niedawne napięcia indyjsko-pakistańskie 

Krzysztof Iwanek 

 

Niedawny atak terrorystyczny, do którego doszło 14 lutego br. w Pulwamie (indyjski stan 

Dżammu i Kaszmir), a także napięcia indyjsko-pakistańskie, do których następnie doszło 

(26-27 lutego) nie przerodziły się w szeroki konflikt. Do chwili pisania tych słów sytuacja 

wydaje się opanowana. Ponieważ zamachu dokonała organizacja Jaish-e-Mohammad, która 

operuje z terytorium Pakistanu, Indie odpowiedziały atakując na jej obóz w tym kraju 

swoimi samolotami bojowymi. Chociaż nie był to pierwszy raz, kiedy Nowe Delhi podjęło się 

jednorazowej operacji militarnej w odpowiedzi na akt terroru dokonany przez pakistańską 

organizację, tym razem napięcia przeniosły się na wyższy poziom, gdyż indyjskie siły 

zbrojne po raz pierwszy od 1971 r. użyły lotnictwa, by zaatakować cel leżący we właściwym 

Pakistanie, a nie na terenie spornego Kaszmiru. Nie ma jednak pewności, czy zastosowanie 
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takiego rozwiązania w jakikolwiek sposób pomoże ograniczyć działalność pakistańskich 

grup terrorystycznych. Jest to wątpliwe, gdyż oba państwa dysponują arsenałem 

nuklearnym, co znacznie ogranicza możliwość naciskania na Islamabad, by działał przeciw 

tym organizacjom. 
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ANALIZA NR 4/2019; DATA ZŁOŻENIA: 24.03.2019 

 

Dynamika wzrostu polskiego eksportu do Chin w 2018 r.  

z uwzględnieniem roli Niemiec 

 

W marcu Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał dokładne dane dotyczące obrotów 

towarowych1 z Chinami za 2018 r. W ubiegłym roku, podobnie jak w latach poprzednich, 

polski deficyt w handlu z Chinami wzrastał i osiągnął wartość niemal 28,5 mld usd2. Wartość 

importu z Chin była ponad dwunastokrotnie wyższa niż wartość eksportu3 i jest to 

najwyższy deficyt handlowy w historii polsko-chińskich stosunków gospodarczych. Wartość 

chińskiej nadwyżki w handlu z Polską liczona według danych chińskich wynosi 17,3 mld usd4. 

W 2017 r. wynosiła ona ponad 14,5 mld usd, w 2016 ponad 12,5 mld usd.  

                            

 
Również według danych GUS obliczanych dla kraju wysyłki import z Chin rósł dynamicznie 

wynosząc w 2018 r. 19,4 mld  usd, podczas gdy deficyt wyniósł  16,8 mld usd. Są to wartości 

znacznie wyższe niż odpowiednio 14,4 i 12,5 mld usd w 2016 oraz 16,3 i 14 mld usd w 2017.5 

Utrzymywanie się tak wysokiego deficytu i niewystarczająco dynamiczny eksport jest 

chronicznym problemem w polskiej wymianie handlowej z Chinami6. W 2017 r. po raz 

pierwszy od 2013 r. tempo wzrostu eksportu było znacznie wyższe niż tempo wzrostu 

importu. Jednakże w ubiegłym roku sytuacja znów się odwróciła się i to tempo wzrostu 

importu (13,72 proc.) było znacznie wyższe niż tempo wzrostu eksportu (8,58 proc.), co 

ponownie oddaliło perspektywę wejścia na drogę obniżania deficytu.  Zestawienie obrotów 

handlowych przedstawiono w tabeli 2 poniżej. 
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Wartość ubiegłorocznego wzrostu deficytu według GUS to ponad 3,5 mld usd. Była ona 

drugą najwyższą w ostatniej dekadzie po 4 mld wzroście w 2014 r. Polski eksport do Chin od 

lat nie nadąża za importem pod względem wartości wzrostu. Zminimalizowanie deficytu 

wymaga znacznie wyższej dynamiki wzrostu eksportu niż importu ze względu na 

gigantyczną różnicę w aktualnych wartościach bazowych. Również chińskie dane wskazują 

na regres w dochodzeniu do zrównoważonej wymiany handlowej. W miejsce ponad 32 proc. 

wzrostu importu z Polski w 2017 r.7  w ubiegłym roku odnotowano wzrost o  zaledwie 8,73 

proc. Tempo wzrostu polskiego eksportu do Chin zarówno według danych GUS jak i danych 

chińskich było dużo niższe niż tempo wzrostu ogólnego importu do Chin, które wyniosło 

15,79 proc.  

 

Struktura wzrostu polskiego eksportu do Chin 

 

Oprócz zwolnienia tempa wzrostu polskiego eksportu i jego odstawania od ogólnego tempa 

importu do Chin niepokojące są również niektóre zmiany zachodzące w strukturze grup 

produktowych. Dotyczy to zarówno tych grup, które były motorem wzrostu jak również 

tych, w których zanotowano znaczące spadki. Celem tego opracowania jest uchwycenie 

dynamiki zmian w wymianie handlowej z Chinami w ubiegłym roku, w związku z czym 

podstawą analizy są wartości wzrostów i spadków eksportu w poszczególnych grupach 

towarowych, a nie wartości eksportu. Badania dynamiki zmian na różnych poziomach 

szczegółowości pozwalają na uchwycenie grup produktowych, w których następują istotne 

zmiany i dostarczają informacji o ich kierunkach. Przegląd najważniejszych działów  

z punktu widzenia zmian w obrotach handlowych została zaprezentowany poniżej (tabela 

Przyrost importu, eksportu i deficytu  (mln usd)
Lata 2016 2017 2018

Import 

Eksport -105 392 198

Deficyt

Tempo zmian importu, eksportu i deficytu (% rdr)
Lata 2016 2017 2018

Import  5,18 13,45 13,72

Eksport -5,19 20,48 8,58

Deficyt 6,18 12,84 14,19

Źródło: Dane GUS

Tabela 2. Zmiany w obrotach handlowych z Chinami.
Lata 2016 - 2018r. 

1 182 3 229 3 736

1 287 2 837 3 539
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3). W tabeli tej uwzględniono również dane raportowane przez stronę chińską.  

 

 
 
Na 98 działów wzrost wartości eksportu odnotowano w 61 działach. Łączny wzrost eksportu 

w tych działach osiągnął wartość ponad 328 mln usd8. W pozostałych działach odnotowano 

spadek wartości eksportu, który łącznie wyniósł ponad 130 mln usd. Ograniczona jest liczba 

działów, w których odnotowano znaczący wzrost. Zaledwie 10 działów odpowiadało za 

ponad 80 proc. całego dodatniego wzrostu eksportu. 7 działów wygenerowało natomiast 

ponad 90 proc. ujemnego wzrostu importu.  

 

Kluczowe dla wzrostu polskiego eksportu do Chin grupy produktowe  

 

Pozytywnym elementem jest dynamiczny (ponad 20 proc.) wzrost eksportu w kluczowych 

działach 84 i 85. Należy jednak mieć na uwadze, że wzrost w obejmującym niemal 

dziewięćdziesiąt pozycji (według nomenklatury scalonej) dziale 84 jest niestety  

w przeważającej mierze generowany przez  zaledwie cztery dość wąskie grupy produktów:  
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(1) części do maszyn liczących, do automatycznego przetwarzania  danych i urządzeń 

magnetycznych (ponad 48 mln usd wzrostu), (2) części do silników spalinowych (ponad 14 

mln usd wzrostu), (3) urządzenia do przenoszenia, podnoszenia załadunku itp. (ponad 8 mln 

usd wzrostu, z czego 5 mln usd na specjalne przenośniki do pracy pod ziemią), a także (4) 

sprężarki, wentylatory i pompy (prawie 8 mln usd wzrostu). Na te cztery grupy przypadło 

ponad 80 proc. wartości dodatniego wzrostu eksportu w obrębie działu. W mniej niż połowie 

pozycji (poniżej 40) odnotowano niewielkie lub minimalne wzrosty, w pozostałych 

natomiast spadki lub niemal brak wzrostu eksportu. Łączna wartość ujemnego wzrostu 

wyniosła tylko niemal 35 mln usd – głównie w takich grupach jak maszyny do produkcji 

celulozy, do przetwarzania danych, wały napędowe, tokarki, piece przemysłowe. Rośnie 

zatem eksport części i podzespołów, a spada eksport kompletnych maszyn.  

 
Podobna sytuacja pod względem koncentracji wzrostu eksportu ma miejsce w dziale 85,  

w którym na prawie 50 pozycji znaczniejsze wzrosty odnotowano w zaledwie pięciu:  

(1) transformatory elektryczne (ponad 17 mln usd wzrostu, niemal wyłącznie 

przekształtniki), (2) nośniki do zapisu dźwięków (12,6 mln usd), (3) aparatura do 

przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych (ponad 9 mln usd wzrostu), (4) druty 

i kable (niemal 7 mln usd) i (5) elektryczne piece przemysłowe (prawie 6 mln usd wzrostu, 

głównie piece oporowe). Pozytywnym aspektem jest natomiast fakt, że te czołowe grupy 

odpowiadały już tylko za ok. 64 proc. dodatniego wzrostu eksportu i jest dość liczny krąg 13 

pozycji ze wzrostem eksportu między 1 a 3 mln usd. To świadczy o nieco lepszej sytuacji  

z dywersyfikacją wzrostu niż ma to miejsce w dziale 84.  

 

Pozostałe istotne dla wzrostu polskiego eksportu do Chin grupy produktowe  

 

W kolejnych działach ujętych w Tabeli 3 koncentracja wzrostu eksportu w niewielkim kręgu 

produktowym jest jeszcze bardziej widoczna, gdyż był on generowany przez pojedyncze 

pozycje lub nawet podpozycje. Wąska specjalizacja eksportowa w obrębie poszczególnych 

działów  może sprawić, że ograniczenie eksportu w jednym stosunkowo wąskim segmencie 

wpływa na wyniki całego działu.  
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W dziale 44 ponad 70 proc. wzrostu było wygenerowane przez eksport drewna surowego 

albo zgrubnie obrobionego, a dodatkowe 10 proc. drewna ciętego obrobionego w stopniu 

podstawowym. Rosnące zapotrzebowanie na drewno sprawiło, że chińscy importerzy 

poszukują wciąż nowych rynków dostaw i eksport z Polski w ciągu dwóch lat wzrósł niemal 

dwukrotnie. Nie przekłada się, to jednak na znaczący wzrost produktów bardziej 

zaawansowanych o wyższej wartości dodanej jak np. deski podłogowe, elementy 

wyposażenia wnętrz itp.9 W dziale 94 wzrost był niemal wyłącznie skoncentrowany na 

pozycji obejmującej meble do siedzenia, których istotnym eksporterem jest np. grupa IKEA. 

Podobna sytuacja miała miejsce w dziale 39, w którym wzrost eksportu opierał się na 

polimerach etylenu (prawie 14 mln usd) oraz nie sklasyfikowanych w innych grupach 

produktach z tworzyw sztucznych (prawie 8 mln usd). W tym dziale spadek o 9 mln usd do 

zaledwie 320 tys. usd zanotowano w pozycji ścinków i odpadów z tworzywa sztucznego, co 

jest efektem wstrzymania przez Chiny importu tego rodzaju produktów. W dziale 5 wzrost 

napędzany był niemal wyłącznie przez eksport pierza i puchu, w dziale 68 z kolei wyłącznie 

przez produkty z grafitu produkowane i eksportowane głównie przez zlokalizowane  

w Polsce przedsiębiorstwa kontrolowane przez zagraniczne spółki. W kolejnych działach 

wzrost eksportu również był generowany przez nieliczne grupy produktów: w dziale 48 

przez papier i tekturę niepowleczoną, w dziale 83 przez oprawy i okucia (do mebli, waliz  

i części pojazdów), a w dziale 86 przez osie i układy sprzęgające do tabory kolejowego.  

 

Główne grupy produktowe z ujemnym wzrostem eksportu 

 

Jak wykazano w tabeli 3 we wszystkich działach, w których polski eksport do Chin 

odnotował znaczące spadki, eksport do Chin z innych państw i regionów wzrastał. Ponadto 

o ile spadek eksportu miedzi w postaci katod oraz rud miedzi i chemikaliów nieorganicznych 

ma swoje odzwierciedlenie również w spadku według danych chińskich to sytuacja 

przedstawia się zgoła odmiennie w wypadku pozostałych grup. Spadek eksportu  według 

danych GUS nie znalazł odzwierciedlenia w danych chińskich, wręcz przeciwnie, według 

chińskich danych w tych działach odnotowany został dynamiczny wzrost importu. W dziale 

87 występuje odmienna kwalif ikacja poszczególnych grup produktowych,  

a wartości importu z Chin w poszczególnych grupach są znacząco wyższe do wartości 
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eksportu z Polski. W dziale 82 spadek wartości importu do Chin w maszynkach do golenia 

jest dużo niższy niż spadek eksportu odnotowany w GUS, jednak wartości importu według 

danych chińskich są niższe od wartości eksportu według GUS. W pozycji „noże tnące do 

urządzeń mechanicznych” o wartości eksportu z Polski nieco ponad 100 tys. usd, wartość 

importu produktów tej kategorii do Chin wyniosła niemal 4 mln usd. Również dużo wyższa 

wartość importu była odnotowana dla narzędzi wymiennych. W przeciwieństwie do roku 

2017 kiedy to wartość eksportu z Polski do Chin w dziale 82 znacznie przekraczała wartość 

importu w chińskich danych, w 2018 r, miała miejsce konwergencja wartości.  

W farmaceutykach (w dziale 30, w pozycji 3004) według danych GUS wykazano drastyczny 

niemal do zera spadek eksportu leków zawierających hormony oraz pozostałych leków. 

Według danych chińskich natomiast w ostatnich latach niemal nie importowano z Polski 

leków hormonalnych, a odnotowano ogromny wzrost importu w pozostałych lekach  

w podpozycji 300490. Różnice między grupami wynikają prawdopodobnie z odmiennej 

kwalif ikacji leków na imporcie do Chin, jednakże nie wyjaśnia to tak znacznej rozbieżności 

łącznych wartości, której źródłami mogą być np. wysokie marże pośredników lub innych 

podmiotów, które znajdują się w łańcuchu dostaw i obiegu dokumentów oraz f inansów.  

W odróżnieniu bowiem od grup, w których obserwowano niezgodności w kwalif ikacji 

produktów lub wartości obrotów, wartość eksportu produktów opartych na heparynie jak 

również produktów zawierających insulinę raportowana przez GUS była dość zbliżona do 

wartości importu według danych chińskich. Przyczyną  rozbieżności może być również fakt, 

że w chwili eksportu z Polski towary są przeznaczone do państwa trzeciego, a dopiero 

stamtąd są skierowane do Chin i w chińskich statystykach Polska jest ujawniona jako kraj 

pochodzenia produktów.  

 

Znaczenie Niemiec dla polskiego eksportu do Chin 

 

W 2018 r. wzrost niemieckiego eksportu do Chin wyrażonego w usd wyniósł 7,76 proc. i uległ 

dalszemu wyhamowaniu w porównaniu do 8,43 proc. w roku 201710. Szczególnie zwalniał on 

w ostatnich miesiącach ubiegłego roku osiągając zaledwie 1,5 proc. wzrost w grudniu. 

Tempo wzrostu ogólnego chińskiego importu w 2018 r. było tylko nieznacznie słabsze o ok. 

0,3 punktu procentowego niż w roku poprzedzającym (15,8 do 16,1 proc.). ChRL jest 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 26 | marzec 2019 
 

20 | Łukasz Sarek 

kluczowym rynkiem eksportowym dla niemieckiego przemysłu i zwolnienie gospodarcze  

w Chinach oraz konflikty handlowe na linii Pekin-Waszyngton są uznawane za jedną  

z przyczyn osłabienia niemieckiego eksportu w przemyśle motoryzacyjnym oraz 

maszynowym.11  

 

W skali roku spowolnienie nie było jeszcze tak widoczne, a przemysł motoryzacyjny 

odpowiadał za 35 proc. dodatniego niemieckiego wzrostu eksportu. Osłabienie miało 

miejsce w ostatnich miesiącach ub.r. Wzrost łącznego eksportu do Chin w 2018 r. o wartości 

ponad 12 mld usd (wartość eksportu wyniosła niemal 110 mld usd) miał jednak mimo to aż 

11,35 proc. udział w łącznym wzroście niemieckiego eksportu. Chiny były trzecim co do 

wielkości odbiorcą niemieckich produktów, ustępując nieznacznie USA i Francji. Oba te 

kraje miały o wiele niższy udział we wzroście niemieckiego eksportu (7,17 i 5,27 proc.). Na 

marcowym Ogólnochińskim Zjeździe Przedstawicieli Ludowych kierownictwo KPCh 

wskazało, że należy spodziewać się zwolnienia wzrostu gospodarczego w Chinach, co 

prawdopodobnie niekorzystnie odbije się na imporcie, chyba że dojdzie do normalizacji 

stosunków z USA, a Pekin skutecznie wdroży środki przeciwdziałające niekorzystnym 

trendom w gospodarce.12  

 

Zwolnienie chińskiej gospodarki jest jednak dość prawdopodobne i władze niemieckie będą 

musiały dołożyć starań i odpowiednio kształtować stosunki z Chinami , żeby nie zaszkodzić 

już i tak słabnącemu eksportowi. Oceniając i prognozując politykę Berlina wobec Pekinu 

należy mieć na uwadze wysoką zależność niemieckiego eksportu i w związku z tym 

niemieckiej gospodarki od eksportu do Chin, wielokrotnie wyższą niż w wypadku Polski.13  

 

Wśród analityków badających zagadnienia polsko-chińskiej wymiany handlowej dość 

rozpowszechniony jest pogląd, że polski eksport do Chin w rzeczywistości jest znacznie 

większy jeśli wziąć pod uwagę eksport pośredni. Polegać on może zarówno na 

wykorzystaniu półproduktów lub komponentów produkowanych w Polsce do produkcji lub 

montażu gotowych produktów eksportowanych następnie do Chin jak również na eksporcie 

tamże niemal gotowych produktów, które w państwach trzecich podlegają jedynie 

nieznacznej obróbce, pakowaniu i etykietowaniu. Niemcy są głównym odbiorcą polskiego 
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eksportu z 28,16 proc. udziałem i wskazywane są jako główne ogniwo w pośrednim polskim 

eksporcie do Chin. Jest to twierdzenie uzasadnione ze względu na silne powiązania 

gospodarcze i umiejscowienie Polski w ramach niemieckich łańcuchów dostaw i tworzenia 

wartości14 oraz ze względu na to, że eksport z Niemiec stanowi niemal połowę całego 

unijnego eksportu do Chin.15 W ubiegłym roku polski eksport do Niemiec według danych 

GUS wyrażonych w usd wzrósł o 15,7 proc. do kwoty niemal 74 mld usd. Według danych 

niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego import z Polski wzrósł do kwoty ponad 65 

mld usd16. Analiza korelacji polskiego eksportu do Niemiec z niemieckim eksportem do 

Chin, ze względu na obszerność zagadnienia wykracza poza zakres niniejszego tekstu, 

jednak należy brać również ten czynnik pod uwagę. Zmiany w wymianie handlowej między 

Niemcami a Chinami mają nie tylko wpływ na niemiecką gospodarkę, ale mogą mieć 

również wpływ na pośredni polski eksport do Chin.17  

 

Polskie przedsiębiorstwa wchodzące bezpośrednio na rynek chiński muszą się liczyć z już 

tam obecną niemiecką konkurencją. Znaczenie Chin jako rynku eksportowego dla Polski (21 

miejsce z 0,96 proc. udziału w łącznym eksporcie)18 i wartość eksportu w kluczowych 

działach jest wielokrotnie niższa niż w wypadku Niemiec. Import z Polski w większości grup 

towarowych ma również niewielkie znaczenie dla strony chińskiej. Polski eksport w sposób 

istotny w szerokim zakresie nie zagraża obecnie niemieckiej pozycji na chińskim rynku. 

 

 Zwolnienie gospodarcze w Chinach może jednak wpłynąć na zaostrzenie rywalizacji  

o chińskiego odbiorcę, dlatego też podjęta zostaje próba wskazania niektórych grup,  

w których dynamika wzrostu eksportu ze strony niemieckiej konkurencji w Chinach może 

być istotna dla polskich eksporterów już obecnych na chińskim rynku lub planujących 

wejście na niego. 

 

W celu porównania wartości wymiany handlowej dla Niemiec, Chin i Polski autor korzysta  

z danych z bazy ITC wyrażonych w usd. W związku z wysoką zbieżnością tych danych dla 

eksportu z danymi GUS można odnieść wnioski do zaprezentowanej w pierwszej części 

publikacji analizy polskiego eksportu do Chin opartej o dane GUS19.  
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Polski eksport bezpośredni do Chin w kontekście niemieckiej konkurencji  

 

Punktem wyjścia jest porównanie znaczenia wzrostu eksportu w danej grupie produktowej 

do łącznego wzrostu eksportu z danego państwa do Chin przy użyciu zmodyfikowanego 

wskaźnika podobieństwa eksportu. W pierwszej kolejności w tabeli 4 porównano grupy 

produktów, w których zarówno dla Polski jak i Niemiec odnotowano wzrost eksportu.20 

 

 

 
Na poziomie działów wzrost niemieckiego eksport do Chin jest jeszcze bardziej 

skoncentrowany niż polski. Blisko 80 proc. dodatniego wzrostu eksportu było 

skoncentrowane w trzech działach:  87, 84 i 85.  Siedem działów odpowiada za ponad 90 

proc. dodatniego wzrostu eksportu. Jednakże w obrębie dwóch ostatnich działów wzrost 

eksportu jest rozłożony bardziej równomiernie między większy krąg pozycji niż w wypadku 

polskiego eksportu. Gros wzrostu polskiego i niemieckiego eksportu w tych samych działach 

skupione jest w działach 84 i 85 i w kluczowych dla wzrostu polskiego eksportu pozycjach 
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niemieckie przedsiębiorstwa również odnotowały wzrosty wartości eksportu.  

 

Są to działy, w których polskie przedsiębiorstwa mają na rynku chińskim szeroką 

konkurencję ze strony przedsiębiorstw niemieckich. W dziale 84 polski eksport części do 

maszyn liczących, do automatycznego przetwarzania  danych i urządzeń magnetycznych 

przewyższał niemiecki nie tylko pod względem dynamiki i wartości wzrostu ale również 

wartości eksportu (75,5 mln usd do 56,8 mln usd). Niemiecki eksport części do silników 

spalinowych odnotował dwukrotnie wyższy wzrost pod względem wartości (ponad 45 mln 

usd do 27 mln usd) jednak znacznie ustępował polskiemu pod względem dynamiki. W dziale 

85 we wszystkich grupach zaprezentowanych wcześniej w artykule, w których eksport  

z Polski osiągnął najwyższe wartości wzrostów dynamika była o wiele wyższa od 

niemieckiej. Równocześnie wartość wzrostu eksportu jak również wartość eksportu były 

mało znaczące przy wartościach niemieckich. Jedynie w grupie przemysłowych pieców 

elektrycznych polski eksport odnotował o 700 tys. usd wyższy wzrost wartości. Wartość 

niemieckiego eksportu w 2018 r. do ponad 150 mln usd, zaś polskiego nieco ponad 16 mln 

usd.  

 

W niektórych grupach o znacznie mniejszym udziale w polskim eksporcie i jednocześnie  

o niższych wartościach wzrostu polski eksport rósł znacznie dynamiczniej od niemieckiego, 

jednak w wartościach wzrostu wciąż ustępował. Jeśli wyższa dynamika wzrostów w latach 

kolejnych przekształci się w trend to wzrost wartość polskiego eksportu w dalszej 

perspektywie również wartość polskiego eksportu będzie mogła przewyższyć niemiecką. 

Należy jednak mieć na uwadze, że jest również wiele grup, w których niemiecki eksport 

rośnie, a polski spada. W dziale 44 w podstawowej pozycji obejmującej drewno surowe był 

niemal dziesięciokrotnie dynamiczniejszy niż niemiecki a pod względem wartości tylko  

o połowę mniejszy. W mniej znaczącej dla wzrostu polskiego eksportu pozycji (wzrost o 3,8 

mln usd) obejmującej drewno cięte Niemcy odnotowały niewielki spadek, jednak wartość 

niemieckiego eksportu jest niemal siedemdziesięciokrotnie wyższa od polskiej, zatem 

znaczenie tej zmiany jest stosunkowo niewielkie. W dziale 94 ponad 80 proc. wzrost 

polskiego eksportu był wygenerowany przez meble do siedzenia (wzrost o 23 mln usd  

i ponad 38 proc.). Niemiecki eksport w tej grupie wzrósł o ponad 26 proc. (ponad 40 mln 
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usd). Jest to kolejna jedna z ważniejszych grup produktowych, w których pod względem 

wartości polski eksport był zbliżony do niemieckiego. Należy jednak wziąć pod uwagę 

rodzaj bazy eksportowej ulokowanej w Polsce. W dziale 68 jedyną liczącą się grupą był 

wspomniany już grafit do zastosowań przemysłowych. O ile dynamika wzrostu eksportu  

o niemal 140 proc. była kilkukrotnie wyższa od dynamiki wzrostu niemieckiego eksportu to 

pod względem wartości wciąż ustępował eksportowi niemieckiemu (prawie 33 mln usd do 

niemal 22 mln usd). W dziale 83 podstawą grupą wzrostu polskiego eksportu były okucia do 

mebli, waliz itp. Wzrost polskiego eksportu był o wiele dynamiczniejszy od niemieckiego 

148 proc. do niespełna 7 proc.) to pod względem wartości wzrostu był 3,5-krotnie niższy.  

W dziale 90 jednym z dwóch głównym motorów wzrostu polskiego eksportu były 

urządzenia do kontroli i regulacji jak np. zawory precyzyjne. Wzrost ten był skorelowany  

z minimalnym spadkiem wartości niemieckiego eksportu. Jednak w drugiej grupie 

pozostałych urządzeń precyzyjnych wzrost niemieckiego eksportu był 

kilkudziesięciokrotnie wyższy niż polskiego. Natomiast przy ogromnym 60 proc. spadku 

polskiego eksportu o wartości ponad 14 mln usd przyrządów do analizy f izycznej  

i chemicznej niemiecki eksport wzrósł o ponad 100 mln usd. W dziale 38 główną grupą 

wzrostu były odczynniki diagnostyczne, które osiągnęły dynamikę wzrostu ponad 30 proc. 

Niemiecki eksport jakkolwiek mniej dynamiczny (niespełna 30 proc.) był dziesięciokrotnie 

wyższy pod względem wartości. Spadek o ponad 80 proc. polskiego eksportu  

w pierwiastkach i domieszkach stosowanych w elektronice było nieco skorelowany z o wiele 

wyższym pod względem wartości, ale mniej dynamicznym (ponad 20 proc.) spadkiem 

niemieckiego eksportu.  

 

Dla lepszego uchwycenia ewentualnego związku między dynamiką zmian niemieckiego  

i polskiego eksportu do Chin uwzględniono również grupy, w których Niemcy miały wzrost 

eksportu, a polski eksport odnotował spadki. Najważniejsze grupy zaprezentowano w tabeli 

5. 
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W tabeli tej nie uwzględniono miedzi w postaci katod oraz rud miedzi, których wartość 

spadku eksportu stanowi ponad połowę łącznej ujemnej wartości polskiego eksportu do 

Chin, ponieważ Niemcy eksportują inny, znacząco odmienny zakres asortymentowy, a także 

ponieważ niemieccy eksporterzy w dziale 74 oraz 26 również odnotowali znaczące spadki 

eksportu do Chin, co biorąc pod uwagę wzrost wartości importu w tych działach wskazuje 

na fakt, że inni partnerzy Chin byli bardziej konkurencyjni.  

 

W produktach farmaceutycznych wartość polskiego eksportu insuliny według danych GUS 

spadła, natomiast Niemcy odnotowały wzrost, podobnie jak w większości innych pozycji.  

W chemii organicznej w jedynej znaczącej pozycji według danych GUS obejmującej związki 

heterocykliczne azotu odnotowano niemal całkowite zaprzestanie polskiego eksportu21, 

podczas gdy Niemcy zwiększyły eksport o ponad 8 mln usd. Różnica w danych  dziale 82 

została omówiona wcześniej w tekście. W dziale 87 polski eksport według danych GUS spadł 

o ponad 5 mln usd, jednak według chińskich danych importowych wzrósł w tym samym 

czasie o ponad 70 mln usd do wartości ponad 440 mln usd, a niemiecki eksport wzrósł  

o niemal miliard usd. Jest to jedna z istotniejszych pozycji w polskim eksporcie, jednak 

dynamika zmian oraz powiązania w ramach łańcuchów dostaw sugerują, że przynajmniej 

część dochodów z eksportu do Chin jest realizowana poza Polską. 
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Wnioski 

 

Jednym z czynników stabilnego wzrostu polskiego eksportu do Chin byłaby dywersyfikacja i  

zwiększenie konkurencyjności oferty eksportowej. Korzystne jest wydatniejsze wspieranie 

przedsiębiorców z branż, które nie są jeszcze reprezentowane lub są słabo reprezentowane 

na chińskim rynku. Nie należy jednak przeceniać potencjału tego rynku i możliwości 

znacznego zwiększenia eksportu w najbliższym czasie.  Perspektywa uzyskania i utrzymania 

stabilnego i bardzo dynamicznego wzrostu, który szybko spowoduje znaczące obniżanie 

deficytu handlowego Polski z Chinami jest mało prawdopodobna, zwłaszcza w wypadku 

gdyby doszło do pogłębienia zwolnienia gospodarczego w Chinach. 

Dla skutecznego wsparcia polskiego eksportu przydatne byłoby zachowanie dobrych 

stosunków z Chinami, jednak nie za cenę poważniejszych ustępstw politycznych czy w 

zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa. Ze względu na powiązania polskiej 

gospodarki z niemieckimi łańcuchami dostaw oraz konkurencję polskich produktów  

z niemieckimi na chińskim rynku wskazane byłoby przeprowadzenie kompleksowych badań 

możliwości wykorzystania polskiej pozycji w niemieckich łańcuchach dostaw dla 

zwiększenia bezpośredniego eksportu do Chin, jak i  konkurencyjności polskiej oferty 

eksportowej z niemiecką. 

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 

                                                           
1 Niniejsza analiza nie uwzględnia obrotów usługami m.in. ze względu na brak zaktualizowanych danych za 
2018 r. w bazie GUS na dzień sporządzenia analizy. Dane zaprezentowano według kraju pochodzenia.  
2 Ze względu na tematykę tej publikacji i konieczność porównania danych importowych i eksportowych dla 
Chin, Niemiec i Polski analizy zostały przede wszystkim oparte na danych wyrażonych w dolarze 
amerykańskim, który jest główną walutą w transakcjach handlowych Polski i Niemiec z Chinami. Z punktu 
widzenia konkurencyjności chińskiego importu zasadne jest zdaniem autora również przeprowadzanie analizy 
opartej na danych wyrażonych w złotych polskich. Por. np. Łukasz Sarek, Polsko-chińskie stosunki gospodarcze 
w 2017 roku w ujęciu porównawczym, Raport Ośrodka Badań Azji, lipiec 2018, Warszawa, 
http://www.cbb.akademia.mil.pl/g2/oryginal/2018_08/2018-08-raport-wspolpraca-gospodarcza-polski-i-chin-
2017.pdf [dostęp: 24.03.2019].  
3 Wartości te – przyjęte dla kraju pochodzenia – nie są całkowicie porównywalne, gdyż część wartości importu 
stanowią koszty transportu, ubezpieczenia, marże pośredników pozaueuropejskich oraz europejskich 
dystrybutorów, którzy importują towar na teren UE, a następnie wprowadzają do sieci dystrybucyjnych  
w Polsce. Nawet jednak uwzględniając brak zdyskontowania tych różnic w danych prezentowanych przez GUS 
dysproporcje między wartością eksportu  i importu są ogromne. Porównania danych GUS dla kraju 
pochodzenia dokonano gdyż autor uważa, że istotne jest również porównanie, ile za towary pochodzące  
z Chin ostatecznie płaci polski importer i – co za tym idzie – polski konsument z uwzględnieniem kosztów 
dodatkowych w porównaniu do tego, jaką wartość polskie przedsiębiorstwa uzyskują z eksportu do Chin.  
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4 Dane chińskie również nie są porównywalne z podobnych przyczyn co dane polskie. Do pewnego stopnia 
obrazują jednak, jaka wartość importu z Chin jest przechwytywana przez podmioty na terenie państw trzecich. 
Przy czym mogą to być zarówno zagraniczne podmioty zależne od chińskich przedsiębiorstw lub z nimi 
powiązane jak również np. podmioty z państw europejskich.  
5 Dane te zostały uwzględnione zgodnie z zasadami porównywania danych lustrzanych, zob. Julita Kapsa, 
Paweł Witkowski, pod kierunkiem Ewy Adach Stankiewicz, Handel zagraniczny. Statystyka lustrzana  
i statystyka asymetrii, Warszawa 2018, 
https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5466/17/1/1/handel_zagraniczny_st
atystyka_lustrzana_i_statystyka_asymetrii.pdf [dostęp: 24.03.2019].  
Takie podejście jest niezwykle przydatnym dla analizy wartości w imporcie, która jest przechwytywana  
w państwach trzecich. Jak wskazano w przypisie 3, ta metoda nie uwzględnia jednak końcowej wartości 
towaru na rynku polskim oraz porównania tej wartości do wartości towarów eksportowanych do Chin, dlatego 
też w niniejszej publikacji korzysta  się z danych dla kraju pochodzenia.  
6 Analiza tego zjawiska w perspektywie minionej dekady została zawarta w publikacji wspomnianej w przypisie 
2: Łukasz Sarek, Polsko-chińskie stosunki gospodarcze w 2017 roku... 
7 Możliwe źródła rozbieżności między danymi polskimi i chińskimi zostały omówione także omówione  
w: Łukasz Sarek, Polsko-chińskie stosunki gospodarcze w 2017 roku... 
8 W niniejszym opracowaniu używa się terminu dodatni wzrost eksportu, gdy wartość zagregowana jest sumą  
wartości wzrostu eksportu większych od zera, a nie wypadkową wartości wzrostu eksportu dodatnich  
i ujemnych.  
9  Wzrost eksportu  o 3,3 mln usd w  pozycji 4418 (Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, z drewna, 
włącznie z drewnianymi płytami komórkowymi, połączonymi płytami parkietowymi, dachówkami i gontami_  
w 80 proc. był wygenerowany przez podpozycję 441875 (Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa,  
z drewna, połączone płyty podłogowe, pozostałe, wielowarstwowe). Wzrost w tej podpozycji wyniósł 
niespełna 2,7 mln usd.  
10 Według danych ITC. Według danych niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego  było to odpowiednio 
7,76 proc. w 2018 w porównaniu do 8,43 proc. w roku 2017.  
11 Sorgen um die deutsche Wirtschaft, Wirtschafts Woche, 11.03.2019, 
https://www.wiwo.de/unternehmen/handel/produktion-sinkt-exporte-stagnieren-sorgen-um-die-deutsche-
wirtschaft/24088676.html [dostęp: 24.03.2019].  
Warto też zapoznać się z wypowiedzią prezydenta Der Bundesverband Deutsche Industrie (BDI) Dietera 
Kempfa o znaczeniu BDI: zob. Reinhard Becker, Klaus Lauer und Michael Nienaber, Partner oder Rivale - 
deutsche Wirtschaft streitet um China, manager magazine, 10.01.2019, http://www.manager-
magazin.de/polit ik/weltwirtschaft/deutsche-wirtschaft-streitet-um-china-a-1247410.html  
[dostęp: 24.03.2019].   
Volker Treier, przewodniczący Der Deutsche Industrie und Handelskammertag (DIHK)  nazywa Chiny 
„lokomotywą dla niemieckiej gospodarki”, zob. China bleibt Zugpferd für unseren Export, strona DIHK, 
5.03.2019, https://www.dihk.de/presse/meldungen/2019-03-05-treier-china [dostęp: 24.03.2019].  
12 Jak np. jak obniżki podatków, zwiększenie dostępności kredytów dla przedsiębiorców, uchwalenie bardziej 
liberalnego prawa o inwestycjach zagranicznych i inne zachęty dla zagranicznych firm do inwestowania  
w Chinach.  

Zob. 全文|国务院总理李克强作政府工作报告 (Pełny tekst Raportu Przewodniczącego Rady Państwa Li 

Keqianga), Sina.com, 5.03.2019,   
https://f inance.sina.com.cn/china/gncj/2019-03-05/doc-ihsxncvf9920513.shtml [dostęp: 24.03.2019].  
Co do podsumowanie kierunków gospodarczych wskazanych w czaie podwójnej sesji zob. 

从“两会”看中国经济发展的源动力 (Spojrzenie na czynniki wzrostu gospodarczego w Chinach z punktu 

widzenia  „Podwójnej Sesji”), Guangmingwang, 14.03.2019,  
http://theory.gmw.cn/2019-03/14/content_32640728.htm [dostęp: 24.03.2019].  
13 Co do oceny możliwości nacisku Pekinu na Polskę z wykorzystaniem narzędzi gospodarczych, zob. Łukasz 
Sarek, Arrest ing Huawei’s march in Warsaw, Sinopsis, 2.02.2019, https://sinopsis.cz/en/arrest ing-huaweis-
march-in-warsaw/ [dostęp: 24.03.2019] oraz Łukasz Sarek, The “16+1” Init iat ive and Poland’s Disengagement 
from China, Jamestown, 15.02.2019, https://jamestown.org/program/the-161-init iat ive-and-polands-
disengagement-from-china/ [dostęp: 21,02.2019]. 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 26 | marzec 2019 
 

28 | Łukasz Sarek 

                                                                                                                                                                                        
14 Roman Gurbiel,  Charakterystyka wymiany handlowej między Polską a Niemcami, w: Nowa Współzależność. 
Perspektywy Rozwoju Polsko-Niemieckiej Współpracy Gospodarczej, Klub Jagielloński, Ośrodek Studiów 
Wschodnich, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa, Luty 2019, https://klubjagiellonski.pl/wp-
content/uploads/2019/03/nowa-wspolzaleznosc-1.pdf [dostęp: 24.03.2019],  
Por. także Łukasz Ambroziak, Jacek Fundowicz, Tomasz Kalinowski, Krzysztof Łapiński, Marcin Peterlik red. 
Bohdan Wyżnikiewicz, Współpraca gospodarcza Polska - Niemcy, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową  
i Konrad Adenauer Stiftung, Warszawa 2014, https://www.kas.de/c/document_library/get_file?uuid=9b7f4e57-
ca5d-7479-26ad-c493625ee07c&groupId=252038 [dostęp: 24.03.2019] 
15 Według danych Eurostat ponad 44 proc. w 2017 i ponad 45 proc. w 2016.  
16 Rozbieżności w danych wynikają między innymi z rożnicy w progach raportowania dla eksportu i importu 
przy dostawach wewnątrzwspólnotowych w systemie Intrastat.  
Co do informacji niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego zob. Quaalitättsberricht Außeenhandel, 
strona Stat isst isches Buundesamt (Destat is), 9.03.2018, 
https://www.destat is.de/DE/Methoden/Qualitaet/Qualitaetsberichte/Aussenhandel/aussenhandel.pdf?__blob
=publicat ionFile&v=3 [dostęp: 24.03.2019]. 
Niemieckie f irmy eksportowe mają obowiązek raportowania wartości towarów importowanych, jeśli wartość 
importu przekroczyła 800 tys. Eur. Duże f irmy wysyłkowe z Polski raportują wartości eksportu, ale jeśli 
odbiorcami są niewielkie f irmy niemieckie to nie mają one obowiązku raportowania i jest to jedna z przyczyn 
różnicy. Podana w opracowaniu wartość importu do Niemiec to dane wg kraju pochodzenia produktu.  
W systemie Intrastat obowiązek raportowania mają polskie przedsiębiorstwa, które przekroczyły 2 mln pln 
wartości eksportu, Informacja GUS,  
Zob. Progi statystyczne na stronie GUS: https://stat.gov.pl/sprawozdawczosc/intrastat/podstawowe-
informacje-o-systemie-intrastat/progi-statystyczne/ [dostęp: 24.03.2019].  
17 Kompleksowe  przedstawienie tego zagadnienia przekracza rozmiary i zakres tej publikacji. 
Zaprezentowana jest jedynie relacja między tempem wzrostu niemieckiego eksportu do Chin w niektórych 
działach a wzrostem polskiego bezpośredniego eksportu do Chin i polskiego eksportu do Niemiec.  
18 Według danych GUS. 
19 Przy porównaniu korzystano z bazy ITC. W wypadku danych dla Polski są one bardzo zbieżne z danymi 
podawanymi przez GUS. Dla Polski, Niemiec i Chin baza ITC korzysta z danych z bazy UN Comtrade. Przy 
braku danych UN Comtrade za najnowsze okresy aktualizacja jest dokonywana na podstawie danych 
dostarczanych przez krajowe urzędy statystyczne. Baza UN Comtrade również jest oparta o dane raportowane 
przez krajowe urzędy statystyczne. Mimo takiego systemu raportowania między wartościami podanymi przez 
GUS i ITC występują różnice dlatego też przeprowadzono badanie różnic i poziomu zbieżności obu baz, które 
wykazało daleko idącą zgodność danych. W 2018 r. w poszczególnych działach średni stosunek różnicy 
pomiędzy wartościami wzrostu eksportu w obydwóch bazach do średniej wzrostu dla obu baz, dla działów ze 
wzrostem eksportu pow. 100 tys. usd dla wartości absolutnych wynosił 2,94 proc. (zwykła średnia 0,62 proc.), 
zaś mediana dla wartości absolutnych – 2 proc. (zwykła mediana 0,73 proc.). Na zbieżność danych w bazach 
wskazuje również wartość odchylenia standardowego dla powyższych założeń (4,96), choć jest ono nieco 
mniej istotne, gdyż dystrybucja danych nie jest dystrybucją normalną – nie przeszła pozytywnie testu Shapiro-
Wilk. Jednakże liczba danych ze znacznym odchyleniu nie jest duża i wartość parametru W wynosi 0,745, a 
wartość krytyczna 0,966, dlatego też odchylenie standardowe można traktować jako dodatkowy element 
potwierdzający przyjętą metodologię. Badając sytuację w poszczególnych działach należy jednak zwracać 
uwagę na różnicę w wartościach, gdyż w niektórych z nich różnice są znacznie wyższe niż średnia albo 
mediana, co wpływa na różnicę w wysokości ponad 14 mln usd i niemal 0,8 punktu procentowego  
w zagregowanej wartości wzrostu polskiego eksportu do Chin między danymi ITC a GUS. Zagregowana 
wartość w bazie ITC jest niższa.  
20 Wskaźnik podobieństwa eksportu, ESI (Export similarity index Fingera i Kreinina), który w celu zbadania 
podobieństwa wzorców dla wzrostu eksportu został odpowiednio zmodyfikowany dla tej grupy do 
następującej postaci: ESI(1) (pn, c,) = 100 x {min (Xjp/Xp ; Xjn/Xn)}, gdzie  Xjp to wartość dodatniego wzrostu 
polskiego eksportu do Chin dla dobra j,  Xp łączna wartość dodatniego wzrostu wartości polskiego eksportu  
z Polski do Chin,  Xjn to wartość dodatniego wzrostu niemieckiego eksportu do Chin dla dobra j, a Xn to łączna 
wartość dodatniego wzrostu wartości niemieckiego eksportu do Chin.  
21 Ma to również odbicie w chińskich danych statystycznych.  
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Rośnie szansa na wdrożenie japońskiej technologii reaktorów HTGR  

w Polsce 

 

29 stycznia br. roku polskie Ministerstwo Energii w ramach programu Gospostrateg HTR 

podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę na wsparcie wdrożenia 

technologii reaktorów HTGR (HTR) w Polsce. Opiewa ona na 18 mln złotych1. Głównym jej 

celem jest zlikwidowanie barier prawnych przy wdrażaniu tej technologii  

w naszym kraju. Podczas seminarium zorganizowanego wspólnie ze stroną japońską 

(Japońską Agencją Energii Atomowej oraz japońskim Ministerstwem Edukacji, Kultury, 

Nauki, Sportu i Technologii) zawarto również porozumienie o wymianie studentów  

i doktorantów pomiędzy NCBR a uniwersytetem japońskim. Projekt Gospostrateg HTR 

będzie w Polsce realizowany przez Ministerstwo Energii oraz Narodowe Centrum Badań 

Jądrowych i Instytut Chemii i Techniki Jądrowej.  

 

Współpracę w zakresie wdrażania technologii reaktorów wysokotemperaturowych 

chłodzonych gazem przewiduje umowa międzyrządowa o wdrażaniu współpracy 

strategicznej na lata 2017-2020 zawarta na szczeblu MSZ między Polską i Japonią 

(wzajemne stosunki podniesiono do rangi strategicznego partnerstwa w 2015 roku)2. 

Współpraca z Japonią w dziedzinie reaktorów wysokotemperaturowych jest szczególnie 

cenna, gdyż państwo to dysponuje najbardziej zaawansowanym takim reaktorem na 

świecie, a japońskie przedsiębiorstwa są zdolne wyprodukować wszystkie istotne 

komponenty reaktora wraz z paliwem3. Pierwszy w Japonii reaktor wysokotemperaturowy 

chłodzony gazem działa już od 2001 roku4. Technologia ta była rozwijana koncepcyjnie 

właściwie już od końca lat 60, a czynnie od połowy lat 80 XX wieku z poparciem rządowym. 

Również najnowsze strategie dotyczące sektora energetycznego w Japonii, na przykład 

Strategiczny Plan Energetyczny z kwietnia 2014 roku, obejmują konieczność rozwijania 

reaktorów HTGR w tym państwie5.  
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Podpisane niedawno porozumienia ze stroną japońską są także rezultatem pracy 

powołanego w 2016 roku w Ministerstwie Energii zespołu ds. analizy i przygotowania 

warunków do wdrożenia wysokotemperaturowych reaktorów jądrowych6. Inicjatywa 

związana z reaktorami wysokotemperaturowymi jest niezależna od polskiego programu 

energetyki jądrowej, ale została zawarta w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, 

gdzie wspomina się o konieczności budowy małego reaktora o mocy 150-300 MW7. Ocenia 

się, że przy sprzyjających warunkach pierwsze takie reaktory mogłyby powstać około 2031 

roku. Koszt projektowania i licencjonowania HTGR ma wynieść pół miliarda złotych 

(budowa eksperymentalnego reaktora o mocy 10 MWt w Świerku), a budowa gotowego do 

przemysłowego wykorzystania reaktora o mocy 165 MWt – 2 miliardy złotych. Według 

założeń Polska mogłaby potrzebować w sumie 10-20 takich reaktorów, UE 100-200, a świat 

nawet kilka tysięcy8. Współpraca dotycząca reaktorów wysokotemperaturowych jest 

ponadto  ważnym elementem współpracy Polski i Japonii w zakresie energetyki (obok 

współpracy dotyczącej gazyfikacji węgla). Ze względu na fakt, że reaktory tego typu nie są 

jeszcze urządzeniami komercyjnymi, należy się spodziewać, że koszt budowy mógłby być 

wyższy, a w najgorszym razie reaktor mógłby ostatecznie w ogóle nie powstać. Do sukcesu 

projektu w Polsce niezbędne jest więc  porozumienie ponad podziałami politycznymi  

i konsekwentne realizowanie przyjętych założeń przez kolejne rządy, podobnie jak miało to 

miejsce w Japonii. 

 

Reaktor HTGR 

 

Wysokotemperaturowe reaktory chłodzone gazem (w skrócie ang. HTGR bądź HTR) to 

reaktory jądrowe IV generacji (najnowsza) z moderatorem grafitowym9. Chłodziwem 

reaktora jest hel, dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie wysokiej temperatury na wylocie  

z rdzenia bez zwiększenia ciśnienia. Reaktor charakteryzuje się wysokim współczynnikiem 

konwersji paliwa i dużą temperaturą wyjścia (1000 stopni Celsjusza, ponad dwa razy więcej 

niż w przypadku reaktorów chłodzonych wodą), co umożliwia jego wykorzystanie nie tylko 

do celów energetycznych, ale również produkcji wodoru, metanu, wytopu żelaza czy 

produkcji paliw syntetycznych. Reaktor tego typu ma również być wyjątkowo bezpieczny 

dzięki dużej pojemności cieplnej, odporności paliwa na stopienie (materiał 
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promieniotwórczy w formie małych kulek otoczony jest powłoką wytrzymującą 

temperatury rzędu nawet 1700 stopni Celsjusza) oraz zjawisku samowygaszania przez 

wypromieniowanie ciepła i konwekcję. Wadą jest fakt, że nawet taki reaktor nie jest 

bezobsługowy, a więc narażony jest na ryzyko błędu ludzkiego. Może też stać się relatywnie 

łatwym celem ataku terrorystycznego. Jednakże duże bezpieczeństwo w porównaniu do 

innych konstrukcji pozwalałoby na instalację tych urządzeń  nawet na gęsto zaludnionych 

obszarach miast (jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę). Również z tego powodu doskonale 

nadawałyby się do zastosowania w elektrociepłowniach. Małe reaktory (do 200 MW) w tej 

technologii mogłyby ponadto być niemal w całości konstruowane w fabryce, a nie na placu 

budowy, co obniżyłoby koszty inwestycji. 

 

Zaletą reaktorów IV generacji jest ponadto znacznie mniejsza ilość odpadów 

promieniotwórczych i możliwość ich wykorzystania do produkcji energii. Większość tego 

typu konstrukcji jest jeszcze przed fazą komercjalizacji. Ze względu na opisane tu zalety, 

uważa się, że szerokie zastosowanie reaktorów tego typu do celów energetycznych pomoże 

znacząco obniżyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery i mogłoby spowodować przełom  

w energetyce. 

 

Wnioski 

 

W przypadku Polski szacuje się, że wdrożenie technologii reaktora HTGR w przemyśle 

chemicznym oraz petrochemicznym (zamiast pieców opalanych paliwami kopalnymi, co 

zaoszczędzi 5 milionów ton gazu ziemnego i węgla) może pozwolić na redukcję emisji 

gazów cieplarnianych o 14-17 milionów ton. Takie reaktory mogłyby znaleźć zastosowanie 

również w innych dziedzinach, co dałoby energochłonnemu dziś przemysłowi polskiemu 

przewagę komparatywną w świecie niskich emisji, jak również tworzyło nowe walory 

eksportowe. Zmniejszyłoby też zależność Polski od importu rosyjskiego gazu. Reaktory 

tego typu w teorii mogłyby zastąpić źródła ciepła przemysłowego w każdym dużym 

zakładzie (ze względu na koszt samego reaktora), gdzie jest ono wykorzystywane. Mogłyby 

więc przyczynić się do obniżenia kosztów przeprowadzania procesów technologicznych  

i zwiększyć konkurencyjność polskich produktów na rynku światowym. Wdrażanie 
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technologii HTGR w Polsce doprowadzi do podniesienia poziomu kadr, co powinno 

pozytywnie wpłynąć na szanse realizacji dużego programu energetyki jądrowej w naszym 

kraju. Ze względu na potencjalnie duży popyt zewnętrzny same reaktory HTGR mogłyby  

w przyszłości stać się jednym z bardziej interesujących ofert polskiego eksportu. 

 

Analityk ds. Japonii 

 

Autor pragnie podziękować dr. Witoldowi Ostantowi za konsultację merytoryczną niniejszego 

tekstu.
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Mudżahedini Ludowi – element instrumentarium do wywierania 
presji na Iran 
 

W dniach 13-14 lutego br. w Warszawie w trakcie Spotkania ministerialnego poświęconego 

budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie (odtąd: spotkanie) towarzyszyło 

mniejsze zgromadzenie (niebędące częścią oficjalnego spotkania) z udziałem republikanina 

i byłego burmistrza Nowego Jorku, Rudolfa (Rudy’ego) Gulianiego. Wygłosił on 

przemówienie, w którym ostro krytykował Iran i wyraził nadzieję, że pewnego dnia państwo 

to stanie się prawdziwie demokratyczne i prosperujące1. To poboczne wydarzenie zostało 

zaaranżowane przez Mudżahedinów Ludowych (ML), którzy częstokroć zasłaniają się 

kontrolowaną przez nich „umiarkowaną” Narodową Radą Irańskiego Ruchu Oporu (NRIRO), 

organizacją działającą jako ich ramię polityczne2. Celem ML jest obalenie hierokratycznej 

władzy w Iranie. Do realizacji takiego celu ML mają jednakowoż szereg cech 

charakterystycznych – działają jako utajniona grupa zamknięta, mająca ścisłą hierarchię  

i własne prawa, a organizacyjnie mają podejście faszyzujące i kładą silny nacisk na 

dyscyplinę. Pokłosiem obalenia władzy duchownych w Iranie miałoby być wprowadzenie 

demokracji, ale nie ma jasności co ML rozumie przez to pojęcie, zważywszy na 

marksistowsko-islamistyczny rodowód ideologiczny tej organizacji oraz jej militarno-

terrorystyczną przeszłość jej działalności.  

 
Zdjęcie 1. Emblemat ML 

 
Źródło: 

https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Mujahed
in_of_Iran#/media/File:Emblem_of_the_People%2
7s_Mujahedin_of_Iran.svg, CC BY-SA 4.0 

Zdjęcie 2. Flaga NRIRO 

 
Źródło:  

 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1
4/NCRI_National_Council_of_Resistance_of_Iran_Lion_
%26_Sun_Flag.jpg, CC BY-SA 4.0 
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Działalność ML  

 

Wątpliwości co do deklarowanych celów i orientacji politycznej ML pojawiają się przy 

lekturze historii tej organizacji. Pokazuje ona, że choć ML kierowali się oportunizmem, to 

zasadniczo zawsze zachowywali bojowy rdzeń swojej działalności, który był napędzany 

skrajnością ideologiczną. ML powstali w latach 60-tych XX z inicjatywy kilku 

ekstremistycznych członków względnie umiarkowanej religijnej partii narodowej – Ruchu 

Wolności Iranu (RWI) – w konsekwencji zdławienia narodowo-socjalistycznego Frontu 

Narodowego oraz islamistycznych Ofiarników Islamu przez władzę szachowską.  

W przeciwieństwie do RWI, ML nigdy nie doczekali się zalegalizowanej działalności 

politycznej ani podczas panowania ostatniego szacha, ani po rewolucji muzułmańskiej  

w Iranie w 1979 r. Przyczyna ku temu była fundamentalna – ML podjęli się działań 

terrorystycznych wymierzonych w aparat władzy szacha (wzięli na siebie ciężar najbardziej 

zaciętych walk w kluczowym momencie rewolucji), a także w przebywających w Iranie 

amerykańskich wojskowych i cywilnych kontraktorów. Potem obrali za cel szyickich 

duchownych, którzy zamierzali realizować wizję ustroju państwa Chomeiniego. Ponadto 

podjęli się także operacji militarnych, gdy po ucieczce do Iraku stanęli po 

pełnowartościowym szkoleniu (jako regularne oddziały wojskowe do działań 

konwencjonalnych, w tym zmechanizowane) po stronie wojsk Saddama Husajna w wojnie  

z Iranem3. W latach 90-tych zaś ML zaangażowali się w organizację licznych zamachów na 

irańskie placówki dyplomatyczne oraz w samym Iranie. Te akty terroru – wydaje się – 

zatrzymały się po inwazji USA na Irak w 2003 r.4 ML byli przez USA uznani za organizację 

terrorystyczną objętą sankcjami od 1997 r., ale od 2003 r. byli de facto chronieni z uwagi na 

amerykańskie zainteresowanie w przyszłym wykorzystaniu ML przeciwko Iranowi. 

Organizacja dostosowała się i skorzystała ze wsparcia USA, dzięki czemu w 2012 r. została 

skreślona z listy sankcji5.  

 

Ciesząc się ochroną UE i USA ML zaangażowali się obecnie w organizację wieców 

politycznych oraz działań informacyjnych. Organizacja działa we względnym rozproszeniu, 

lobbując o utrzymanie patronatu. Zarazem od 2013 r. ML działa dzięki staraniom władz USA 

także z terytorium Albanii, gdzie w Tiranie pozyskali dawny kampus uniwersytecki, który 
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przeobrazili w swoją siedzibę6. Według różnych doniesień ośrodek ten ma służyć do 

działalności informacyjnej. 

 

O aktywności bojowej, wywrotowej i wywiadowczej ML nie można powiedzieć nic 

pewnego, ale brak możliwości takich działań czyniłby wsparcie ML (choćby przez Arabię 

Saudyjską czy USA) nielogicznym7. Jedynym pewnikiem w oparciu o otwarte źródła 

informacji jest fakt, że ML publikuje dużo materiałów informacyjnych w mediach 

społecznościowych, a do tego w dość wysokiej jakości. Publikacje te propagują konieczność 

zmiany władzy w Iranie, odbudowy gospodarki i liberalizacji społeczno-politycznej. 

Odwołują się przy tym do specyficznego dla Irańczyków języka emotywnego w narracji  

o ojczyźnie. Zasadniczo można uznać, że przekaz z tych materiałów jest wysoce zbliżony do 

tego, który w czasach szachowskich tworzył RWI. Nie będzie wobec tego przesadą 

stwierdzenie, że ML w dużej mierze wykorzystuje narrację RWI, zresztą dużo łagodniejszą 

od (przynajmniej oryginalnie) własnej w celu zdobycia większej liczby sympatyków w Iranie. 

Sam RWI, choć dalej legalnie funkcjonuje w Iranie jako liberalna religijna partia narodowo-

demokratyczna, jest całkowicie zmarginalizowany politycznie, przynajmniej w strukturach 

aparatu państwowego. Przenikanie przekazu do kraju ML jest utrudnione, zważywszy na 

cenzurę, ale prawdopodobnie jest większe niż irańskie władze chciałyby przyznać. W tym 

kontekście ważne jest to, że Iran uznaje ML za główne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

wewnętrznego i przypisuje ML wzniecanie protestów i zamieszek8. Władze Iranu 

prawdopodobnie faktycznie postrzegają ML za niebezpieczną organizację, skoro 

najwyraźniej podjęły się one prób organizacji zamachów w Europie na członków  

i sympatyków ML – przynajmniej cztery tego typu działania miały miejsce w ostatnich kilku 

latach9. Jeśli nawet działalność wywiadowcza, wywrotowa i bojowa ML byłaby znikoma, to 

fakt podejmowania w ostatnim czasie prób zabicia członków oraz sympatyków ML skłania 

do wniosku, że w oczach władz w Teheranie wpływ informacyjny ML na irańskie 

społeczeństwo w ciężkich gospodarczo warunkach stwarza zbyt wiele zagrożeń.  
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Ocena ML jako organizacji wielokierunkowej 

 

Działania ML są skierowane na wielu kierunkach przeciw obecnej władzy Iranu, co zostało 

opisane powyżej. Deklaratywnie ML wyrzekli się stosowania przemocy w dążeniu do 

spełnienia swoich celów od 2001 r., ale nie powinno się wykluczać stosowania jej przez ML, 

ponieważ jeszcze w 2008 r. Departament Stanu USA uznawał, że wciąż mają ograniczoną 

zdolność do działań zastraszających lub terroryzmu10. USA i państwa UE nie uznają już ML 

za organizację terrorystyczną, ale nie zmienia to faktu, że wielu członków ML ma za sobą 

szkolenia z zakresu działań bojowych, w tym w formacjach regularnych. Zdolność do 

przeprowadzenia zamachu przez ML lub wsparcia działań wywrotowych powinna być zatem 

traktowana jako realna możliwość, mimo deklarowanej zmiany ich priorytetów, które 

wynikają z taktyki politycznej. Dokonując jednak działań opartych na przemocy, ML 

straciliby na swej atrakcyjności wśród Irańczyków, ryzykując przy tym jednocześnie utratę 

zdobytego wśród niektórych państw poparcia. 

 

Na kierunku wywiadowczym być może część informacji dostarczanych przez ML jest 

wiarygodna lub prawdziwa. Jednakże z uwagi na sentyment tej organizacji związany  

z wygnaniem i aspiracjami powrotu do ojczyzny, a także wziąwszy pod uwagę zasadniczo 

bojowy charakter ML, zebrane i dostarczane przez nich informacje są (i powinny być) 

traktowane przez naukowców i specjalistów ds. wywiadu ze znaczną dozą sceptycyzmu. 

 

Z kolei działalność ML na kierunku informacyjnym stwarza pozorny i mylny obraz irańskiej 

opozycji przebywającej poza Iranem jako zjednoczonej pod NRIRO11. Sama NRIRO nie 

stanowi również realnej alternatywy politycznej i najprawdopodobniej – gdyby w ogóle ML 

mieli szansę powrotu do Iranu – nie zyskałaby poparcia Irańczyków, szczególnie z uwagi na 

fakt, że w trakcie wojny iracko-irańskiej stanęli po stronie wojsk Saddama i prowadzili 

regularne operacje zbrojne przeciw własnej ojczyźnie12. ML są zatem jako organizacja 

polityczna pozbawieni realnych szans na jawne przejęcie władzy w Iranie, gdyby doszło do 

umożliwiającej to wystarczająco znacznej destabilizacji wewnętrznej.  

 

Użyteczność i skuteczność ML w wywieraniu nacisku na Iran może być natomiast 

wystarczająco wysoka, aby mogli oni cieszyć się dalszą ochroną i. ML są w swej naturze 
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zdyscyplinowaną grupą o charakterze bojowym, kładącą nacisk na organizację, hierarchię  

i koordynację swych działań. Jako front przeciwstawny wobec obecnych władz Iranu wydają 

się być dla USA wyborem odpowiednim politycznie wyborem, ponieważ ML będą  

z poświęceniem walczyć przeciw władzom w Teheranie, przynajmniej działaniami 

informacyjnymi. Jednakowoż na tym przydatność ML do nacisków na Teheran się kończy, 

ponieważ ML i irańskie władze reprezentują skrajnie przeciwne opcje polityczne: ML chcą 

zakończyć władzę duchownych, a obecne irańskie władze ją utrzymać. 

 

Wnioski 

 

Użyteczność i wiarygodność ML jest bardzo ograniczona. Istnieje możliwość, że jako front 

przeciwstawny wobec władz Iranu mogliby doprowadzić do skrystalizowania się  

i wzmocnienia umiarkowanej opozycji w Iranie. Pomimo zepchnięcia na margines 

irańskiego życia politycznego, RWI jest potencjalnie atrakcyjną i konstruktywną 

alternatywą, która mogłaby znaleźć poparcie wśród elit i społeczeństwa Iranu. 

Prawdopodobnie wymagałoby to stworzenia szerszego ruchu, ale sama formuła 

ideologiczna RWI jest potencjalnie bardzo nośna, więc mogłaby zostać do tego 

wykorzystana. O ile zamiarem patronowania ML jest stworzenie i wzmocnienie takiej 

alternatywy politycznej w Iranie, o tyle działanie to jest racjonalne, choć o jego sukcesie nie 

można przesądzać. 

 
Zdjęcie 3. Logo Ruchu Wolności Iranu (RWI) 

 
 

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/d/dc/Freedom_Movement_logo.gif 
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Fałszerstwo artykułu z DoRzeczy.pl 

 

Przy okazji omawiania tej tematyki warto dodać, że irańskie media ostrożnie i oszczędnie 

informowały o odbyciu się wiecu ML z udziałem Giulianiego. Posunęły się jednak do 

publikacji fałszywej informacji o aresztowaniu członków ML, którzy mieli chcieć dokonać 

zamachu. Wykorzystano w tym celu publikację portalu DoRzeczy.pl, której treść została 

zmieniona13. Źródłem fake news był najprawdopodobniej portal Baszgah-e Khabarnegaran-e 

Dżawan (Klub Młodych Dziennikarzy). 

 
Zdjęcie 4. Porównanie zdjęcia artykułu z DoRzeczy.pl zamieszczonego na stronie YJC.IR do oryginalnego 

tekstu artykułu – w wersji na YJC.IR umieszczono tezę, której nie było w artykule na stronie DoRzeczy.pl 

 
 
Źródło: O Iranie i Bliskim Wschodzie. Dzisiaj rozpoczyna się szczyt w Warszawie, DoRzeczy.pl, 13.02.2019, 
https://dorzeczy.pl/kraj/93329/O-Iranie-i-Bliskim-Wschodzie-Dzisiaj-rozpoczyna-sie-szczyt-w-
Warszawie.html;  
I: Wydał się spisek hipokrytów chcących przeprowadzić zamach na szczyt w Warszawie (pers.), Young Journalists 
Club (Baszgah-e Khabarnegaran-e Dżawan), 14.02.2019, https://www.yjc.ir/00Sfby. 
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Rozmowy pokojowe USA z talibami w Katarze 

 

Ostatnia, piąta runda negocjacji między USA a talibami rozpoczęła się 25 lutego w stolicy 

Kataru – Dosze. Na czele amerykańskiej delegacji stał Zalmay Khalilzad, zajmujący od 

września ub.r. stanowisko specjalnego wysłannika USA ds. afgańskiego pojednania. W jej 

składzie znalazł się również głównodowodzący siłami zagranicznymi w Afganistanie generał 

Austin „Scott” Miller. Delegacji talibów przewodził Mułła Baradar1, trzeci zastępca 

przywódcy talibów (Mułły Haibatullaha), od stycznia wyznaczony na szefa nieoficjalnego 

biura politycznego talibów w Dosze. W codziennych rozmowach głównym negocjatorem 

był Szer Mohammad Abbas Stanakzaj, do niedawna stojący na czele wspomnianego 

przedstawicielstwa rebeliantów2.  

 

Negocjacje w Katarze były bezpośrednią kontynuacją rozmów z końca stycznia, które 

zakończyły się „porozumieniem w kwestii ram przyszłej umowy”. Oznaczało to, że obie 

strony zgodziły się co do czterech zasad przyszłego porozumienia. Pierwszą z nich stanowią 

gwarancje „antyterrorystyczne” tj. że terytorium Afganistanu nie stanie się w przyszłości 

bazą dla organizacji terrorystycznych planujących atak na państwo trzecie. Drugą jest 

harmonogram wyjścia wojsk amerykańskich z Afganistanu, co było głównym warunkiem 

wstępnym talibów do zasadniczej części rozmów. Pozostałe dwie zasady dotyczą rozmów 

„wewnątrzafgańskich” oraz zawarcia kompleksowego zawieszenia broni. Negocjacje  

w tych sprawach będą mogły się rozpocząć dopiero kiedy osiągnięte zostanie porozumienie 

w dwóch pierwszych kwestiach. Według Zalmaya Khalilzada ostateczne porozumienie 

między USA a talibami zostanie osiągnięte według formuły „nic nie jest ustalone, dopóki 

wszystko nie będzie ustalone” (nothing is agreed until everything is agreed). 

 

W rezultacie styczniowych ustaleń obie strony zdecydowały się powołać zespoły robocze, 

zajmujące się dwiema pierwszymi wspomnianymi kwestami porozumienia. W lutym 

rozmowy w Dosze przez większość czasu były prowadzone w ramach tych zespołów. Trwały 

one najdłużej z dotychczasowych spotkań, bo w sumie 16 dni (z dwudniową przerwą). 
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Zakończyły się 12 marca projektem porozumienia (draft agreement) w wymienionych 

kwestiach, które nie zostało jednak ujawnione. Obie strony ogłosiły, że rozstają się, aby 

skonsultować dotychczasowe postępy z własnymi przywódcami. Kolejne spotkania zostały 

zaplanowane na koniec marca, chociaż termin ten mógł ulec przesunięciu. 

 

Rozmowy w Dosze były częścią nabierających w ostatnich miesiącach tempa rozmów 

pokojowych USA z talibami. We wrześniu na stanowisko specjalnego wysłannika został 

powołany Zalmay Khalilzad, jeden z najbardziej doświadczonych dyplomatów 

amerykańskich w sprawach Afganistan (a z pochodzenia Afgańczyk)3. Oprócz kilku spotkań  

z talibami, których odbycie samo w sobie stanowiło przełom, przeprowadził również liczne 

spotkania z przedstawicielami państw zaangażowanych w konflikt w Afganistanie – m.in. 

Pakistanu, Rosji, Arabii Saudyjskiej, ZEA, Uzbekistanu i państw Unii Europejskiej. Jednym  

z efektów tych działań było zwolnienie z więzienia przez Islamabad najwyższego rangą 

przywódcy talibów – Mułły Baradara, który w przeszłości miał być jednym ze zwolenników 

zakończenia konfliktu w Afganistanie poprzez porozumienie pokojowe. W szerszym 

kontekście uznać można, że celem działań podjętych na arenie międzynarodowej jest 

uzyskanie szerszego konsensusu wśród państw bezpośrednio zainteresowanych 

kształtowaniem się nowego porządku w Afganistanie po opuszczeniu go przez wojska 

zagraniczne oraz informowanie ich na bieżąco o postępach w procesie pokojowym. 

 

W dotychczasowych rozmowach nie uczestniczyli przedstawiciele rządu w Kabulu, gdyż do 

tej pory nie został on uznany przez talibów. USA zdecydowały się rozpocząć negocjacje  

z rebeliantami w pojedynkę, gdyż tylko takie działanie pozwalało na przełamanie impasu. 

Wydaje się, że wynikało ono z powodu silnej pozycji negocjacyjnej talibów, którzy 

stopniowo przejmują kontrolę nad coraz większym terytorium w Afganistanie pomimo 

zaangażowania amerykańskiego. Ponadto widoczna była otwarta niechęć prezydenta 

Trumpa do kontynuowania obecności wojsk amerykańskich w tym państwie. Warto jednak 

zaznaczyć, że w trakcie dotychczasowych spotkań omawiano głównie kwestie leżące  

w gestii Waszyngtonu oraz talibów, zatem brak w nich przedstawicieli Kabulu wydaje się 

zrozumiały, chociaż może on rodzić pewne obawy w administracji prezydenta Ghaniego. 

Zasadnicze sprawy, które będzie regulowało przyszłe porozumienie, czyli np. zwolnienie 
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przetrzymywanych talibów z więzień albo możliwe zmiany w konstytucji, będą musiały 

zostać omówione już przez samych Afgańczyków. 

 

Główne aspekty negocjacji 

 

Rozmowy pokojowe w Dosze należy ocenić jako kolejny krok naprzód w procesie 

pokojowym, natomiast bez wątpienia nie doszło w nich do przełomu. Jeżeli dotychczasowe 

ustalenia zostaną zaakceptowane przez decydentów po obu stronach, można oczekiwać, że 

kolejne kroki zostaną poczynione w trakcie kolejnych rund negocjacji. Wagę ostatnich 

rozmów podkreśla dodatkowo obecność na nich Mułły Baradara – dzięki któremu talibowie 

w Dosze nie musieli wszystkiego konsultować ze swoimi przebywającymi w Pakistanie 

przywódcami – oraz generała Millera, do którego kompetencji należeć będzie zaplanowanie 

wycofania wojsk w przypadku podjęcia takiej decyzji. Należy się jednak spodziewać, że 

proces ten będzie długotrwały, co pokazały ostatnie spotkania w Katarze. 

 

Przedstawienie harmonogramu wyjścia wojsk USA z Afganistanu od dłuższego czasu jest 

głównym warunkiem talibów, którzy traktują ich obecność jako okupację. Na podstawie 

doniesień medialnych wydaje się, że rebelianci oczekiwali, że żołnierze USA powinni 

wyjechać jak najszybciej – w ciągu sześciu miesięcy. Z drugiej strony Amerykanie chcieliby 

ten proces maksymalnie wydłużyć, nawet do pięciu lat. W rezultacie rozmów stanowiska 

obu stron miały się do siebie zbliżyć i można oczekiwać, że w przypadku zawarcia 

porozumienia wojska USA wycofają się w ciągu 12-18 miesięcy. Nie należy również 

wykluczyć, że w celu zagwarantowania niektórych zapisów ewentualnej umowy w takim 

scenariuszu Amerykanie pozostawiliby na miejscu mniejszy kontyngent, gotowy do 

podjęcia operacji na mniejszą skalę. Warto również zwrócić uwagę, że w najbliższych latach 

nawet w przypadku zawarcia porozumienia pokojowego Afganistan będzie 

najprawdopodobniej uzależniony od pomocy finansowej USA. Mały kontyngent wojskowy 

mógłby w takim przypadku pełnić element kontrolny, jak środki te są wydawane.  

W przypadku podjęcia decyzji o wycofaniu wojsk przez Waszyngton, można również 

oczekiwać, że w ślad za nim podążą pozostałe państwa, które mają kontyngenty wojskowe 

na terenie Afganistanu, w tym również Polska. 
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Drugą główną kwestią omawianą podczas ostatnich rozmowy była główny warunek USA  

– gwarancji, że terytorium Afganistanu nie zostanie w przyszłości wykorzystane jako baza 

dla ugrupowań terrorystycznych. Dla Amerykanów postulat ten jest szczególnie ważny, 

ponieważ interwencja wojskowa w tym państwie spowodowana była zamachami z 11 

września 2001 roku. Negocjacje w tej sprawie miały się sprowadzić przede wszystkim do 

spornych definicji terroryzmu uznawanych przez obydwie strony4. Wydaje się, że kwestia 

nie powinna stanowić większej przeszkody do dalszych rozmów. Talibowie od początku byli 

ruchem o charakterze lokalnym, bez ambicji do prowadzenia dżihadu poza Afganistanem. 

Pomimo że Al-Kaida znalazła schronienie na terytorium tego państwa, relacje obydwu 

ugrupowań były bardziej skomplikowane niż mogłoby się wydawać. Do tego z powodu 

wieloletniej kampanii prowadzonej przez USA i jej sojuszników w Afganistanie stanowi ona 

cień dawnej organizacji. Drugim ugrupowaniem o charakterze międzynarodowym jest ISKP 

(Islamic State Khorasan Province), z którym walczą zarówno Amerykanie wespół  

z afgańskimi siłami bezpieczeństwa jak i talibowie. Inne grupy terrorystyczne takie jak IMU 

(Islamic Movement of Uzbekistan), Lashkar-e-Taiba (LeT) czy Jaish-e-Mohammad (JeM) 

mają charakter lokalny, a ich działalność w Afganistanie znacząco zmalała w ostatnich 

latach (IMU), bądź też nigdy nie była specjalnie znacząca (LeT, JeM). 

 

Wnioski 

 

Jeśli między USA a talibami zostanie zawarte porozumienie w dwóch powyższych 

kwestiach, należy oczekiwać, że negocjacje przejdą do kolejnego etapu  

i poruszone zostaną sprawy kompleksowego zawieszenia broni oraz rozmów pokojowych 

między Afgańczykami. W ubiegłym roku rebelianci udanie zademonstrowali zdolność do 

wprowadzenia krótkiego zawieszenia broni w odpowiedzi na propozycję rządu, pokazując  

w ten sposób, że są ruchem zdyscyplinowanym i zjednoczonym. Wydaje się zatem, że takie 

porozumienie miałoby dużą szansę powodzenia. Zawieszenie broni jest jednak mocno 

powiązane z ostatnią kwestią – rozmów „wewnątrzafgańskich”. Naturalne wydaje się, że 

rola głównego negocjatora powinna przypaść rządowi w Kabulu, posiadającym legitymację 

społeczną wynikającą z wyborów powszechnych. Ponadto to w jego kompetencji leżą 
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decyzje odnośnie ewentualnego zawieszenia broni, gdyż jego ministrowie sprawują władzę 

nad siłami bezpieczeństwa5. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że przedstawiciele rządu 

będą stanowić zaledwie jedno ze stronnictw reprezentujących Afgańczyków na 

ewentualnych rozmowach, co oznaczałoby poważną porażkę polityki prezydenta Ghaniego. 

  

Władze w Kabulu zdają sobie z tego sprawę, a ostatnie negocjacje w Katarze po raz kolejny 

wzbudziły zaniepokojenie po ich stronie. Pomimo podejmowanych prób, jak do tej pory nie 

uczestniczyły one w żadnej rundzie rozmów z talibami. W najpoważniejszym incydencie 

swojemu zdenerwowaniu zaistniałą sytuacją dał wyraz Hamdullah Moheb – doradca ds. 

bezpieczeństwa prezydenta Ghaniego. Oskarżył on Zalmaya Khalilzada o chęć uzyskania  

z rozmów własnych korzyści według scenariusza, w którym stanąłby on na czele rządu 

tymczasowego, powołanego po zakończeniu kadencji obecnego prezydenta6. Miałby on 

przygotować kolejne wybory prezydenckie już z udziałem talibów. Hamdullah Moheb  

z powodu swoich wypowiedzi został wezwany przez amerykański departament stanu  

i zapowiedziano, że nie otrzyma w przyszłości wizy do USA, a przedstawiciele 

amerykańskiej administracji nie będą z nim utrzymywać kontaktów. Może to stanowić 

poważniejszy problem dla prezydenta Ghaniego, gdyż Moheb jest prawdopodobnie 

najważniejszym członkiem jego rządu odpowiadającym m.in. za sprawy międzynarodowe  

i cieszy się zaufaniem prezydenta7. Ostatni spór wydaje się potwierdzać, że od pewnego 

czasu stanowiska Waszyngtonu i Kabulu się od siebie oddalają w związku  

z podjętymi przez USA jednostronnymi działaniami na rzecz porozumienia z talibami. 

Dodatkowym problemem dla rządu afgańskiego są również sukcesy talibów na arenie 

międzynarodowej. Pomimo że członkowie ruchu talibów znajdują się na liście osób objętych 

sankcjami, nie przeszkadza im to członkom biura politycznego w Katarze odbywać podróży 

do różnych państw w poszukiwaniu audytorium dla swoich postulatów. Szczególnie 

niepokojącym sygnałem dla administracji prezydenta Ghaniego była lutowa konferencja  

w Moskwie, w której uczestniczyli reprezentanci różnych środowisk afgańskich oraz 

talibowie8. Był to kolejny sygnał zwiastujący rozwój scenariusza niekorzystnego dla rządu  

w Kabulu. W ramach przeciwdziałania tym zabiegom rząd afgański podjął decyzję  

o zwołaniu konsultacyjnej Loji Dżirgi, wielkiego zgromadzenia przedstawicieli wszystkich 

grup reprezentujących społeczeństwo Afganistanu9. Nie będzie on zobligowany do tego, 
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aby kierować się przyjętymi przez nią postulatami, aczkolwiek najprawdopodobniej 

wzmocni ona osłabioną w ostatnich miesiącach legitymację społeczną rządu w Kabulu.  

 

Jednym z możliwych scenariuszy jest wspomniane powyżej utworzenie rządu 

tymczasowego, który w ciągu następnych kilku do kilkunastu miesięcy przygotuje wybory 

prezydenckie, w których udział wezmą już talibowie. Na taki rozwój sytuacji może wpłynąć 

kilka czynników. Po pierwsze, kształtowanie się nowego systemu władzy  

w Afganistanie nie będzie ograniczone czasowo przez konieczność przeprowadzenia 

wyborów prezydenckich. Pierwotnie były one zaplanowane na kwiecień, ale zostały 

przełożone na 28 września, co mimo wszystko nakłada na zainteresowane strony pewne 

ograniczenia i ewentualnie wymusiłoby działanie pod presją czasu. Po drugie, 

dotychczasowe doświadczenia z wyborów w Afganistanie wskazują, że obóz polityczny 

związany z urzędującym prezydentem dzięki trzymaniu sterów władzy dysponuje 

największymi środkami, dzięki którym może wpłynąć na wyniki wyborów. W przypadku 

utworzenia rządu tymczasowego skala ingerencji w proces wyborczy byłaby zapewne dużo 

mniejsza. Nie należy wykluczyć, że z tego właśnie powodu pomysł utworzenia rządu 

tymczasowego znalazł poparcie wśród niektórych polityków afgańskich10. Wydaje się także, 

że oskarżenia Hamdullaha Moheba pod adresem Zalmaya Khalilzada nie muszą być odległe 

od prawdy, zważywszy na to, że Khalilzad jest z pochodzenia Afgańczykiem (wywodzi się  

z grupy etnicznej Pasztunów) oraz w przeszłości de facto  zarządzał Afganistanem w trakcie 

pełnienia funkcji ambasadora USA w tym państwie. Dla Amerykanów objęcie przez niego 

stanowiska szefa rządu tymczasowego stanowiłaby jedną z gwarancji przestrzegania przez 

talibów ustaleń pokojowych.  

 

Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu w Ośrodku Badań Azji  

                                                           
1 Mułła Baradar został zwolniony z więzienia przez Pakistańczyków pod koniec zeszłego roku w ramach 
ograniczonego wsparcia ze strony Islamabadu dla procesu pokojowego w Afganistanie. Był jednym  
z założycieli ruchu talibów i bliskim współpracownikiem Mułły Omara, głównego przywódcy ruchu. Po 2001 
roku był jednym z ważniejszych przywódców odradzającej się rebelii. W 2010 roku został zatrzymany  
w Pakistanie, gdzie był przetrzymywany do ubiegłego roku. Jedną z przyczyn jego aresztowania miała być 
jego niezależność od pakistańskich władz i chęć podjęcia rozmów pokojowych z rządem w Kabulu. 
2 W rozmowach uczestniczyło również pięciu zwolnionych w wymianie więźniów Guantanamo. Za: Jerry 
Dunleavy, Taliban Five part of peace talks with US as rift grows between US, Afghan governments, Washington 
Examiner, 27.03.2019, https://www.washingtonexaminer.com/news/taliban-five-part-of-peace-talks-with-u-s-
as-rift-grows-between-u-s-afghan-governments [dostęp: 27.03.2019]. 
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3 Przemysław Lesiński, Nowe podejście do procesu pokojowego w Afganistanie – nominacja Zalmaya Khalilzada, 
Biuletyn Ośrodka Badań Azji, Wrzesień 2018, 
file:///F:/pobrane/Biuletyn_Ośrodka_Badań_Azji._Wrzesień_2018.pdf [dostęp: 1.04.2019]. 
4 Mujib Mashal, U.S. Peace Talks With Taliban Trip Over a Big Question: What Is Terrorism?, New York Times, 
7.03.2019, https://www.nytimes.com/2019/03/07/world/asia/taliban-peace-talks-afghanistan.html  
[dostęp: 26.03.2019]. 
5 Dodatkowo w Afganistanie przez cały czas funkcjonuje Wysoka Rada Pokojowa, która została powołana do 
poszukiwania porozumienia z talibami. Oprócz niej w ub.r. prezydent Ghani powołał zespół negocjatorów 
przygotowany na ewentualne rozmowy z rebeliantami. 
6 Według konstytucji Afganistanu kadencja prezydenta kończy się 1 dnia miesiąca Dżauza (22 maja) w piątym 
roku sprawowania urzędu. Jej zapisy regulują również terminarz wyborów prezydenckich, który jednak nie 
może w tym roku zostać dotrzymany z powodu poważnych problemów podczas wcześniejszego głosowania 
na kandydatów do parlamentu. Ponadto konstytucja nie przewiduje możliwości utworzenia rządu 
tymczasowego. O oskarżeniach Moheba: Moheb: Khalilzad chce zagarnąć władzę w Afganistanie (po pers.), 
Voice of America, 15.03.2019, https://www.darivoa.com/a/afghan-national-security-advisory-criticizes-us-
talks-to-Taliban/4830144.html [dostęp: 24.03.2019]. 
7 Minister spraw zagranicznych Salahuddin Rabbani jest członkiem partii Dżamiat-e Eslami, która często 
pozostaje de facto w opozycji wobec rządu.  
8 Przemysław Lesiński, Konferencja w Moskwie – kolejny krok naprzód w procesie pokojowym w Afganistanie?, 
 Biuletyn Ośrodka Badań Azji, Luty 2019, 
http://www.akademia.mil.pl/download/news/Biuletyn_O%C5%9Brodka_Bada%C5%84_Azji._Luty_2019.pdf 
[dostęp: 26.03.2019]. 
9 Ghani wezwał do zwołania konsultacyjnej Loji Dżirgi (po pers.), Voice of America, 11.02.2019, 
https://www.darivoa.com/a/ghani-call-for-grand-jirga-to-decide-on-afghan-peace-process/4781454.html 
[dostęp: 25.03.2019]. 
10 W ostatnim czasie pomysł utworzenia rządu tymczasowego poparli Atta Mohammad Nur – jeden  
z najważniejszych polityków na północy Afganistanu – oraz Hanif Atmar, kandydat w najbliższych wyborach 
prezydenckich. Za: Po 1 Dżauza naszym priorytetem będzie powołanie rządu tymczasowego (po pers.), 
Tolonews, 25.03.2019, https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/از-موق���ت-حکوم���ت-آوردن-جوزا-اول-از-پ����س-اتم����ر-
 .[dostęp: 26.03.2019] ب����ود-خواھد-ما-یھاتیاول���و
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Ustalenia Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych 

w kontekście wyzwań dla rozwoju ChRL 

 

Rola OZPL w chińskim systemie politycznym  

Ogólnochińskie Zgromadzenie Przedstawicieli Ludowych (OZPL) w chińskim systemie 

politycznym odpowiada parlamentowi. Jego obrady zwyczajowo odbywają się raz do roku 

na wiosnę w Pekinie, gdzie jednocześnie ma również miejsce Ludowa Polityczna 

Konferencja Konsultatywna Chin, funkcjonująca jako organ doradczy. Potocznie 

wydarzenia te znane są w Chinach pod nazwą lianghui (两会), tzn. „dwóch spotkań”. W tym 

roku sesje OZPL odbywały się w ciągu dwóch pierwszych tygodni marca. Uczestnicy OZPL 

to w większości członkowie Komunistycznej Partii Chin (KPCh), nieliczne osoby 

niezrzeszone (np. najważniejsi sportowcy czy technokraci) oraz członkowie pomniejszych 

ośmiu partii (tzw. „demokratycznych” – w praktyce pełniący funkcje doradcze o znikomym 

wpływie na rzeczywisty kształt polityki). Są oni wybierani w wyborach pośrednich na 

poziomie lokalnym. Kadencja OZPL trwa pięć lat, a w jego strukturach znajdują się stałe 

komisje odpowiedzialne za poszczególne obszary polityki państwa. Do najważniejszych 

kompetencji OZPL należy m.in. wprowadzanie zmian do konstytucji, zatwierdzanie budżetu 

i planów rozwojowych państwa oraz obsadzanie kluczowych stanowisk (np. przewodniczący 

i wiceprzewodniczący ChRL, członkowie Rady Państwa). Chociaż teoretycznie OZPL jest 

najwyższym organem władzy państwowej, w praktyce podlega ono jednak decyzjom 

Stałego Komitetu Biura Politycznego KPCh. Jego rola jest  

w dużej mierze opiniodawcza i jest ściśle związana z projektami i reformami, które 

wcześniej zostały zatwierdzone przez kierownictwo KPCh. 

 

Jednym z ważniejszych elementów OZPL jest prezentacja rocznego raportu 

podsumowującego prace rządu w kluczowych dziedzinach oraz prognozy na nadchodzący 

rok. Zwyczajowo jest on przedstawiany przez premiera ChRL na początku obrad. W tym 

roku przemówienie premiera Li Keqianga obfitowało w nawiązania do niepewnej sytuacji 
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międzynarodowej i konieczności skupienia się na zarządzaniu ryzykiem związanym m.in.  

z napięciami na linii Pekin-Waszyngton1. Li podkreślił jednocześnie, że pomimo 

negatywnych efektów konfliktu handlowego z USA w ubiegłym roku chiński rząd poradził 

sobie z wszelkimi zagrożeniami. Ogólny ton przemówienia wskazywał na potrzebę 

solidarności wewnętrznej wobec rosnących wyzwań zarówno w kraju, jak i na arenie 

międzynarodowej. Postanowienia ogłoszone podczas tegorocznego OZPL i jego 

umiarkowany przekaz wskazują, że w nadchodzącym roku chiński rząd skupi się nie na 

drastycznych zmianach strukturalnych i administracyjnych (jak w ubiegłym roku), a raczej 

na przeciwdziałaniu pogłębiającym się problemom natury gospodarczej  

i społecznej oraz łagodzeniu napięć międzynarodowych.  

 

Wyzwania gospodarcze  

 

Jednym z bardziej wyczekiwanych i symbolicznych wskaźników ogłaszanych corocznie 

podczas OZPL jest prognozowany wzrost PKB na nadchodzący rok. W 2019 r. ma wynieść 

on ok. 6-6,5%. Jest to najniższy prognozowany wynik od niemalże trzydziestu lat. 

Rzeczywiste tempo wzrostu PKB może być jednak zdecydowanie niższe w związku  

z nagminnym fałszowaniem danych – m.in. na poziomie lokalnym – oraz wadliwą 

metodologią obliczeń2. Gospodarka chińska spowalnia, a rząd w Pekinie koncentruje się na 

przekierowaniu rozwoju chińskiej gospodarki z ilości (m.in. eksport produktów o niskiej 

wartości dodanej) na jakość (innowacje, zaawansowane technologie i zwiększanie 

produktywności). Spowolnienie gospodarcze spowodowane jest zarówno sytuacją na rynku 

wewnętrznym Chin (zmiana modelu rozwoju), jak i sytuacją międzynarodową (rosnące 

napięcia na linii Pekin-Waszyngton). Podczas tegorocznego OZPL ogłoszono szereg 

rozwiązań, które mają na celu stymulowanie gospodarki, m.in. przez zwiększanie wydatków 

publicznych, ułatwienia dla sektora prywatnego oraz usprawnienia dla środowiska 

biznesowego3. Deficyt budżetowy ma wzrosnąć z poziomu 2,6% PKB w ubiegłym roku do 

2,8% PKB w br. Banki państwowe mają zwiększyć dostępność kredytów dostępnych dla 

małych przedsiębiorstw. Obniżono również podatek VAT dla producentów przemysłowych 

(o 3 pkt. proc. – będzie wynosił 13%) oraz dla przedsiębiorstw transportowych  

i budowlanych (o 1 pkt. proc. – do poziomu 9%). Co więcej, ceny energii elektrycznej dla 
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przemysłu mają zostać obniżone (o 10%), tak samo jak ceny Internetu (o 15%) i korzystania 

z sieci komórkowych (o 20%). Zmiany te sugerują, że chiński rząd stawia obecnie na rozwój 

małych i średnich przedsiębiorstw oraz przemysłu jako głównych motorów napędowych 

spowalniającej gospodarki.  

 

Warto odnotować brak odniesień do strategii „Made in China 2025” w raporcie rocznym 

rządu4. Chociaż nowe regulacje i prawa ogłoszone podczas tegorocznego OZPL w znacznej 

części służą implementacji tego planu, nie został on bezpośrednio ujęty w raporcie. Może 

mieć to związek z rosnącymi międzynarodowymi kontrowersjami dotyczącymi ekspansji 

chińskich firm poza granicami kraju (chodzi głównie o firmy telekomunikacyjne, jak Huawei 

i ZTE). USA i UE obawiają się wzrostu przewagi konkurencyjnej ChRL w dziedzinie nowych 

technologii, a „Made in China 2025” ma wynieść kraj do poziomu globalnego lidera 

innowacji. Tym samym przemilczenie tej strategii w rządowym dokumencie służy 

odciągnięciu uwagi międzynarodowej od tego planu, który niemniej jednak jest i będzie 

realizowany.  

 

Najważniejszym z punktu widzenia implikacji międzynarodowych wydarzeniem 

tegorocznego OZPL było ogłoszenie nowego prawa regulującego inwestycje zagraniczne na 

terenie Chin5. Prace nad tym prawem trwały od 2015 r. i znacząco przyspieszyły w ostatnim 

roku. Prawdopodobnie ma to związek z dynamiką stosunków Waszyngton-Pekin  

i potencjalnym użyciem tego prawa jako karty przetargowej w chińsko-amerykańskich 

negocjacjach handlowych6. Prawo bezpośrednio odnosi się do zarzutów wielu państw 

Zachodu, które od lat oskarżają rząd w Pekinie o utrudniony dostęp do chińskiego rynku7. 

Według nowych zapisów zagraniczne podmioty gospodarcze na terenie Chin mają być 

traktowane tak samo jak podmioty z rodzimym kapitałem. Od 2020 r. tzw. wymuszony 

transfer technologii na poziomie regionalnym ma być zakazany (dotychczas zagraniczni 

inwestorzy często musieli zobowiązać się do przekazania technologii do spółek o chińskiej 

większości udziałów), a ogólna przejrzystość legislacji ma się poprawić (nowe prawo 

porządkuje zapisy z trzech innych aktów prawnych)8. Efekty nowego prawa będą widoczne 

w praktyce, gdyż nie opublikowano jeszcze dokumentów wykonawczych, a interpretacja 

poszczególnych zapisów nie jest znana. Ogólnikowe treści nowego prawa mogą pozwolić 
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rządowi w Pekinie na dalszą ingerencję, co może poskutkować dalszym nierównym 

traktowaniem zagranicznych podmiotów na chińskim rynku. Jeśli jednak prawo to będzie 

stosowane bezstronnie, może mieć to pozytywne skutki dla polskich przedsiębiorców 

zainteresowanych inwestowaniem w Chinach (m.in. dzięki otwarciu na zagraniczne 

inwestycji branży dotychczas niedostępnych dla niechińskiego kapitału).  

 

Wyzwania środowiskowe oraz polityka społeczna 

 

Nacisk na politykę społeczną i środowiskową był widoczny podczas tegorocznych sesji 

OZPL. Rząd zadeklarował m.in. kontynuację walki z ubóstwem, zwiększenie wydatków na 

ubezpieczenia społeczne czy wprowadzenie zachęt dla prywatnych inwestorów 

zainteresowanych tworzeniem domów opieki dla osób starszych oraz żłobków.  

W nadchodzących dekadach proces starzenia się chińskiego społeczeństwa przyspieszy. 

Pomimo wycofania się rządu z tzw. polityki jednego dziecka liczba urodzeń nie wzrasta. 

Rozwój udogodnień dla osób starszych oraz wprowadzanie zachęt do posiadania większej 

liczby dzieci dla osób w wieku rozrodczym będzie rosnącym wyzwaniem zarówno dla rządu 

centralnego, jak i rządów lokalnych w nadchodzących latach. Rząd zadeklarował również 

zwiększenie wydatków na edukację, m.in. przez budowę nowych szkół na obszarach 

wiejskich i szkół z internatami w mniejszych miastach, również dla dzieci z rodzin 

migrantów wewnętrznych. Mają powstać nowe szkoły zawodowe będące odpowiedzią na 

zmieniające się potrzeby chińskiego rynku – w raporcie rocznym premier Li zapowiedział 

milion nowych przyjęć do tego rodzaju szkół w nadchodzącym roku. 

  

Kwestia przeciwdziałania zanieczyszczeniu środowiska była również podejmowana podczas 

sesji OZPL. Według chińskiego Ministerstwa Ekologii i Środowiska kary nałożone w 2018 r. 

na przedsiębiorstwa niestosujące się do obecnych zasad ochrony środowiska wzrosły o 32 

proc. w skali rocznej i wyniosły ponad 2 mld dolarów9. Rząd w Pekinie zdaje sobie  

z destabilizującego potencjału pogłębiającego się kryzysu ekologicznego w kraju. Można 

spodziewać się, że polityki ochrony środowiska będzie realizowana na większą skalę i przy 

użyciu nowych narzędzi, jak np. systemy nagród dla przedsiębiorstw sprawnie 

wprowadzających proekologiczne rozwiązania. Wagę tzw. zielonego rozwoju w chińskich 
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planach rozwojowych podkreśliło uczestnictwo przewodniczącego Xi w panelu dyskusyjnym 

z przedstawicielami Mongolii Wewnętrznej (jeden z sześciu paneli, w których uczestniczył Xi 

podczas tegorocznego OZPL)10. Mongolia Wewnętrzna to bardzo uprzemysłowiony region, 

którego środowisko w ostatnich dekadach zostało drastycznie zdegradowane m.in. przez 

masową wycinkę drzew i wydobycie węgla kamiennego. Podkreślenie przez Xi podczas 

spotkania z delegatami z tej prowincji, że rozwój gospodarczy nie może odbywać się 

kosztem degradacji środowiska świadczy o wadze tej kwestii. Spotkania przewodniczących 

ChRL z delegatami z poszczególnych prowincji mają często charakter symboliczny  

i odzwierciedlają podejście rządu centralnego do poszczególnych kwestii 

charakterystycznych dla danego regionu. Tak jak Mongolia Wewnętrzna tym razem 

symbolizuje potrzebę promocji ochrony środowiska, spotkanie z delegacją z Fujian 

odzwierciedla potrzebę zacieśniania relacji z Tajwanem (Fujian to prowincja najbliższa 

geograficznie Tajwanowi), a spotkanie z delegacją z Gansu miało na celu promocję walki  

z ubóstwem (Gansu jest jedną ze słabiej rozwiniętych gospodarczo prowincji).  

 

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwa 

 

Kwestia zjednoczenia z Tajwanem była jednym z istotnych elementów raportu rocznego 

przedstawionego przez premiera Li Keqianga. Chociaż temat ten nie należy do nowości, 

zwiększone zainteresowanie nim jest charakterystyczne dla rządów Xi Jinpinga.  

W przemówieniu premiera Li zjednoczenie z Tajwanem zostało przedstawione jako jeden  

z priorytetów chińskiej polityki w 2019 r. Podczas wydarzeń towarzyszących OZPL inny 

politycy wysokiego szczebla również podnosili ten temat. Liu Jieyi (szef biura Rady Państw 

ds. Tajwanu) podkreślił, że zjednoczenie z Tajwanem to „historyczna misja” rządu  

w Pekinie, która powinna odbyć się pokojowo, ale przy jednoczesnym braku tolerancji dla 

wszelkich oznak secesjonizmu11. Zarówno Liu, jak i Li podkreślili, że zjednoczenie  

z Tajwanem należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi Xi Jinpinga ze stycznia br., czyli  

w ramach zasady „jeden kraj, dwa systemy”. Oznacza to, że w dłuższej perspektywie rząd  

w Pekinie będzie prawdopodobnie starał się zwiększyć kontrolę nad Tajwanem w podobny 

sposób, w jaki poradził sobie z podporządkowaniem Hongkongu po przyłączeniu go do Chin 

kontynentalnych w 1997 r. (początkowo zachowanie względnej autonomii politycznej,  
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a następnie stopniowe ograniczanie swobód i zwiększanie wpływów rządu centralnego). Nie 

należy jednocześnie zapomnieć o wariancie militarnym, który chociaż mało 

prawdopodobny, nie jest wykluczony12. Strona chińska stopniowo zwiększa swoją obecność 

wojskową wokół wyspy. W ostatnich miesiącach Chińska Armia Ludowo-Wyzwoleńcza 

(ChALW) przeprowadziła szereg manewrów powietrznych i morskich w Cieśninie 

Tajwańskiej, uzasadniając je zagrożeniem ze strony „sił niepodległościowych” na wyspie13. 

 

Po tegorocznym OZPL chińskie stanowisko wobec większość kluczowych kwestii 

związanych z polityką zagraniczną kraju pozostaje niezmienne. Rząd w Pekinie 

zadeklarował m.in. dalsze wspieranie procesu denuklearyzacji Półwyspu Koreańskiego, chęć 

kontynuacji współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w duchu dialogu oraz budowę 

multilateralnej polityki zagranicznej14. Według chińskiego ministra spraw zagranicznych 

Wang Yi Inicjatywa Pasa i Szlaku (Belt and Road Initiative – BRI) będzie dalej rozwijana,  

a drugie Forum Pasa i Szlaku, które odbędzie się w Pekinie pod koniec kwietnia, będzie 

wystawniejsze od inauguracyjnego wydarzenia sprzed dwóch lat15. Rząd w Pekinie stara się 

odpierać rosnącą falę krytyki ze strony wielu państw (m.in. USA, Francja, Niemcy), które 

wskazują na zagrożenia związane z BRI (m.in. pułapka zadłużenia, nieopłacalność 

projektów, implikacje dla bezpieczeństwa i wpływ na istniejące sojusze). Rok 2019 upłynie 

niewątpliwie pod znakiem chińskich prób budowania obrazu większej transparentności  

i konkurencyjności projektów związanych z BRI, chociaż sukces tego typu kampanii nie jest 

w żaden sposób przesądzony.   

 

W dziedzinie bezpieczeństwa czwarty rok z rzędu państwowe wydatki na obronność 

wzrosną o mniej niż 10% – w 2019 r. wzrost ten wyniesie 7,5%, czyli ok. 177,6 miliardów 

dolarów16. Należy podkreślić jednak, że rzeczywisty budżet zbrojeniowy jest 

prawdopodobnie zdecydowanie wyższy. Ma to związek z brakiem transparentności  

w dostępie do danych oraz z niebraniem pod uwagę pewnych transakcji i wydatków  

w oficjalnych zestawieniach (np. zamówienia na uzbrojenie z zagranicy czy niektóre rodzaje 

badań)17. W tym kontekście zmniejszenie tempa wzrostu wydatków na zbrojenia nie 

oznacza, że chiński potencjał militarny zmaleje. Oznacza to raczej, że ChALW skupi się na 

zwiększaniu możliwości operacyjnych i zdobywaniu doświadczenia, również poza granicami 
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kraju (np. w kontekście rosnącego chińskiego zaangażowania w misjach pokojowych 

ONZ18). 

 

Wnioski 

 

Stonowany i niekonfrontacyjny wydźwięk tegorocznych sesji OZPL wskazuje na rosnącą 

świadomość piętrzących się problemów wewnętrznych w państwie. Sytuacja 

międzynarodowa nie pomaga w ich rozwiązaniu. Postanowienia ogłoszone podczas 

tegorocznego OZPL i jego przekaz wskazują, że w nadchodzącym roku chiński rząd skupi 

się nie na drastycznych zmianach strukturalnych i administracyjnych (jak w ubiegłym roku), 

a raczej na przeciwdziałaniu pogłębiającym się problemom natury gospodarczej i społecznej 

oraz łagodzeniu napięć międzynarodowych. Nadchodzący rok będzie prawdopodobnie 

obfitować w chińskie inicjatywy mające na celu ocieplenie wizerunku rządu w Pekinie na 

arenie międzynarodowej. 

 

 

Alicja Bachulska – analityk ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji  
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Niedawne napięcia indyjsko-pakistańskie 

 

14 lutego 2019 r. członek terrorystycznej organizacji Jaish-e-Mohammad (JeM) dokonał 

ataku na policyjny konwój w miejscowości Pulwama, na terenie indyjskiego stanu Dżammu  

i Kaszmir. W ataku zginęło kilkudziesięciu funkcjonariuszy jednostki Central Reserve Police 

Force; był to najkrwawszy tego typu zamach w Kaszmirze od wielu lat. JeM to radykalne 

islamskie ugrupowanie działające z terenu Pakistanu, a skupione na zwalczanie władzy Indii 

w Kaszmirze. W odpowiedzi na ten zamach w noc z 25 na 26 lutego indyjskie samoloty 

zbombardowały cele w miejscowości Balakot na terenie Pakistanu (prowincja Chajber-

Pasztunchwa)1; rząd w Nowym Delhi twierdzi, że uderzono w obóz JeM. Dzień później 

Pakistan odpowiedział nalotem na indyjski stan Dżammu i Kaszmir. Przebieg tego zajścia 

jest w większości nieznany. Pakistańskie samoloty najwyraźniej nie zbombardowały 

żadnych celów cywilnych lub wojskowych; według rzecznika pakistańskich sił zbrojnych 

celowo trafiono „otwarte przestrzenie” w ramach demonstracji sił. W rzeczywistości  

z otwartych źródeł nie wiemy nic pewnego o tym, na ile skuteczne były naloty obu państw. 

W trakcie powietrznej walki pakistańskiego zestrzelono co najmniej jeden samolot indyjski 

(Mig-21) i zapewne jeden samolot pakistański (czemu Islamabad zaprzecza).2 Pilot  

z trafionej maszyny indyjskiej katapultował się i wylądował po stronie pakistańskiej, gdzie 

został pojmany. Sytuacja między dwoma państwami wydawała się napięta, ale w kolejnych 

dniach doszło do deeskalacji (1 marca Islamabad wypuścił indyjskiego pilota). W chwili 

pisania tych słów wydaje się, że ryzyko wybuchu konfliktu zostało zażegnane. 

 

Znaczenie obecnej eskalacji 

 

Chociaż obecne starcia miały swoiste wyróżniające cechy i były z pewnością jednymi  

z najostrzejszych w ciągu ostatnich 20 lat, Nowe Delhi i Islamabad pozostają w zasadzie  

w stanie pomiędzy pokojem a wojną od dziesięcioleci, a incydenty w Kaszmirze są na 

porządku dziennym. Przy okazji niedawnych nalotów doszło także do ostrzału 

artyleryjskiego z obu stron Linii Kontroli (rozdzielającej terytorium spornego Kaszmiru), ale 
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do tego typu strzelaniny dochodzi na tym obszarze wielokrotnie każdego roku. Ataki 

terrorystyczne pakistańskich organizacji na terenie Indii również nie należą do rzadkości. 

Można jednak odnotować, że w ostatnich latach grupy takie jak JeM wyraźnie skupiły się na 

uderzaniu w jednostki wojskowe i policyjne, nie cele cywilne3. W ostatnim okresie wydają 

się one także ograniczać do atakowania w spornym Kaszmirze. 

 

Obecne napięcia nie były tak wyjątkowe we współczesnej historii stosunków dwóch państw. 

Nowe Delhi wielokrotnie i bezskutecznie wzywało Pakistan do podjęcia działań przeciw 

organizacjom terrorystycznym. Reakcje Islamabadu były zazwyczaj symboliczne4, ale Indie 

rzadko kiedy decydowały się na takie zamachy odpowiadać uderzeniem sił wojskowych. Po 

atakach w Mumbaju w 2008 r. (dokonanych przez organizację Lashkar-e-Tayyaba  

i wówczas nakierowanych na ludność cywilną) Nowe Delhi najwyraźniej nie zdecydowało się 

taką demonstrację siły. Obecny (2014-2019) rząd premiera Narendry Modiego i jego partii 

(Bharatiya Janata Party) wykazał się zatem większą stanowczością od jego poprzedników. 

Jednakże należy podkreślić, że w ostatnich trzech dekadach rząd Indii  tak naprawdę co 

najmniej kilkakrotnie odpowiadał na zamach terrorystyczny małą, jednorazową operacją 

wojskową po pakistańskiej stronie Linii Kontroli. Ostatnio takie zajścia miały miejsca w 2016 

r. (tzw. surgical strikes: „atak precyzyjny” po zamachach w Uri i Pathankocie).  

 

Aspektami, które wyróżniły natomiast obecną eskalację były: (1) użycie przez Indie  

w odpowiedzi sił lotniczych, nie lądowych5; (2) zaatakowanie przez nie celu nie na terenie 

spornego Kaszmiru, ale na terytorium „właściwego” Pakistanu (Nowe Delhi uważa cały 

Dżammu i Kaszmir za swoją własność, stąd z jego perspektywy operacje na terenie 

Kaszmiru nie są działaniami za granicą) i (3) dokonanie przez Pakistan nalotu w odpowiedzi. 

„Atak precyzyjny” z 2016 r. (i podobne operacje z lat 90.) były dziełem małych oddziałów 

przekraczających Linię Kontroli drogą lądową i atakujących cele leżące zaraz po drugiej 

stronie. Indie natomiast powstrzymały się od masowej mobilizacji sił zbrojnych  

i gromadzenia ich przy granicy z Pakistanem (co uczyniły w 2001 r. i co mogło zapewne 

zakończyć się wojną). 
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Nowe Delhi chciało zatem teraz pokazać, że nie boi się pakistańskich prowokacji i jest 

gotowe zaryzykować eskalację. Ponieważ zarówno Indie jak i Pakistan dysponują arsenałem 

nuklearnym w sytuacji napięć oba państwa tak kalkulują swoje działania, by pokazać swoje 

zdecydowanie, ale nie przekroczyć niewidzialnej granicy działań, za którą może zacząć się 

pełny, regularny konflikt i zwiększy się ryzyko użycia broni atomowej. Strona indyjska głosi 

– nie bez dowodów – że terrorystyczne organizacje takie jak JeM są powiązane  

z pakistańskimi służbami bezpieczeństwa. Nowe Delhi liczyło zapewne w ostatnich latach, 

że (1) jednorazowe operacje militarne na terenie Pakistanu sprawią, że działalność tych 

radykalnych ugrupowań zostanie ograniczona i że (2) pojedyncza operacja odwetowa nie 

doprowadzi do wojny. Drugie założenie okazało się jak dotąd trafne, ale za wcześnie jest, by 

oceniać skuteczność nalotów na Balakot. Kalkulacje z poprzednich lat okazały się chybione: 

„atak precyzyjny” z 2016 r. nie doprowadził do zmniejszenia liczby zamachów 

terrorystycznych w Kaszmirze6. 

 

Napięcia te pokazały też, jak poza samą sytuacją bezpieczeństwa istotna dla obu rządów 

jest percepcja obu społeczeństw i naciski z ich strony. Po „ataku precyzyjnym” Islamabad 

niejako zdjął z siebie obowiązek odwetu twierdząc, że do tej operacji  po prostu nie doszło.7 

Po zamachu w Pulwamie część indyjskiego społeczeństwa bardzo zdecydowanie domagała 

się zemsty, a rząd mógł czuć się zmuszony to uczynić tym bardziej, że w kwietniu i maju  

w kraju odbędą się wybory parlamentarne. Po tym jak odwet przybrał formę indyjskiego 

nalotu na Balakot, strona pakistańska twierdziła, że uderzenie to było niecelne, ale 

równocześnie zablokowano dostęp do obszaru obozu JeM, uniemożliwiając stwierdzenie, 

co tak naprawdę się wydarzyło. Islamabad kontratakował dobę później, ale rzecznik 

pakistańskiej armii stwierdził, że chodziło jedynie o pokazanie „możliwości”  

i  „zdecydowania”, a nie zniszczenie jakiegokolwiek celu. Na ten nalot Indie nie 

odpowiedziały, a rząd w Islamabadzie niemal od razu zaczął dążyć do deeskalacji.  

W kolejnych dniach oba rządy przedstawiały po części sprzeczne wersje tych dwóch starć. 

Niedostatek informacji w tym wypadku zadziałał w pewnym sensie pozytywnie, redukując 

ryzyko dalszego konfliktu: oba rządy mogły twierdzić przed swoim społeczeństwem, że to 

ich strona odniosła sukces. 
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Kwestia percepcji społecznej powinna być jednak coraz bardziej brana pod uwagę  

w następnych latach. Wydaje się, że jednymi z najważniejszych wniosków płynących pod 

tym kątem z ostatnich napięć jest, że: (1) część społeczeństw w Indiach i Pakistanie 

oczekuje od swoich rządów co najmniej jednorazowych aktów odwetu za ataki wrogich 

państw lub organizacji, a rządzący z tymi nastrojami się liczą i często uważają, że muszę te 

nastroje zaspokoić jakąś formą działań; (2) w podgrzewaniu atmosfery bardzo negatywną 

rolę odegrały media, szczególnie prywatne stacje telewizyjne w Indiach; (3) coraz większym 

problemem staje się błyskawiczne rozprzestrzenianie się fałszywych informacji poprzez 

media społecznościowe, ale także przez telewizję, która je czasem powtarzała (gazety 

indyjskie były znacznie bardziej wstrzemięźliwe i w szczytowych godzinach napięć 

odczekiwały z potwierdzaniem kluczowych informacji).8 

 

Implikacje dla sytuacji międzynarodowej 

 

Napięcia te w sposób oczywisty potwierdziły, że spór o Kaszmir jest i pozostanie bardzo 

długo nierozwiązany, Indie i Pakistan są na tym obszarze w stanie pomiędzy wojną  

a pokojem, a ryzyko silniejszego konfliktu pozostaje znaczne. Nie należy jednak sprowadzać 

możliwych opcji do binarnego wyboru między pokojem a wojną. Wojna w pełnej skali jest 

mało realna ze względu na arsenał nuklearny obu stron. Należy jednak raczej patrzeć na 

stosunki dwóch państw jako swoiste spektrum różnego rodzaju napięć i na to, czy 

przekraczają kolejne granice i czym się charakteryzują. W roku 1999 dwa państwa toczyły  

w zasadzie regularną, acz niewypowiedzianą wojnę – która rozpoczęła się wkrótce po tym, 

jak stały się militarnie gotowe do konfliktu nuklearnego – ale utrzymywały ją na pewnym 

obszarze (region Kargilu) i ograniczały ją do pewnych typów broni konwencjonalnej 

wiedząc, czym ryzykują9. Należy zatem brać pod uwagę, że tego typu starcia są możliwe  

w przyszłości. 

 

Perspektywa wojny nuklearnej działa na niekorzyść Indii jako państwa większego. Bez broni 

atomowej miałyby one znaczną przewagę ilościową (choć bynajmniej nie we wszystkich 

aspektach jakościową) nad Pakistanem. Stąd, paradoksalnie, uzbrojenie się obu państw  

w arsenał nuklearny nie ochłodziło konfliktu, a wręcz przeciwnie: terrorystyczne organizacje 
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pakistańskie mogą dokonywać ataków na indyjski Kaszmiru wiedząc, że Indie nie będą 

mogły odpowiedzieć regularną wojną10. Długofalowa strategia osób stojących za tymi 

ugrupowaniami wydaje się bardzo skuteczna: jest ona nastawiona na destabilizowanie 

Kaszmiru, obniżanie popularności rządu indyjskiego w tym obszarze (gdyż reaguje on 

obostrzeniami, które odbijają się na mieszkańcach Kaszmiru) i sprawienie, że Nowe Delhi 

będzie musiało tracić znaczne środki na radzenie sobie z tym konfliktem. W Indiach zaczęto 

te działania nazywać „wojną hybrydową” lub „subkonwencjonalną”11. Nowe Delhi 

najwyraźniej nie ma dobrego pomysłu na powstrzymanie tego konfliktu, a dotychczasowe 

działania okazały się nieskuteczne.  

 

Wnioski 

 

Nalot na Balakot pokazał, że w niektórych wypadkach napięcia mogą rozlać się poza sporny 

Kaszmir. Polscy obywatele są słusznie przestrzegani przez odpowiednie instytucje przed 

wyjazdem do Pakistanu, a także przed podróżami do indyjskiej części Dżammu i Kaszmiru. 

Należy jednak przyznać, że operacjami wojskowymi – nawet jeśli jednorazowymi – mogą 

być dotknięte także inne, przygraniczne obszary Indii (np. Pendżab). Do ataków 

terrorystycznych może dojść w wielu miejscach, w tym również w głębi kraju, nawet jeśli 

dzieje się to rzadko (radykalne ugrupowania z Pakistanu dokonały wszak wcześniej 

zamachów nie tylko w Delhi, ale i w Mumbaju). Choć wydaje się, że w ostatnich latach tego 

typu organizacje ograniczyły się do ataków na siły bezpieczeństwa w Kaszmirze, 

niebezpiecznie byłoby przyjmować takie założenie i przewidywać, że trend ten się utrzyma. 

Z tej perspektywy nie da się nakreślić mapy dzielącej Azję Południową jednoznacznie na 

bezpieczne i niebezpieczne obszary. Trudno zatem o takie rekomendacje, które mogłyby 

uchronić polskich obywatelami przed skutkami przyszłych napięć. Pozostaje pracować nad 

metodami efektywnego monitorowania, odsiewania nieprawdziwych informacji  

i  szybkiego informowania polskich podróżnych. 

 

Warto przy tej okazji zaznaczyć, że zastosowanie przez Indie lotnictwa do zaatakowania 

obozu JeM w Balakocie doprowadziło do zamknięcia przez Pakistan swojej przestrzeni 

powietrznej na kilka dni. Oznaczało to nie tylko trudności z dotarciem do Azji Południowej, 
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ale też np. dla turystów powracających z Tajlandii lub udających się do niej z Europy. Jeśli 

zatem stosowanie sił powietrznych stanie się nowym elementem starć indyjsko-

pakistańskich, do takich sytuacji może dochodzić także w przyszłości. 

 

Pozytywnym wnioskiem jest natomiast obserwacja, że konflikt Indii z Pakistanem nie 

wpisuje się obecnie w rywalizację światowych mocarstw. Gdyby tak było, ryzyko wojny 

znacząco rosłoby. W zasadzie wszystkie trzy potęgi – USA, Chiny i Rosja12 – nawoływały 

Nowe Delhi i Islamabad do deeskalacji. Chociaż trudno oceniać zakulisowe negocjacje, 

zapewne kluczową rolę w studzeniu napięć odegrał Waszyngton13. Stany Zjednoczone 

szeroko współpracują z Pakistanem przy swoich działaniach w Afganistanie (choć 

bilateralna współpraca wojskowa Waszyngtonu i Islamabadu w ostatnich latach osłabła), ale 

równocześnie znacznie rozwijają stosunki z Indiami, dostrzegając tam wiele korzyści 

gospodarczych i wspólny interes w powstrzymywaniu Chin. Stąd USA chcą utrzymać co 

najmniej poprawne stosunki z zarówno Indiami jak i Pakistanem. Zapewne również  

w przeszłości będą jedynym ważnym państwem mogącym powstrzymać ich konflikt. 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 

 

                                                           
1 Balakot znajduje się ok. 70 km od Linii Kontroli (de facto granicy między podzielonymi częściami Kaszmiru)  
i 86 km od akademii wojsk pakistańskich w Abbotabadzie. 
2 W Indiach twierdzi się, że po starciu odnaleziono części systemu rakietowego AMRAAM, który miał być 
używany przez pakistańskie F-16. Mógłby być to pierwszy przypadek, kiedy MiG-21 zestrzelił F-16. Strona 
pakistańska zaprzecza użycia tych maszyn (a zastosowanie ich do kontruderzenia na Indie mogłoby zostać 
uznane za pogwałcenie zasad umowy, na jakich Pakistan uzyskał te samoloty z USA). Inną opcją jest, że 
Pakistan mógł użyć do operacji chińskich JF-17 (w tym wypadku byłby to być może pierwszy przypadek walki 
powietrznej tego typu maszyny lub francuskich Mirage. 
Dinakar Peri, Missile debris proves Pakistan used F-16s in attack, says IAF, The Hindu, 28 luty 2019, 
https://www.thehindu.com/news/national/india-presents-proof-of-downed-pakistan-f-16-
jet/article26400662.ece, dostęp: 28 luty 2019. 
Vishnu Som, 24Pak Jets Tries to Cross Over, Intercepted by 8 Air Force Fighters, NDTV, 1 marca 2019, 
https://www.ndtv.com/india-news/24-pakistani-jets-tried-to-cross-over-stopped-by-8-air-force-fighters-
2000703/, dostęp 1 marca 2019. 
3 Por. np. Vivek Chadha, Pulwama Attack: Time to Get the Messaging Right, Institute for Defence Studies and 
Analyses, 20 luty 2019, https://idsa.in/policybrief/pulwama-attack-time-to-get-the-messaging-right-vchadha-
200219, dostęp: 21 luty 2019. 
4 Po niedawnych napięciach w Pakistanie zdelegalizowano JeM, a ok. 40 członków tej organizacji zatrzymano. 
W rzeczywistości jednak Islamabad ogłaszał „delegalizację” tego typu organizacji (czasem tych samych 
kilkukrotnie) po kilku większych atakach w ciągu ostatnich lat. 
Porn p. Sudha Ramachandran, Indian Airstrikes: Weakening Terrorists or Winning Votes?, Jamestown 
Foundation, Terrorism Monitor, Volume 17, Issue 5, 12 marca 2019, 
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https://jamestown.org/program/indian-airstrikes-weakening-terrorists-or-winning-votes/, dostęp: 13 marca 
2019. 
Deepak Sinha, The politics of Balakot, Observer Research Foundation, 20 marca 2019. 
https://www.orfonline.org/research/the-politics-of-balakot-49074/, dostęp: 20 marca 2019. 
5 Poza Kaszmirem Indie nie użyły lotnictwa przeciw Pakistanowi od wojny 1971 r. 
6 Arka Biswas, Pulwama terror attack, nuclear weapons and the India-Pakistan conflict dyad, Observer Research 
Foundation, brak daty, 
https://www.orfonline.org/expert-speak/pulwama-terror-attack-nuclear-weapons-and-the-india-pakistan-
conflict-dyad-48280/, dostęp: 22 marca 2019. 
7 Ankit Panda, Pulwama, Balakot—What Next? Escalation Risks and the India-Pakistan Crisis, The Diplomat, 27 
luty 2019,  
https://thediplomat.com/2019/02/pulwama-balakot-what-next-escalation-risks-and-the-india-pakistan-crisis/, 
dostęp: 27 luty 2019. 
8 W indyjskich mediach społecznościowych informowano między innymi o przemieszczaniu się jednostek 
wojskowych ku granicy, w pakistańskich np. o stanie wyjątkowym w Karaczi w oczekiwaniu na zbliżający się 
atak marynarki wojennej Indii. Z perspektywy czasu wszystkie lub prawie wszystkie z tych doniesień okazały 
się fałszywe. 
Nowsze doniesienia, w tym agencji Reuters i niektórych gazet indyjskich (Hindustan Times) sugerują, że 28 
lutego Indie i Pakistan miały być blisko ostrzelania się pociskami. Stan wyjątkowy w Karaczi miał być faktem,  
a przynajmniej to, że części miasta zgaszono światła, chociaż powodem miało być zabezpieczenie się przed 
uderzeniem indyjskich pocisków, a nie rzekome zbliżanie się marynarki wojennej Indii. Tego samego dnia 
premier Pakistanu Imran Khan wezwał do deeskalacji i zapowiedział wypuszczenie indyjskiego pilota i w ciągu 
następnej doby napięcia zelżały. 
9 Często walki w Kargilu nazywa się „konfliktem”, aby podkreślić, że nie była to wojna, ale to rozważania  
o właściwych nazwach są drugorzędne: pokazują one właśnie, że nie powinniśmy przywiązywać się do 
dychotomii pokój-wojna, ale skupić na charakterze starcia. 
Można na przykład zwrócić uwagę, że w ciągu ostatnich 30 lat Indie straciły więcej członków sił 
bezpieczeństwa w incydentach w Kaszmirze niż w jakiejkolwiek stoczonej przez nie wojnie. 
Vivek Chadha, Pulwama Attack… 
10 Przykładem tego może być jedna z reakcji Islamabadu na nalot na Balakot. Następnego dnia rano zwołano 
posiedzenie National Command Authority – cywilno-wojskowego ciała odpowiedzialnego za podejmowanie 
kluczowych decyzji dotyczących sił zbrojnych. Jeden z pakistańskich oficerów stwierdził, że „wiadomo, co to 
oznacza” – nawiązując zapewne do faktu, że to National Command Authority podejmuje decyzje  
o zastosowaniu arsenału nuklearnego. 
11 Por. np. N. Saathiya Moorthy, Learning to live with Pakistan – terrorism or worse?, Observer Research 
Foundation, brak daty, https://www.orfonline.org/expert-speak/learning-to-live-with-pakistan-terrorism-and-
worse-48942/, dostęp: 20 marca 2019. 
12 Chiny stoją jednoznacznie po stronie Pakistanu. W ich interesie jest powstrzymywaniu wpływów Indii, ale 
jednak nie pełny konflikt. W Pekinie zapewne bierze się pod uwagę także możliwości odniesienia korzyści dla 
firm chińskich na rynku indyjskim, a jego destabilizowanie nie jest zatem w interesie Pekinu, abstrahując od 
tego, że większy konflikt Indii i Pakistanu to hipotetyczne zagrożenie dla niektórych chińskich projektów  
w Pakistanie. 
Na niwie ONZ rola Chin jest jednak w tym kontekście negatywna. Indie od dłuższego czasu zabiegają  
o wpisania Masooda Azhara, przywódcy JeM, na listę terrorystów według Rady Bezpieczeństwa ONZ (co 
wiązałoby się z sankcjami i restrykcjami wobec niego i jego organizacji). Chiny blokowały te działania  
w przeszłości twierdząc, że nie ma dość dowodów na jego terrorystyczną działalność. Po ataku w Pulwamie  
i napięciach indyjsko-pakistańskich podjęto ponowną próbę uznania Azhara, a także wielu innych osób  
i organizacji (przede wszystkim Państwa Muzułmańskiego i jego sojuszników) na listę terrorystów według RB 
ONZ. Rezolucję 1267, która miała do tego doprowadzić, forowała również Polska jako niestały członek RB 
ONZ. Została ona jednak wstrzymana („z przyczyn technicznych”) przez Chiny 14 marca br. (miesiąc po ataku 
w Pulwamie). 
Rajeswari Pillai Rajagopalan, China shows its true colors by blocking India’s terror blacklist bid again, 
Observer Research Foundation, brak daty, 
https://www.orfonline.org/research/china-shows-its-true-colors-by-blocking-indias-terror-blacklist-bid-again-
49022/, dostęp: 20 marca 2019. 
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Por. założenia rezolucji na stronie ONZ: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267. 
Również Rosja zareagowała powściągliwie, wzywając obie strony do deeskalacji. Tak jak Waszyngton, choć  
w innym stopniu, Moskwa stara się teraz utrzymywać równoczesne stosunki z Nowym Delhi i Islamabadem. 
Indie pozostają głównym partnerem Rosji, ale w ostatnich latach Moskwa zaczęła także rozwijać współpracę 
energetyczną i wojskową z Pakistanem. 
13 Na trzy dni przed nalotem Balakot prezydent USA zapowiedział, że Indie „szykują coś dużego”. Być może 
Nowe Delhi poinformowało Waszyngton o swoich zamiarach.  Wkrótce po wypuszczeniu przez Pakistan 
indyjskiego pilota Abhinandana Varthamana pojawiła się zaś informacja, że Waszyngton miał odegrać 
kluczową rolę w doprowadzeniu do tego, ale nie ma możliwości potwierdzenia tego. 
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The dynamics of Polish exports to China in 2018 in the context of Sino-German trade 

Łukasz Sarek 

 

In 2018, the increased efforts of various Polish agencies – such as the Polish Investment and 

Trade Agency (PAIH) – to promote and support the exports to China unfortunately did not 

translate into the continuation of previous growth that had been recorded in 2017. The 

growth dynamics of Chinese imports from Poland were also lower than the general growth 

dynamics of Chinese imports. As the import growth rate from China to Poland was higher 

than for exports, the trade deficit increased sharply, supported by the huge gap in the 

import and export base values. In the category of machinery and mechanical appliances, the 

export of devices and complete sets decreased, while the growth of export in parts and 

components increased. The export of electrical machinery and equipment was more 

diversified but the general diversification of export growth was poor. In many key groups of 

products, the export growth at the level of chapters (2 digits, HS classification) was driven 

by narrow groups or even products included in single headings or subheadings. In a number 

of chapters, such as pharmaceuticals, vehicles, tools and cutlery, the decrease in export 

value in Polish statistics contrasted with the growth of import value in Chinese statistics. 

This phenomenon supports the argument that a significant part of the value created in the 

supply chains of Polish products to China has been captured by entities located in third 

countries.  

 

A large part of enterprises located in Poland is integrated with the German export supply 

chains and goods manufactured in Poland are re-exported to China by German companies. 

These goods constitute indirect Polish exports to China. China is one of the key markets for 

the German manufacturing industry. The slowdown of Chinese economy and trade frictions 

between US and China are the main reasons behind the decrease in German exports to 

China. It has a great impact on the automotive and machinery industries. German problems 

with export to China can translate into worsening conditions of German economy and can 

affect Polish exports to Germany. The slowing growth of the Chinese economy can also lead 
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to increased competition on the Chinese market and make it more difficult for Polish 

exporters to compete with German firms in many groups of products e.g. measuring, 

medical and other precision devices, furniture, chemicals or cosmetics. The probable 

slowdown of German economy can translate into Berlin’s desire to shape relations with 

China in such a way that would not to harm the German exports. China was the main driver 

of Germany’s export growth last year. While evaluating and predicting Berlin’s policy 

towards Beijing, the high dependency of the German exports and the relatively high 

dependency of some industries on the Chinese market should be taken into account. It 

should also be noted, however, that the US is still the largest importer of German goods. 

 

Increased diversification and competitiveness are the crucial factors in creating the right 

conditions for sustainable growth of Polish exports to China. Increased support for Polish 

exporters in industries and groups that are currently underrepresented on the Chinese 

market would be beneficial to achieve this goal. However, the capacity and attractiveness of 

the Chinese market should not be overestimated. The prospects for very dynamic and at the 

same time stable increase in Polish exports to China in short term are not realistic, 

especially in case of a significant slowdown of Chinese economy. Preserving good relations 

with Beijing would be beneficial for supporting Polish exports growth but not at the price of 

significant political concessions or endangering the broadly understood national security. 

The Polish manufacturing sector is integrated with the network of German supply chains 

and it is recommended to conduct complex research identifying opportunities for 

leveraging Polish position and increasing competitiveness of Polish goods and boosting 

direct exports to China. 

 

Japanese HTGR technology will be implemented in Poland 

On January 29, the Polish Ministry of Energy signed an agreement with the National Centre 

for Research and Development to support the implementation of Japanese technology of 

high temperature gas reactors (HTGR) in Poland. Reactors of this kind are regarded to be 

exceptionally safe and efficient. They also provide a lot of thermal energy, which makes 

them suitable for industrial applications. Due to their high safety, HTGRs could be located in 

proximity of urban areas. It is estimated that Poland needs as many as 10-20 units. The 
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construction of the ready device in commercial stage is estimated to cost about 2 billion 

PLN and the first unit could start operating as soon as 2031. These numbers are rough 

estimates, however. Poland has been interested in acquiring HTR technology for quite  

a long time. In this context, cooperation with Japan is of particular importance, as the 

Japanese possess the most advanced high temperature reactors in the world and have 

experience with this technology. For the project to succeed, it is necessary that Poland plans 

and maintains a long-term and viable strategy for HTGR implementation. This project is not 

a part of the Polish plan to build nuclear power plants, although it will serve similar needs. 

The successful implementation and development of HTGR in the future may help Poland 

overcome its dependency on imports of Russian oil and gas, as well as the use of domestic 

coal. It will be also instrumental to decrease CO2 emissions. 

 

People’s Mujahedeen – one of the instruments of putting pressure on Iran 

Łukasz Przybyszewski 

 

During the 13-14 February 2019 Ministerial to Promote a Future of Peace and Security in the 

Middle East, another, smaller and separate gathering also took place. The latter event was 

attended by Rudolph (Rudy) Giuliani who held a speech in which he harshly criticised Iran 

and expressed the necessity for regime change in this country. The organisers of this side 

event were the People's Mujahideen (PM), who used a façade group known as the National 

Council of Resistance of Iran (NCRI). Taking into account PM’s Marxist-Islamist origins and 

military-terrorist past, there are many doubts about their declared aims and political 

orientation. 

 

At present, the PM enjoy the protection from the EU and the US. They are mostly engaged 

in organising political gatherings and information activities aimed against the authorities in 

Tehran. Although they renounced the use of violence, the PM became the target of Iranian 

assassination attacks, some of which were prevented in the last couple of years. These facts 

point to the conclusion that the influence of PM’s information activities designed for the 

Iranian society, which is currently facing difficult economic conditions, are posing a strong 

and credible threat in the eyes of the Iranian regime. Iranian media outlets almost casually 
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and in passing informed about Giuliani’s meeting with PM representatives at the side event. 

Nevertheless, some outlets went as far as to publish fake news about the arrest of some PM 

members under the charges of planning a terrorist attack in Warsaw during the Ministerial. 

The media outlet used an article published on DoRzeczy.pl and changed its content. This 

incident is of importance insofar as topics related to Poland generally occur infrequently and 

usually are related to sport news. 

 

The usefulness and credibility of the PM are very limited. While the support for the PM 

intended to create and strengthen a political alternative in Iran seems rational, its success 

cannot be prejudged. Despite the marginalisation of the Freedom Movement of Iran (FMI), 

which could serve as such alternative, it is still an active as well as potentially attractive 

entity that could be supported by Iran's society. It would probably need to create  

a new and wider movement from it but the FMI’s ideological formula is potentially still very 

appealing, so it could be indeed productive for such a purpose. 

 

Qatar peace talks between US and the Taliban 

Przemysław Lesiński 

 

On March 12, the fifth round of peace talks between the US and the Taliban was concluded. 

It was the longest session since the beginning of the negotiations that lasted 16 days. 

American negotiators were led by Zalmay Khalilzad – the special envoy for Afghan 

reconciliation and the Taliban delegation was headed by Mullah Baradar and Sher 

Mohammad Abbas Stanikzai, the current and the former chiefs of the unofficial Taliban 

political office in Qatar. Talks were conducted by two parallel work teams negotiating the 

US forces withdrawal from Afghanistan and the Taliban guarantees that the Afghan 

territory would not be used to organize terrorist attacks in third countries. The negotiations 

were finalized by reaching a draft agreement that was not disclosed to the public. It can be 

expected that when both sides agree on the aforementioned issues, negotiations will most 

probably enter another phase. Problems of comprehensive ceasefire and intra-Afghan 

peace talks are next in line to be discussed. Especially the second issue will be controversial 

because in one of the possible scenarios, the Kabul government might not be the only 
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representative of the Afghan state, but only one of the Afghan parties. In this context and 

bearing in mind the earlier decision made by the US to start unilateral negotiations with the 

Taliban without president Ghani’s government, the rift between Washington and Kabul 

appears to by growing larger, which can hinder the next phases of the talks. Nonetheless, it 

appears that the last round of peace talks brought both sides closer towards the peace deal. 

It can be expected that after reaching the final agreement, the US and other foreign forces 

will leave Afghanistan in 12-18 months (with Poland among them). It is also possible that  

a small US antiterrorism contingent might stay in the country, serving as a guarantor of the 

deal.    

 

National People’s Congress and its outcomes in the context of China’s development 

challenges 

Alicja Bachulska 

 

China’s largest and most important annual political gathering – the National People’s 

Congress (NPC) and the Chinese People’s Political Consultative Conference (CPPCC), also 

known as “lianghui” (the “two sessions”) – took place in Beijing in the first two weeks of 

March. The NPC serves as a legislative body, while the CPPCC has an advisory function. 

Compared to last year’s controversial results of the meetings (e.g. Xi Jinping’s lifting of the 

two-term presidential limit through constitutional changes), this year’s outcomes were 

rather modest. As China struggles with both internal and external problems (e.g. slowing 

economy, continued trade dispute with the US, growing controversies surrounding Chinese 

economic and political expansion abroad), the government in Beijing is now trying to keep  

a low profile and is focusing on domestic social and developmental issues. These problems, 

if unresolved, might further destabilise China’s domestic environment. In this context, 

during the NPC, the Chinese government pushed forward certain measures aiming at 

stimulating domestic economic growth (e.g. through incentives for private enterprises and 

fight against unemployment), environment protection (e.g. fight against pollution and 

greenhouse gas emissions) and social security (e.g. higher government spending on 

healthcare and education).  
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China’s GDP growth target was lowered another year in a row, from 6,5% last year to 6-

6,5% in 2019. When it comes to Beijing’s foreign policy, the central government confirmed 

its assertive attitude in the international arena. Meanwhile, as far as defence budget is 

concerned, military spending growth rate slowed down to 7,5%. However, the country’s 

actual defence spending is supposedly much higher than the official figures.  

 

When it comes to its international impact, the new foreign investment law was one of the 

key outcomes of this year’s NPC. As more and more countries criticise China for its 

protectionism and unequal treatment of foreign companies on the domestic market, the 

new law can be seen as Beijing’s attempt to ease these concerns. It is especially important in 

the context of continued trade tensions between Washington and Beijing. In theory, the 

new law is supposed to help foreign investors operate on the Chinese market (e.g. through 

gaining access to previously closed sectors of economy or banning forced technology 

transfers). However, given the absence of any documents specifying their implementation 

and judicial practice, it remains unknown whether the new regulations are going to 

drastically improve the position of foreign investors in China. If the new law is going to be 

executed according to international standards, it might also be beneficial for Polish 

investors.  

 

The importance of the recent India-Pakistan tensions 

Krzysztof Iwanek 

 

The recent terrorist attack in Pulwama (Jammu and Kashmir, India) on February 14 and the 

subsequent India-Pakistan tensions (February 26-27) did not lead to a full-scale conflict. By 

now the situation appears to have stabilised. The terrorist attack was orchestrated by  

a radical organisation operating from Pakistan, Jaish-e-Mohammad. During the night of 

February 25-26, India responded to this act by striking the group’s camp in Pakistan with its 

fighter aircraft. While this was not the first time New Delhi responded with a single military 

strike in response to a terror act of a Pakistani organisation, this time it has brought the 

tensions to the next level by using its air force (not the ground units) and bombing a target 

located deeper and in Pakistan proper (not in the disputed territory of Kashmir), something 
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India has not done since 1971. It remains to be seen, however, whether such an action will 

have any mitigating effect on the actions of Pakistani terrorist groups. This, however, seems 

doubtful, as both countries have nuclear weapons, which greatly reduces India’s capabilities 

to force Islamabad to act against the anti-Indian extremist groups working on its territory. 


