
•	 Pogorszenie relacji chińsko-szwedzkich i ich znaczenie dla Polski   
i Europy     

•	 Porozumienie pokojowe między USA a talibami
•	 Polski eksport do Chin w 2019 r.
•	 Ruszyła komercyjna sieć 5G w Japonii
•	 Braki sprzętu w indyjskich laboratoriach kryminalistycznych a szanse  

dla polskich firm

W numerze opisujemy następujące tematy:

(1) Przykład stosunków szwedzko-chińskich pokazuje rosnącą 
asertywność Pekinu. Pozwala to wnioskować, że chiński rząd 
będzie posuwać się dalej w wywieraniu nacisków na zagraniczne 
podmioty działające niezgodnie z jego interesami. 

(2) Pod koniec lutego w Katarze podpisane zostało porozumienie 
pokojowe między USA a talibami. Wydaje się jednak, że zawiera 
ono kilka luk, które mogą zaważyć na jego skuteczności.

(3) W 2019 r. polski eksport do Chin wzrósł o 18,9 proc. rdr. Niestety, 
równocześnie nastąpiła jeszcze większa asymetria rozkładu 
wartości eksportu i jego koncentracja w bardzo ograniczonej 
liczbie działów.

(4) 5 marca uruchomiono w Japonii pierwszą komercyjną sieć 5G. 
Na jej wczesne wdrożenie miały wpływ przyjazne decyzje rządu 
w Tokio. Rząd RP powinien wykazać się większą elastycznością i 
pośpiechem w podejmowaniu decyzji dotyczących tego obszaru, 
aby pełnowartościowa sieć 5G była wdrożona w Polsce szybciej 
niż w innych państwach.

(5) W Indiach występują znaczne braki sprzętu kryminalistycznego. 
Należy rozważyć, na ile otwiera to szanse dla firm polskich. 
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Podsumowania tekstów 

 

Pogorszenie relacji chińsko-szwedzkich i ich znaczenie dla Polski i Europy 

Alicja Bachulska 

 

W ostatnich miesiącach relacje szwedzko-chińskie znacząco się pogorszyły w związku  

z szeregiem incydentów dyplomatycznych, które negatywnie wpłynęły na percepcję ChRL 

zarówno wśród ogółu szwedzkiego społeczeństwa, jak i w środowiskach decydenckich.  

W kwietniu br. doszło m.in. do zamknięcia ostatniej w Szwecji klasy Konfucjusza – tym 

samym kraj ten stał się pierwszym w UE, w którym nie funkcjonuje już żaden podmiot tego 

rodzaju współfinansowany przez rząd w Pekinie. Stanowi to symboliczne zwieńczenie 

okresu wzmożonej współpracy na poziomie społecznym, zapoczątkowanego powołaniem 

pierwszego w Europie Instytutu Konfucjusza na Uniwersytecie Sztokholmskim w 2005 r. Co 

więcej, w kwietniu br. miasto Göteborg po 34 latach odwołało umowę partnerską  

z Szanghajem, a we wcześniejszych miesiącach również inne miasta tego państwa 

zadecydowały o odwołaniu współpracy ze swoimi chińskimi partnerami. Ma to związek  

z obawami Sztokholmu odnośnie niezadowalających efektów współpracy oraz wzrostu 

chińskich nacisków na lokalnych dziennikarzy, naukowców, aktywistów czy polityków, 

których działania rząd w Pekinie postrzega jako zagrażające jego interesom i wizerunkowi.  

 

Główną osią sporu między Szwecją a Chinami pozostaje sprawa Gui Minhaia – szwedzkiego 

obywatela chińskiego pochodzenia, który od kilku lat jest przetrzymywany na terenie Chin, 

gdzie rząd w Pekinie uznaje go za obywatela ChRL. W lutym br. otrzymał on wyrok 10 lat 

więzienia za „nielegalne dzielenie się informacjami” z zagranicznymi podmiotami, a apele 

Sztokholmu o zapewnienie opieki prawnej dla niego spotykają się z silną krytyką Pekinu  

i oskarżeniami o „ingerowanie w wewnętrzną sprawy Chin”. Coraz bardziej asertywne 

zachowania chińskich dyplomatów, czyli tzw. „wilcza dyplomacja”, wydają się przynosić 

efekty odwrotne od zamierzonych: ofensywny styl ambasadora ChRL w Szwecji oraz ukryte 

groźby wobec szwedzkich podmiotów poskutkowały wzrostem sceptycyzmu wobec Chin 

zarówno wśród decydentów, jak i ogółu społeczeństwa.  
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Rosnąca asertywność Pekinu pozwala wnioskować, że chiński rząd w kwestiach 

dotykających jego kluczowych interesów będzie posuwać się dalej w wywieraniu nacisków 

na zagraniczne podmioty działające niezgodnie z jego interesami. W tym kontekście 

spójność stanowiska Polski oraz UE w kwestii promowania przestrzegania 

międzynarodowych norm i standardów oraz deklarowanych wartości powinna być 

podtrzymana. 

 

Sztafeta pokoju. Porozumienie pokojowe między USA a talibami oraz negocjacje 

wewnątrzafgańskie 

Przemysław Lesiński 

 

Pod koniec lutego, po ponad półtorarocznych negocjacjach, w Katarze podpisane zostało 

porozumienie pokojowe między USA a talibami. W umowie tej Amerykanie zobowiązali się 

w ciągu 14 miesięcy i w dwóch etapach wycofać swoje siły – w ciągu pierwszych 135 dni 

ograniczyć liczbę żołnierzy do 8600, a w ciągu kolejnych dziewięciu i pół miesięcy odwołać 

pozostałych oraz zlikwidować wszystkie bazy. W odpowiedzi talibowie zadeklarowali 

zerwanie kontaktów z ugrupowaniami terrorystycznymi i nieudzielanie im pomocy  

w przyszłości. Postanowiono także przeprowadzić wymianę więźniów, której pomyślne 

zakończenie ustanowiono jako warunek do rozpoczęcia oficjalnych negocjacji 

wewnątrzafgańskich. Dopiero po ich rozpoczęciu możliwe będzie podjęcie kwestii 

zawieszenia broni.  

 

Wydaje się jednak, że porozumienie ma w sobie kilka luk, które mogą zaważyć na jego 

skuteczności. Po pierwsze, wycofanie sił zagranicznych powiązane zostało  

z przestrzeganiem i zaangażowaniem talibów w proces pokojowy, ale nie zostało 

uzależnione od efektów negocjacji wewnątrzafgańskich. W związku z tym o procesie 

zmniejszania liczby personelu będą decydować arbitralne decyzje, a niekoniecznie 

konkretne postępy w rozmowach między Afgańczykami. Niejasny pozostaje również 

mechanizm weryfikacji działań obu stron. Po drugie, pomimo tygodniowego okresu tzw. 

ograniczenia przemocy i deklaracji ze strony amerykańskiej, że jakaś jego forma zostanie 

przedłużona, nie ma na to gwarancji. USA praktycznie zawiesiło swoje działania militarne  
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w Afganistanie, oczekując, pomimo że nie ma takiego zapisu w porozumieniu, że druga 

strona odpowie tym samym. Tymczasem, chociaż talibowie nie dokonują ataków na siły 

zagraniczne, to głównym celem zostały lokalne siły bezpieczeństwa, teraz już bez wsparcia 

zagranicznych sojuszników. Taka sytuacja grozi ponowną eskalacją konfliktu. 

 

Równolegle do negocjacji USA-talibowie w Afganistanie trwały przygotowania do wyborów 

nowego prezydenta. Odbyły się one we wrześniu, jednak z racji wątpliwości wokół 

oddanych głosów, scenę polityczną ogarnął bardzo poważny kryzys wokół tego, kto 

zostanie głową państwa. Pomimo że w połowie maja spór między Szefem Egzekutywy 

Abdullahem Abdullahem a prezydentem Ashrafem Ghanim wydaje się być bliski 

zakończenia, stanowi to zdecydowanie zły prognostyk przed rozmowami pokojowymi  

z talibami. Nawet jeśli do nich dojdzie, niełatwo będzie zasypać świeżo rozgrzebane 

podziały między politykami z różnych grup etnicznych. Można natomiast się spodziewać, że 

będzie to wykorzystywane przez talibów do dalszego podkopania pozycji przeciwnika.  

W świetle dotychczasowej realizacji umowy pokojowej, istnieje także zagrożenie, że proces 

rozmów zostanie nadmiernie rozciągnięty w czasie, podważając tym samym jego sens. 

Efektem tego może być nie tylko porażka dyplomacji, ale także ostateczne zniechęcenie 

Amerykanów do Afganistanu i podjęcie decyzji o jednostronnym wycofaniu sił. Taki 

scenariusz będzie groził katastrofą dla rządu w Kabulu. 

 

Polski eksport do Chin w 2019 r. 

Łukasz Sarek 

 

W 2019 r. polski eksport do Chin wzrósł o 472 mln usd (18,9 proc rdr). Wyrażony  

w złotówkach wzrost ten wyniósł 2 mld 375 mln (26,3 proc.). Wyższe tempo wzrostu  

w złotówkach wynikało z wyższej ceny dolara w 2019 r. Wartość wzrostu eksportu  

w działach, w których odnotowano wzrosty kilkukrotnie przewyższyła wartość wzrostu 

eksportu w działach, w których odnotowano spadek (590 mln usd do 118 mln usd). W grupie 

10 największych pod względem eksportu do Chin działów nie pojawiły się w porównaniu do 

2018 r. żadne nowe. Czołowymi trzema działami były – tak jak w 2018 r. – produkty  

z miedzi, produkty przemysłu maszynowego, elektrycznego i elektromaszynowego.  
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W obrębie grupy skupiającej czołowe działy wyraźnie na znaczeniu zyskał eksport drewna, 

który wzrósł niemal dwukrotnie. Pozytywnym zjawiskiem jest, że największy wzrost 

eksportu odnotowano nie w produktach z miedzi, ale w dziale obejmującym produkty 

przemysłu maszynowego, w którym wzrost był znacznie bardziej dynamiczny niż średnie 

tempo wzrostu eksportu do Chin. Wzrost eksportu w tym dziale był wygenerowany przez 

zróżnicowane grupy produktowe jak np. turbiny gazowe i turboodrzutowe, maszyny do 

robót ziemnych, maszyny do przerobu tytoniu oraz różnego rodzaju wirówki. W większości 

pozostałych kluczowych działów motorem wzrostu były pojedyncze pozycje, a nawet 

podpozycje. Na poziomie pozycji głównymi produktami eksportowymi pod względem 

wartości były katody miedziane, drewno surowe lub zgrubnie obrobione, części 

samochodowe, części do maszyn, turbiny gazowe, meble, transformatory elektryczne, 

kauczuk syntetyczny, mięso drobiowe i podroby.  

 

Niestety w ubiegłym roku nastąpiła jeszcze większa asymetria rozkładu wartości eksportu 

do Chin i koncentracja w bardzo ograniczonej liczbie działów. 20 proc. działów generowało 

ponad 92 proc. całego eksportu do Chin, z czego 10 czołowych działów wytwarzało niemal 

82 proc. i były to wartości wyższe niż w 2018 r. Wzrost koncentracji dotyczył nie tylko 

wartości eksportu, ale również wzrostu eksportu. Łączna wartość wzrostu eksportu  

w pozycjach, w których odnotowano wzrost dodatni wyniosła ponad 735 mln usd. Jest to 

wartość wyższa niż odnotowana dla działów, co wskazuje na zróżnicowanie dynamiki 

eksportu w obrębie poszczególnych działów.  

 

Wśród pozycji o największej wartości wzrostu cztery obejmujące opony samochodowe, 

mleko, wrębiarki do węgla i skał raz związki nieorganiczne niewyszczególnione w innych 

pozycjach klasyfikacji są pozycjami spoza grupy dziesięciu generujących największy eksport 

pod względem wartości. Biorąc pod uwagę znaczny wartościowo import z Chin pozytywny 

jest wzrost eksportu opon. Dynamiczny był również wzrost eksportu mleka, jedynego  

w zasadzie produktu spożywczego, którego wartość eksportu do Chin zwiększa się  

w ostatnich latach w sposób widoczny i stabilny. Natomiast ani na poziomie czołowych 
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działów eksportu ani na poziomie pozycji w 2019 r. nie widać bardzo wyraźnego wzrostu 

znaczenia szerszego kręgu produktów przemysłu przetwórstwa spożywczego. 

 

Ruszyła komercyjna sieć 5G w Japonii 

Konrad Rumiński 

 

5 marca uruchomiono w Japonii pierwszą komercyjną sieć 5G. Dokonała tego firma NTT 

Docomo. Krótko potem własne sieci uruchomiły KDDI i SoftBank. Póki co 5G od NTT 

Docomo jest dostępna w 150 miejscach, między innymi w Tokio i Osace. Ocenia się, że 

zasięg sieci obejmie całą Japonię do 2024 roku. Wdrażanie sieci wiąże się z udziałem wielu 

mniejszych podmiotów. Na wczesne wdrożenie sieci 5G w Japonii miały wpływ przyjazne 

decyzje rządu, który zdecydował o przydziale częstotliwości nie w wyniku licytacji,  

a w zamian za zadeklarowaną inwestycję w prywatną infrastrukturę. Taka polityka nie 

obniża kapitału, który przedsiębiorstwa mogą przeznaczyć na inwestycje. Oprócz tego 

powstały zachęty podatkowe dla firm zajmujących się inwestowaniem w 5G. Ocenia się, że 

te czynniki mogą przyczynić się do udanej ekspansji zagranicznej japońskich 

przedsiębiorstw zajmujących się 5G. 

 

11 maja 2020 Polska dołączyła do państw, gdzie oficjalnie dostępna jest sieć reklamowana  

i sprzedawana jako 5G. Sieć jest póki co dostępna na obszarze Warszawy, Gdańska, 

Katowic, Łodzi, Poznania, Szczecina i Wrocławia. Uruchomienie sieci stało się faktem dzięki 

decyzji firmy Plus, która wyposażyła się w nadajniki firmy Ericsson i uruchomiła usługi  

w standardzie odpowiadającym 5G na istniejących częstotliwościach (dających prędkości 

znacznie niższe niż 5G w Japonii). Dalszy rozwój sieci 5G w Polsce ograniczony jest brakiem 

dostępu do odpowiednich częstotliwości. Wciąż jeszcze nie przeprowadzono bowiem ich 

licytacji. Opóźnienia w tym zakresie będą negatywnie wpływać na adaptację 5G w naszym 

kraju, dlatego warto wypracować elastyczne podejście. 

 

Najbliższe miesiące i lata zadecydują o tym, które przedsiębiorstwa i państwa okażą się 

dominujące jeśli chodzi o rozwój i wdrażanie sieci 5G. Sieć ta powinna umożliwić 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 37 | maj 2020 

10 |  

zwiększenie produktywności i bezpieczeństwa w sektorze usług oraz innych sektorach 

gospodarki. Powinna również przyczynić się do powstania wielu nowych przedsiębiorstw. 

 

Obecnie żadne polskie przedsiębiorstwo technologiczne czy telekomunikacyjne nie 

dysponuje realnym potencjałem patentowym ani możliwościami produkcyjnymi własnych 

modemów ani nadajników do obsługi sieci 5G. Do przełamania tych słabości mogłoby się 

przyczynić obejmowanie odpowiednio dużych udziałów w przedsiębiorstwach 

zagranicznych, które takie patenty posiadają, przeprowadzane przez polskie podmioty ze 

wsparciem państwa. 

 

Braki sprzętu w indyjskich laboratoriach kryminalistycznych 

Krzysztof Iwanek 

 

W Indiach występują znaczne braki sprzętu kryminalistycznego, w tym laboratoryjnego. 

Powoduje to ogromne opóźnienia w rozpatrywaniu spraw, stąd też w ostatnich latach 

władze zaczęły niedostatki te uzupełniać. Zakładanie nowych laboratoriów i modernizacja 

obecnych dokonuje się między innymi w Delhi, Maharasztrze, Tamilnadu, Uttar Pradeś, 

Odiszy, Telanganie i Andhra Pradeś. Spośród obszarów, na które kładzie się obecnie nacisk 

widać wyraźnie zwiększenie funduszy na badania DNA i zwalczanie cyberprzestępstw, ale 

braki występują w niemal każdej dziedzinie. Warto zatem rozważyć, czy te procesy nie 

oferują szansy na sprzedaż polskiego sprzętu, programów komputerowych lub związanych 

z tym usług do Indii. Ponieważ innym wyzwaniem indyjskiej kryminalistyki są braki kadrowe 

– jak i brak odpowiednio wyszkolonych kadr – warto również rozważyć oferowanie szkoleń. 

Ponieważ Indie są federacją, a czuwanie nad porządkiem należy do prerogatyw rządów 

stanowych, z ofertami sprzedaży sprzętu lub usług kryminalistycznych należy kierować się 

odpowiednio do rządu centralnego lub stanowych, w zależności od instytucji. 
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Pogorszenie relacji chińsko-szwedzkich i ich znaczenie dla Polski  

i Europy 

 

W ostatnim półroczu relacje na linii Sztokholm-Pekin uległy poważnemu pogorszeniu  

w związku z szeregiem incydentów dyplomatycznych, które negatywnie wpłynęły na 

percepcję ChRL zarówno wśród ogółu szwedzkiego społeczeństwa, jak i w środowiskach 

decydenckich. W kwietniu doszło m.in. do zamknięcia ostatniej w Szwecji klasy 

Konfucjusza, a miasto Göteborg po 34 latach odwołało umowę partnerską z Szanghajem. 

Obydwa wydarzenia miały związek z rosnącymi obawami dotyczącymi wpływu współpracy 

z chińskimi podmiotami na sytuację społeczno-polityczną w Szwecji oraz coraz gorszą 

sytuacją praw człowieka w ChRL. Wpisują się one w szerszy proces międzynarodowy,  

w którym zauważalny jest wzrost sceptycyzmu wobec kooperacji z Chinami. Zarówno  

w Szwecji, jak i innych państwach demokratycznych odnotowuje się przypadki wywierania 

nacisków na lokalne podmioty przez reprezentantów rządu w Pekinie. Jest to szczególnie 

widoczne, kiedy poruszane są kwestie postrzegane przez chińskie władze jako niezgodne  

z interesami Komunistycznej Partii Chin (KPCh). Obecnie Szwecja to jedno z najbardziej 

sceptycznych wobec Chin państw na świecie – według najnowszego sondażu Pew Research 

Center 70% Szwedów postrzega ten kraj negatywnie1. 

 

Stosunki szwedzko-chińskie w ostatnich latach  

 

Szwecja i Chiny od wielu dekad rozwijają stosunki dwustronne, lecz ich charakter zmienił się 

znacząco w ostatniej dekadzie, w szczególności w związku z przedłużającym się kryzysem 

dyplomatycznym związanym ze sprawą Gui Minhaia. Mężczyzna jest szwedzkim 

obywatelem chińskiego pochodzenia oraz byłym księgarzem i współzałożycielem 

nieczynnego już hongkońskiego wydawnictwa Mighty Current specjalizującego się  

w publikacjach krytycznych wobec rządu w Pekinie i nagłaśniających skandale wśród elit 

KPCh. W 2015 r. został uprowadzony przez anonimowych sprawców w Tajlandii, a następnie 

odnalazł się na terenie ChRL, gdzie jest od tego czasu przetrzymywany. Został również 
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zmuszony do nagrania zeznania, w którym przyznał się do popełnienia różnego rodzaju 

przestępstw. W niedługim czasie po zniknięciu Gui zaginęli również jego współpracownicy. 

W związku z rzekomym złamaniem prawa na terenie ChRL obywatel Szwecji został skazany 

na dwa lata więzienia, z którego wyszedł pod koniec 2017 r., po czym został ponownie 

zatrzymany w 2018 r. 2 W lutym br. otrzymał wyrok 10 lat więzienia za „nielegalnie dzielenie 

się informacjami” z zagranicznymi podmiotami3. Według chińskiego sądu 

odpowiedzialnego za sprawę Gui w 2018 r. ubiegał się o przywrócenie chińskiego 

obywatelstwa, w związku z czym przestały mu przysługiwać prawa związane z posiadaniem 

szwedzkiego paszportu, gdyż ChRL nie uznaje podwójnego obywatelstwa4. Ministerstwo 

Spraw Zagranicznych Szwecji poinformowało natomiast, że zgodnie z lokalnym 

prawodawstwem Gui dalej jest traktowany jak szwedzki obywatel5. Prawnicy zwracają 

uwagę, że od momentu zatrzymania obywatela Szwecji strona chińska złamała zarówno 

prawo międzynarodowe, jak i wewnętrzne przepisy ChRL, które teoretycznie gwarantują 

dostęp do uczciwego procesu i pomocy prawnej dla oskarżonego6. Kontrowersje wokół 

sprawy pogłębiły się również na początku 2019 r., kiedy mieszkająca na stałe w Wielkiej 

Brytanii córka Gui ujawniła, że osoby przedstawiające się jako pośrednicy rządu w Pekinie 

zwrócili się do niej z ofertą otrzymania wizy na spotkanie z ojcem na terenie ChRL w zamian 

za niekomentowanie sprawy w mediach7. Spotkanie współorganizowała ówczesna 

ambasador Szwecji w Pekinie Anna Lindstedt 8. Po ujawnieniu tej informacji szwedzkie MSZ 

poinformowało, że odbyło się to bez wiedzy Sztokholmu. Lindstedt została odwołana  

z funkcji, a szwedzkie służby bezpieczeństwa wszczęły przeciwko niej śledztwo9. 

 

Na terenie ChRL przetrzymywano w ostatnich latach również innego obywatela Szwecji 

– aktywistę Petera Dahlina, który w 2016 r. spędził 23 dni w tajnym chińskim areszcie,  

a następnie został zmuszony do aktu samokrytyki wyemitowanego w chińskiej telewizji 

publicznej, w którym przyznał się do złamania lokalnych przepisów w pracy z chińskimi 

prawnikami zajmującymi się prawami człowieka10. Chińskie władze wydaliły Dahlina z kraju, 

natomiast Gui przebywa w więzieniu na terenie ChRL. Kiedy pod koniec 2019 r. szwedzki 

PEN Club przyznał mu Nagrodę im. Tucholskiego dla prześladowanych pisarzy  

i wydawców11, strona chińska zagroziła, że nie pozwoli szwedzkiej minister kultury 

Amandzie Lind wjechać na teren ChRL12. Pekin zablokował również planowane wcześniej 
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premiery szwedzkich filmów w Chinach oraz odwołano delegacje gospodarcze na poziomie 

międzyrządowym13.  

 

Przedłużająca się od pięciu lat sprawa zatrzymania Gui stała się osią sporu między 

Sztokholmem a Pekinem. Kwestia ta została również podniesiona w relacjach UE z Chinami. 

Na początku 2018 r. 37 członków Parlamentu Europejskiego zwróciło się z apelem do Xi 

Jinpinga o niezwłoczne i bezwarunkowe uwolnienie Gui, podkreślając, że chociaż 

zacieśnianie stosunków z ChRL jest ważne, nie będzie się ono odbywać kosztem 

bezpieczeństwa obywateli państw UE14. Apele tego rodzaju nie wpłynęły w żaden sposób na 

stanowisko rządu w Pekinie, ale postawa strony chińskiej miała negatywny wpływ na 

postrzeganie Chin jako partnera państw europejskich. Ma to również odzwierciedlenie  

w decyzjach o ograniczaniu współpracy ze stroną chińską podjętych na poziomie lokalnym 

w Szwecji w kwietniu br.  

 

Ostatnia odsłona chińsko-szwedzkich napięć i „wilcza dyplomacja” Pekinu  

 

W kwietniu br. drugie co do wielkości szwedzkie miasto Göteborg po 34 latach odwołało 

umowę partnerską z Szanghajem15. W tym samym miesiącu zamknięto również ostatnią 

klasę Konfucjusza w Szwecji, czyli mniejszy odpowiednik Instytutu Konfucjusza, którego 

ostatni oddział na Politechnice w Luleå zakończył działalność pod koniec ubiegłego roku16. 

Szwecja jest obecnie jedynym państwem UE, w którym nie funkcjonuje już żaden podmiot 

edukacyjny, którego prace są współfinansowane przez chiński rząd. Stanowi to symboliczne 

zwieńczenie okresu wzmożonej współpracy na poziomie społecznym, zapoczątkowanego 

powołaniem pierwszego w Europie Instytutu Konfucjusza na Uniwersytecie Sztokholmskim 

w 2005 r., który de facto został zamknięty po 10 latach w związku z rosnącymi obawami 

władz uniwersytetu odnośnie wpływu chińskiego finansowania na funkcjonowanie uczelni17.  

 

Przez ostatnie 15 lat Szwecja zaangażowała się w wiele inicjatyw mających za cel 

polepszenie komunikacji ze stroną chińską na poziomie lokalnym i międzyludzkim. Tak np. 

miasto Västerås przez trzy lata współpracowało z chińskim miastem Jinan w obszarze 

wymiany dobrych praktyk administracyjnych – program „dialogu mieszkańców” m.in. 
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pozwalał na wyjazdy studyjne chińskich urzędników i kadr do Szwecji, podczas których 

uczestniczyli w warsztatach dotyczących partycypacji obywatelskiej na poziomie 

lokalnym18. Z powodu braku zadowalających efektów współpracy Västerås w lutym br. 

również zdecydowało się zawiesić kooperację z Jinan. Lokalni samorządowcy podkreślają, 

że chociaż nikt nie oczekiwał, że wymiana z chińskimi kadrami poskutkuje demokratyzacją 

ChRL, spodziewano się jednak bardziej widocznych efektów współpracy, np. pod postacią 

bardziej otwartej i krytycznej debaty z chińskimi podmiotami19. Jednakże wraz  

z pogarszającą się sytuacją praw człowieka i coraz bardziej asertywną polityką zagraniczną 

ChRL w ostatni latach doszło wręcz do odwrotnej sytuacji: strona szwedzka odczuwa coraz 

silniejsze naciski Pekinu mające na celu ograniczenie krytyki chińskiego rządu dokonywanej 

przez lokalne instytucje i ich pracowników (dziennikarzy, aktywistów, naukowców, 

polityków, itp.).  

 

Według raportu Szwedzkiego Instytutu Spraw Międzynarodowych między styczniem 2018 

r. a majem 2019 r. chińscy dyplomaci przynajmniej 57 razy krytycznie wypowiadali się  

o postawie szwedzkich władz i części społeczeństwa w lokalnych mediach20. Komentarze te 

miały formę wywiadów, artykułów opiniotwórczych oraz przemówień. Zbiegło się to  

z powołaniem przez Pekin nowego ambasadora w Sztokholmie: Gui Congyu stał się lokalną 

twarzą chińskiej „wilczej dyplomacji”. Terminem tym określa się coraz bardziej ofensywną 

postawę chińskich dyplomatów w ostatnich latach, a samo pojęcie odnosi się do 

popularnego w Chinach filmu pt. „Wilczy Wojownik” o silnie nacjonalistycznym przesłaniu21.  

 

Według doniesień lokalnej prasy do końca ubiegłego roku ambasador Gui był wzywany do 

szwedzkiego MSZ przynajmniej 40 razy w związku z jego kontrowersyjnymi 

wypowiedziami22. Tak np. w wywiadzie dla telewizji SVT ze stycznia br. ambasador 

porównał dynamikę relacji między Szwecją a Chinami do starcia między bokserem wagi 

lekkiej i ciężkiej: jak stwierdził, kiedy słabszy bokser „włamuje się do domu boksera wagi 

ciężkiej”, to silniejszy „nie ma wyboru” i musi wyciągnąć konsekwencje wobec zachowań 

słabszego23. Wypowiedź ta dotyczyła krytycznych artykułów na temat chińskiej polityki  

i sytuacji wewnętrznej publikowanych w szwedzkich mediach i przez Pekin postrzeganych 

jako „interwencja w wewnętrzne sprawy Chin”. Sztokholm uznał komentarz ambasadora za 
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„niedopuszczalną groźbę” – następną z kolei po wypowiedziach z końca 2019 r., kiedy po 

przyznaniu nagrody im. Tucholskiego Gui Minhaiowi ambasador stwierdził w radiu, że 

wizerunek Szwecji ucierpi w związku z tym w Chinach, tak samo jak szersze relacje 

dwustronne, a strona szwedzka „jest na tyle inteligentna, żeby domyślić się, jakie będą tego 

konsekwencje”24.  

 

Z perspektywy ewentualnych środków, których Pekin mógłby użyć wobec Sztokholmu, 

Szwecja obawia się sankcji gospodarczych. Zważywszy na stosunkowo zaawansowane 

relacje handlowe z Chinami mogłyby one negatywnie wpłynąć na rozwój współpracy w tym 

obszarze. W ostatnich latach strona chińska przejęła wiele ważnych szwedzkich marek lub 

zainwestowała w nie: chodzi m.in. o firmy takie jak producent samochodów Volvo, sieć 

hoteli Radisson czy jeden z najpopularniejszych na świecie streamingowych serwisów 

muzycznych –  Spotify. Pomimo rosnących napięć dyplomatycznych w ostatnich latach 

chińsko-szwedzka współpraca gospodarcza dynamicznie się rozwijała. W 2018 r. wartość 

chińskich inwestycji w Szwecji potroiła się w porównaniu do poprzedniego roku25. 

Jednocześnie chiński kapitał jest w dużej mierze lokowany w branżach o znaczeniu 

strategicznym z perspektywy planów rozwoju przemysłowego Pekinu (Made in China 2025), 

jak np. biotechnologie, branża motoryzacyjna czy elektronika26. Jak wskazują szwedzcy 

analitycy, strona chińska nie ukrywała swoich zamiarów w Szwecji, ale przez wiele lat 

chińskie przejęcia i inwestycje były ignorowane przez opinię publiczną27. Według lokalnych 

obserwatorów nastroje społeczne zmieniły się jednak na tyle, że gdyby np. do przejęcia 

Volvo przez chińską firmę Geely miało dojść teraz, kwestia ta byłaby szeroko dyskutowana 

również w kontekście bezpieczeństwa lokalnej gospodarki oraz implikacji politycznych 

coraz większej chińskiej obecności na szwedzkim rynku28. Wydaje się, że dotychczas 

gospodarcze i polityczne stosunki między ChRL a Szwecją rozwijały się dwutorowo, jednak 

gwałtowny wzrost napięć i groźby strony chińskiej sugerują, że Pekin może spróbować to 

zmienić, jeśli poczuje, że jego kluczowe interesy są naruszane w relacjach ze Sztokholmem. 
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Implikacje napięć na linii Sztokholm-Pekin dla stosunków Polski i UE z Chinami  

 

Szwecja to jeden z nielicznych krajów, które w dalszym ciągu zwracają uwagę na kwestie 

praw człowieka w swoich relacjach z ChRL, a coraz bardziej asertywny Pekin stara się 

uzmysłowić Sztokholmowi, jak krytyka chińskiej polityki wewnętrznej może odbić się na 

relacjach dwustronnych. Chińska postawa w tej kwestii może służyć również ukazaniu 

ewentualnych konsekwencji tego typu polityki innym mniejszym państwom europejskim,  

w tym Polsce. Zważywszy na coraz bardziej konfrontacyjny styl polityki zagranicznej ChRL 

można spodziewać się podobnych napięć między Pekinem a innymi stolicami, które będą 

podnosić drażliwe kwestie, w tym normatywne, w swoich relacjach ze stroną chińską.  

W kontekście rozwoju stosunków między UE a Chinami obecna dynamika relacji szwedzko-

chińskich wskazuje również na dwa szersze pytania, na które państwa europejskie będą 

musiały odpowiedzieć w niedalekiej przyszłości: 

 

1. Jak rozwijać stosunki polityczne z ChRL przy jednoczesnym zachowaniu równowagi 

między interesami gospodarczymi i bezpieczeństwa a europejskimi wartościami? 

2. Jak chronić interesy i bezpieczeństwo obywateli państw europejskich, których 

aktywność może być przez stronę chińską postrzegana jako zagrażająca interesom 

ChRL (vide sprawy Gui Minhaia i Petera Dahlina)?  

 

Rosnąca asertywność Pekinu pozwala wnioskować, że chiński rząd w kwestiach 

dotykających jego kluczowych interesów może posuwać się dalej w doraźnym 

interpretowaniu prawa międzynarodowego na swoją korzyść. Spójność stanowiska UE  

w kwestii promowania przestrzegania międzynarodowych norm i standardów oraz 

deklarowanych wartości powinna być podtrzymana. Jednakże ostatnie sygnały płynące  

z Pekinu, jak np. zgoda przedstawicieli UE na cenzurę ich listu otwartego opublikowanego  

w chińskich mediach z okazji 45. rocznicy ustanowienia relacji z ChRL29, budzą zastrzeżenia 

co do gotowości UE do forsowania takiego stanowiska. W kontekście rozwijającej się 

pandemii COVID-19 i narastających kontrowersji wokół źródła choroby można spodziewać 

się dalszej polaryzacji stosunków z Chinami również w tym aspekcie. Szwecja zamierza 

zgłosić się z prośbą do organów UE o wszczęcie postępowania w celu ustalenia pochodzenia 
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nowego koronawirusa30, co w wypadku rzeczywistego rozpoczęcia takiej procedury wpłynie 

negatywnie zarówno na relacje chińsko-szwedzkie, jak i chińsko-unijne. Sytuacja związana 

 z pandemią rozwija się dynamicznie, ale nie da się wykluczyć takiego scenariusza  

– w szczególności, jeśli inne państwa (np. USA czy Australia) rozpoczną podobne 

postępowania.  

 

Alicja Bachulska – analityk ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Sztafeta pokoju. Porozumienie pokojowe między USA a talibami 

oraz negocjacje wewnątrzafgańskie  

 

29 lutego w stolicy Kataru Dosze podpisane zostało porozumienie pokojowe między USA  

a ruchem talibów. Jego sygnatariuszami byli: Zalmay Khalilzad, specjalny wysłannik USA ds. 

pojednania w Afganistanie oraz Mułła Abdul Ghani Baradar, przewodniczący delegacji 

talibów, będący również trzecim zastępcą Mułły Haibatullaha, ich głównego przywódcy. Na 

uroczystości był również obecny Mike Pompeo, sekretarz stanu USA oraz dyplomaci z ok. 

30 państw. Nie uczestniczył w niej natomiast żaden przedstawiciel rządu w Kabulu, wciąż 

nieuznawanego przez talibów.  

 

Treść porozumień 

 

Porozumienie pokojowe składa się z dwóch zasadniczych części1. Dotyczą one wzajemnych 

gwarancji oraz mechanizmów egzekwowania: ze strony talibów, że terytorium Afganistanu 

nie zostanie użyte do ataków na Stany Zjednoczone oraz ich sojuszników, natomiast ze 

strony USA – przyjęcia planu wycofania zagranicznych wojsk z Afganistanu.  

W porozumieniu znalazły się również dwa punkty, w których talibowie zobowiązali się, że 10 

marca rozpoczną negocjacje ze stroną afgańską oraz że ich przedmiotem będzie stałe  

i kompleksowe zawieszenie broni. Szczegóły gwarancji, których udzieliły sobie strony 

porozumienia znalazły się w kolejnych rozdziałach umowy. USA zobowiązały się w ciągu 

pierwszych 135 dni od jego podpisania (do połowy lipca 2020 r.) do zredukowania liczby 

własnych żołnierzy stacjonujących w Afganistanie do poziomu 8600 oraz zlikwidowania 

pięciu baz wojskowych. Jeśli talibowie będą wypełniać zobowiązania umowy po upływie 

tego okresu, proces będzie kontynuowany i w ciągu dziewięciu i pół miesiąca z Afganistanu 

mają zostać wycofani pozostali żołnierze i zamknięta reszta istniejących baz. Ponadto USA 

zobowiązały się do rozpoczęcia działań na rzecz wymiany więźniów – ze strony afgańskiej  

z więzień miało zostać wypuszczonych do 5000 pojmanych talibów, natomiast z drugiej 

strony do 1000 osób. Wymiana miała dojść do skutku niedługo po podpisaniu porozumienia 
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– do 10 marca 2020 r. W ciągu kolejnych trzech miesięcy mieli zostać wypuszczeni pozostali. 

Wraz z rozpoczęciem negocjacji wewnątrzafgańskich strona amerykańska zobowiązała się 

także do rewizji sankcji nałożonych przez nią na talibów i nagród przewidzianych za ich 

schwytanie. Proces ten miał zakończyć się do 27 sierpnia 2020 r. Równolegle miały zostać 

podjęte rozmowy USA z innymi członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ, aby w terminie do 

29 maja 2020 roku usunąć talibów z list osób objętych sankcjami tej organizacji. Warto 

również zwrócić uwagę na charakterystyczny dla umowy sposób pisania o talibach – za 

każdym razem użyte zostało sformułowanie: „Islamski Emirat Afganistanu, który nie jest 

uznany przez USA jako państwo i który znany jest jako talibowie”2. Szczególnie znaczenie 

miało to dla rządu w Kabulu, który uznawany jest za oficjalny rząd Afganistanu, również 

przez społeczność międzynarodową3. 

 

Ruch talibów zobowiązał się przede wszystkim, że nie pozwoli żadnemu ze swoich członków 

oraz innymi osobom i organizacjom, w tym Al-Kaidzie, na wykorzystanie terytorium 

Afganistanu do ataku na USA lub ich sojuszników. Oprócz tego talibowie obiecali, że wyślą 

takim jednostkom jasny sygnał o zakazie tego typu działalności w Afganistanie oraz 

zabronią swoim członkom współpracy z nimi. Wspomniane organizacje oraz osoby nie będą 

mogły w tym państwie rekrutować nowych członków oraz zbierać pieniędzy na swoją 

działalność. Tak będą traktowani również ubiegający się o azyl w Afganistanie, a osoby 

stanowiące zagrożenie dla USA oraz ich sojuszników nie będą mogły otrzymać paszportów, 

wiz ani innych legalnych dokumentów. W ostatniej części USA zobowiązały się także do 

zaakceptowania porozumienia przez ONZ, a także że będą starały się utrzymać współpracę 

gospodarczą w celu odbudowy Afganistanu. Obie strony podkreśliły, że podejmą działania 

w celu nawiązania wzajemnych dobrych relacji i wyraziły oczekiwanie, że stosunki USA  

z nowym rządem wyłonionym w rezultacie negocjacji pozostaną pozytywne. 

 

W dniu podpisania porozumienia w Dosze do Kabulu przybył sekretarz obrony USA Mark 

Esper, aby uczestniczyć w uroczystości podpisania wspólnej deklaracji między rządami 

Afganistanu i USA4. Cechuje ją bardzo podobna struktura do porozumienia pokojowego. 

Strony zobowiązały się do współpracy w celu osiągnięcia kompleksowego i stałego pokoju 

w Afganistanie oraz wskazały na wspomniane wyżej cztery części porozumienia, które są ze 
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sobą powiązane i od siebie zależne. Pomimo wcześniejszych krytycznych wypowiedzi, rząd 

Afganistanu przyjął tygodniowe „ograniczenie przemocy” (reduction in violence – RIV) 

poprzedzające porozumienie z Dosze jako pozytywny i ważny krok do zakończenia 

konfliktu. W związku z tym, że obie strony porozumienia zgodziły się, że różne ugrupowania 

terrorystyczne (w tym Al-Kaida) działają na terenie Afganistanu, rząd w Kabulu podtrzymał 

zobowiązanie, aby w żaden sposób nie współpracować z żadnym z nich. USA obiecały 

kontynuowanie wsparcia dla afgańskich sił bezpieczeństwa oraz gotowość do 

przeprowadzenia w Afganistanie operacji przeciwko wspomnianym podmiotom.  

W deklaracji zawarte zostały również punkty dotyczące wycofania wojsk zagranicznych, 

tożsame z tym co znalazło się w porozumieniu pokojowym. Ponadto Amerykanie 

zobowiązali się co roku poszukiwać funduszy na rzecz sił afgańskich, tak aby niezależnie 

mogły realizować działania przeciwko zagrożeniom wewnętrznym oraz zewnętrznym. 

Kwestia wymiany więźniów została opisana w deklaracji ogólnikowo jako działanie na rzecz 

zbudowania wzajemnego zaufania, bez wskazania w tekście konkretnych dat lub liczb. Ze 

swojej strony rząd w Kabulu zobowiązał się podjąć działania dyplomatyczne w celu 

usunięcia talibów z list osób objętych sankcjami do 29 maja 2020 roku lub nie później niż 30 

dni po osiągnięciu ramowego porozumienia lub zawieszenia broni. 

 

Droga do porozumienia 

 

Porozumienie pokojowe zawarte w Dosze ma szansę stać się zdecydowanym przełomem. 

W tym roku minie 20 lat od początku interwencji USA w Afganistanie. O ile główny jej cel –  

zlikwidowanie Al-Kaidy w Afganistanie – można uznać za częściowy sukces, o tyle wojna  

z talibami pozostawała daleka od rozstrzygnięcia. Podejmowane w ciągu tego prawie 20-

letniego okresu próby rozmów pokojowych kończyły się niepowodzeniem, czy to w wyniku 

decyzji polityków USA (początek pierwszej dekady XXI w.) lub afgańskich (2013 r.). 

Tymczasem dane z końca 2018 r. wskazywały5, że sytuacja stale się pogarsza, a talibowie 

kontrolowali wówczas największy obszar od 2001 r. i działali praktycznie na całym 

terytorium Afganistanu. W tym samym roku wyznaczono Zalmaya Khalilzada na 

specjalnego wysłannika prezydenta USA ds. pojednania w Afganistanie,  

a także zmieniono głównodowodzącego siłami zagranicznymi w Afganistanie – nowym 
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dowódcą został Austin Scott Miller. Z jednej strony strona amerykańska pod 

przewodnictwem Khalilzada przystąpiła do oficjalnych rozmów z talibami, a z drugiej 

podjęto bardziej agresywne działania militarne w Afganistanie. Zaowocowało to dalszą 

eskalacją działań wojennych w 2018 i 2019 r., czego dowodem była m.in. rosnąca 

bezprecedensowo liczba uderzeń z powietrza przeprowadzana przez siły USA6.  

W rezultacie w pierwszej połowie ub.r. gwałtownie wzrósł procentowy udział ofiar tych 

ataków w ogólnej liczbie cywilnych w Afganistanie7. Nie wydaje się, żeby ta kampania 

przyniosła długotrwałe rezultaty, chociaż w ubiegłym roku nie doszło do spektakularnych 

ataków talibów takich jak zdobycie miasta Ghazni w 2018 r. Jednym z jej celów było 

prawdopodobnie nie tyle ich pokonanie wroga, co wzmocnienie własnej pozycji 

negocjacyjnej w rozmowach pokojowych. Ze swojej strony talibowie odpowiedzieli własną 

kampanią zamachów w lecie 2019 r., którą należy rozumieć jako lustrzane odbicie 

amerykańskich działań, chociaż przy zastosowaniu innych, dostępnych im środków.  

W rezultacie takiego postępowania we wrześniu, kiedy wydawało się, że porozumienie jest 

bliskie, rozmowy zostały zerwane (na kilka miesięcy) przez prezydenta Trumpa. Pretekstem 

był zamach, w którym zginął w Kabulu żołnierz amerykański8.  

 

Równolegle do działań wojskowych w Afganistanie przez ok. 1,5 roku (z blisko 

dwumiesięczną przerwą) Zalmay Khalilzad wraz ze swoim zespołem prowadził negocjacje  

z talibami, co znalazło wyraz w 11 rundach rozmów w Dosze. Ważnym elementem tej 

strategii negocjacyjnej było regionalne podejście do problemu Afganistanu i rozmowy  

z przywódcami innych państw mających swoje interesy w zakończeniu konfliktu. W związku 

z tym przy okazji każdej z rund negocjacji Khalilzad odwiedzał również stolice Pakistanu, 

Indii, Arabii Saudyjskiej, Uzbekistanu, ale także i państw europejskich, np. Niemiec oraz 

Norwegii9. Jednym z bardziej wymiernych efektów tych działań było wypuszczenie przez 

Pakistan w październiku 2018 r. Mułły Baradara, przed 2010 jednego z głównych liderów 

talibów10. Pomimo długiego pobytu w pakistańskim więzieniu szybko został jedną  

z najważniejszych postaci rozmów pokojowych, stając na czele delegacji talibów i zostając 

mianowanym trzecim zastępcą Mułły Haibatullaha, głównego przywódcy talibów. Innym 

efektem działań Khalilzada było uzyskanie poparcia dla jego wysiłków ze strony państw 

regionu. Talibowie ze swojej strony również podróżowali do różnych państw, zdobywając 
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coraz szerszą akceptację międzynarodową11. Miało to miejsce pomimo tego, że w dalszym 

ciągu byli objęci sankcjami ONZ, co wskazuje, że istniało szersze przyzwolenie na taką 

działalność. Tego typu zaangażowanie międzynarodowe talibów wyraźnie odróżnia ich 

obecną politykę od tej z lat 90-tych., kiedy Islamski Emirat Afganistanu – państwo, któremu 

przewodzili – był międzynarodowym pariasem i został uznany jedynie przez trzy państwa 

(UEA, Arabię Saudyjską oraz Pakistan). Warto również zwrócić uwagę, że w ciągu roku 

podczas którego prowadzone były rozmowy, talibowie równolegle z Amerykanami oraz 

siłami bezpieczeństwa podległymi Kabulowi prowadzili działania przeciwko Państwu 

Islamskiemu w Afganistanie (ISKP, Islamic State Khorasan Province) w prowincjach 

Nangarhar i Kunar. W rezultacie prawie w całości udało się wyeliminować to ugrupowanie 

na terytorium pierwszej z nich i mocno ograniczyć w drugiej, co spotkało się  

z podziękowaniami Zalmaya Khalilzada dla talibów na Twitterze12. Chociaż trudno 

podejrzewać, że obie strony koordynowały swoje działania, pokazały, że talibowie  

w przyszłości mają możliwości, aby nie pozwolić na funkcjonowanie takich grup na 

terytorium Afganistanu. 

 

Znaczenie porozumienia 

 

Porozumienie podpisane w Dosze niewątpliwie można uznać za przełomowe, gdyż otwiera 

drogę do negocjacji wewnątrzafgańskich, które do tej pory były niemożliwe z racji 

nieuznawania przez talibów rządu w Kabulu. Dotychczasowe strategie, którymi kierowało 

się USA miały charakter przede wszystkim militarny i jak pokazały ostatnie lata, były 

skazane na porażkę. Strona amerykańska, zgodnie z zapowiedziami Zalmaya Khalilzada, 

rozpoczynała negocjacje chcąc osiągnąć cztery cele – wycofanie wojsk USA z Afganistanu, 

wycofanie wsparcia talibów dla ugrupowań terrorystycznych, w tym Al-Kaidy, zawieszenie 

broni oraz rozpoczęcie negocjacji wewnątrzafgańskich. W wyniku umowy realizacja 

pierwszych dwóch punktów miała rozpocząć się zaraz po podpisaniu umowy, natomiast 

kolejne dwa uzależnione były od spełnienia kolejnych warunków. Niedługo po podpisaniu 

rozpoczęto proces wycofywania wojsk amerykańskich, nawet w tempie szybszym niż 

zakładało porozumienie13. Dodatkowo 10 marca zostało ono jednogłośnie przyjęte przez 

Radę Bezpieczeństwa ONZ, co nadało mu szersze znaczenie międzynarodowe. 
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Zaangażowanie Amerykanów w porozumienie pokojowe zostało dodatkowo podkreślone 

symbolicznym gestem prezydenta Trumpa, który kilka dni po jego podpisaniu odbył 

rozmowę z Mułłą Baradarem.  

 

Ze swojej strony talibowie wydali w połowie marca oświadczenie, w którym zobowiązywali 

się walczyć z ISKP i odrzucili możliwość współpracy z tym ugrupowaniem. Do tej pory nie 

zrobili natomiast tego samego w przypadku Al-Kaidy, być może w oczekiwaniu na koniec 

pierwszej fazy wycofania wojsk USA. Jeśli chodzi o pozostałe dwa cele umowy, zawieszenie 

broni miało dopiero stać się przedmiotem rozmów wewnątrzafgańskich, natomiast ich 

rozpoczęcie uzależnione zostało od udanej wymiany więźniów. Zamiast zawieszenia 

wprowadzonego tuż po podpisaniu umowy, stronie amerykańskiej udało się wynegocjować 

na sam koniec jedynie „ograniczenie przemocy” w okresie tygodnia poprzedzającego 

zaplanowane podpisanie porozumienia pokojowego. Miało ono dowieść dobrej woli ze 

strony talibów i stanowiło warunek do jego podpisania. Należy uznać je za sukces, gdyż 

przyniosło znaczące ograniczenie liczby incydentów bezpieczeństwa, co dodatkowo 

pokazało po raz kolejny spójność ruchu talibów, wielokrotnie podważaną przez różnych 

obserwatorów. Rozpoczęcie rozmów wewnątrzafgańskich od razu napotkało przeszkody. 

Zwiastunem tego były już różnice w zapisach dotyczących wymiany więźniów  

w porozumieniu pokojowym oraz deklaracji afgańsko-amerykańskiej. Dodatkowo dzień po 

uroczystości w Dosze wpisał się w nie Aszraf Ghani, zdecydowanie protestując przeciwko 

wypuszczaniu talibów14. Warto także zaznaczyć, że pomimo braku konkretnych zapisów na 

przedłużenie okresu RIV (obowiązującego wszystkie strony konfliktu), pewne uzgodnienia  

w tej kwestii musiały zapaść, gdyż w kolejnych miesiącach przedstawiciele USA się na nie 

powoływali15. 

 

Wydaje się jednak, że porozumienie ma w sobie kilka luk, które mogą zaważyć na jego 

skuteczności. Po pierwsze, wycofanie sił zagranicznych powiązane zostało  

z przestrzeganiem i zaangażowaniem talibów w proces pokojowy, ale nie zostało 

uzależnione od efektów negocjacji wewnątrzafgańskich. W związku z tym o procesie 

zmniejszania liczby personelu będą decydować arbitralne decyzje, a niekoniecznie 

konkretne postępy w rozmowach między Afgańczykami. Niejasny pozostaje również 
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mechanizm weryfikacji działań obu stron. Po drugie, pomimo tygodniowego okresu RIV  

i deklaracji ze strony amerykańskiej, że pewna jego forma zostanie przedłużona, nie ma na 

to gwarancji. USA praktycznie zawiesiło swoje działania militarne w Afganistanie, oczekując 

– pomimo że nie ma takiego zapisu w porozumieniu – że druga strona odpowie tym 

samym16.  

 

Tymczasem chociaż można mówić o pewnym zmniejszeniu incydentów bezpieczeństwa 

inicjowanych przez talibów, ich liczba z czasem ponownie zaczęła rosnąć. Po podpisaniu 

umowy przedstawiciele talibów zadeklarowali koniec działań przeciwko wojskom koalicji, 

wyłączając jednak z tego afgańskie siły bezpieczeństwa. Wspomnieli również, że 

powstrzymają się od ataków na większe miasta i wzdłuż głównych szlaków 

komunikacyjnych. Chociaż wydaje się, że liczba incydentów bezpieczeństwa stale rosła, do 

połowy maja zgodnie z zapowiedziami nie doszło do ataków na siły koalicji oraz większe 

miasta17. Wytłumaczeniem takiego stanu rzeczy jest ciągle niedoprowadzona do końca 

kwestia wymiany więźniów, co stale podkreślają przedstawiciele rebeliantów. Wynika  

z tego również, że ich interesie leży pozostawienie tego w swojej dyspozycji jak najdłużej, 

gdyż z jednej strony nie pozbędą się swojego głównego atutu, a z drugiej strony utrzymają 

spójność i dyscyplinę w ruchu. W przypadku przeciągającego się braku reakcji ze strony sił 

zagranicznych na ich ataki, grozi to pozostawieniem Afgańczyków ich własnemu losowi.  

W atmosferze, kiedy obie strony będą starały się poprawić swoją pozycję negocjacyjną 

intensyfikując działania wojskowe, szanse na pozytywne zakończenie można uznać za 

bliskie zeru.  

 

Inną kwestią, której rozwiązanie będzie się przedłużać, będzie usunięcie talibów z list osób 

objętych sankcjami ONZ, w którą rząd w Kabulu miał się zaangażować. W świetle zapisów 

deklaracji miał on rozpocząć takie działania dopiero po tym, jak ustalone zostanie 

zawieszenie broni. Kolejną istotną sprawą dla porozumienia stanowią dwa tajne aneksy do 

umowy pokojowej, których istnienie ujawnił Mike Pompeo. Chociaż według niego miały one 

zawierać jedynie szczegóły techniczne umowy, fakt ich utajnienia pozostawia obawy, że 

pewne ważne kwestie pozostały ukryte18. 
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Perspektywy rozmów afgańskich w kontekście sytuacji politycznej wewnątrz 

Afganistanu 

 

Równolegle do negocjacji pokojowych w Afganistanie trwały przygotowania do wyborów 

prezydenckich. Pierwotnie zaplanowane były na kwiecień 2019, jednak z uwagi na 

konieczność ich lepszego przygotowania (oraz w mniejszym stopniu przez negocjacje USA-

talibowie) niezbędne było ich przełożenie. Dodatkowe pół roku okazało się jednak 

niewystarczające, aby zakończyć rozmowy pokojowe19. W tamtym okresie w jednym  

z możliwych scenariuszy dopuszczano powstanie wspólnego rządu tymczasowego  

z udziałem talibów i legalnych środowisk politycznych. W związku z tym przeprowadzenie 

wyborów według starych zasad stało w sprzeczności z takim rozwiązaniem. Widoczna była 

w tamtym czasie nieufność Afgańczyków wobec działań Khalilzada, gdyż byli całkowicie 

wykluczeni z negocjacji20. Stanowisko prezydenta Ghaniego, aby dążyć do wyborów, należy 

ocenić jako chęć uzyskania mandatu społecznego do przewodzenia kolejnemu etapowi 

rozmów pokojowych – negocjacji wewnątrzafgańskich21. W ramach swojej administracji 

również podjął działania na rzecz centralizacji uprawnień w kwestii pokoju  

w nowoutworzonym ministerstwie ds. pokoju, na czele którego stanął bliski mu Abdul 

Salam Rahimi22. Ponadto chociaż nie zlikwidował Wysokiej Rady ds. Pokoju, dotychczas 

zajmującej się tymi sprawami, uległa ona marginalizacji23. 

 

Wybory w Afganistanie przeprowadzone zostały 28 września. Zgodnie z przewidywaniami 

głównymi rywalami byli: dotychczasowy prezydent Aszraf Ghani oraz szef egzekutywy 

Abdullah Abdullah24. Jeśli chodzi o sytuację bezpieczeństwa, można uznać je za stosunkowo 

udane, gdyż przebiegły bez większych zakłóceń, zwłaszcza porównując je do 

parlamentarnych, które miały miejsce rok wcześniej25. Za porażkę można jednak uznać 

frekwencję wyborczą. Ostatecznie oddano nieco ponad 1,8 mln głosów na prawie 9,7 mln 

uprawionych do głosowania26. Wśród przyczyn takiego stanu rzeczy znalazły się: obawy 

związane z bezpieczeństwem (talibowie grozili uczestniczącym w wyborach), zniechęcenie 

wyborców do polityki (które można uznać za szczególnie istotne w tak krytycznym 

momencie dla przyszłości Afganistanu) oraz problemy z listami głosujących i danymi 

osobowymi wprowadzonymi do systemu (wielu Afgańczyków zostało pozbawionych 
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możliwości głosowania, kiedy okazało się, że nie ma ich w spisie głosujących w danym 

lokalu27). Pomimo wprowadzenia systemu biometrycznego, który miał gwarantować pełną 

uczciwość i transparentność wyborów, także i tym razem nie udało się tego celu osiągnąć. 

Wstępne wyniki wyborów zostały ogłoszone przez Niezależną Komisję Wyborczą (IEC – 

Independent Election Commission) 22 grudnia 2019 roku, po prawie trzech miesiącach 

sporów28. Zwycięzcą został Aszraf Ghani, który zdobył nieco ponad 50 proc. głosów. 

Ponieważ wywodzi się z pasztuńskiej mniejszości etnicznej jego poparcie skupiło się na 

południu i wschodzie kraju, natomiast jego rywal zwyciężył na północy i w centrum. 

Pozostali kandydaci nie przekroczyli pięciu proc. głosów29. Do ostatecznego zatwierdzenia 

wyników doszło jednak dopiero 18 lutego, po tym jak proces weryfikacji zakończyła 

Niezależna Komisja ds. Skarg Wyborczych (IECC – Independent Electoral Complaints 

Commission). Nie był to jednak koniec konfliktu wokół wyników, gdyż IEC pośpiesznie  

i selektywnie wdrożyła zalecenia IECC, by następnie szybko ponownie je ogłosić, tym razem 

ostatecznie30. Kulminacją całego procesu wyborczego był 9 marca, kiedy równolegle 

zorganizowano uroczystości zaprzysiężenia Abdullaha Abdullaha i Aszrafa Ghaniego. 

Wydawało się jednak wówczas, że silniejszą pozycję uzyskał ten drugi, gdyż większość 

zagranicznych dyplomatów w Afganistanie – w tym z USA – przybyła, aby uczestniczyć  

w jego ceremonii31. Nie był to jednak koniec sporu, gdyż obie strony rozpoczęły mianowania 

na różne stanowiska w administracji – gubernatorów oraz ministrów i dopiero mediacja 

innych polityków afgańskich oraz Zalmaya Khalilzada powstrzymała ten proces.  

W międzyczasie próbę rozwiązania sytuacji podjął sekretarz stanu USA Mike Pompeo, który 

w marcu przybył do Kabulu. Rozmawiał wtedy zarówno z Abdullahem, jak i Ghanim, 

aczkolwiek bez rezultatów. W następstwie tego niepowodzenia Amerykanie zdecydowali 

się obniżyć o 1 mld dolarów pomoc dla afgańskich sił bezpieczeństwa, co oznaczało 

zmniejszenie jej o ok. 25 proc32. Zasadniczy spór między dwoma obozami dotyczył udziału 

we władzy i stanowił powtórkę z wyborów w 2014 r. Wreszcie po kilku miesiącach negocjacji 

i mediacji amerykańskiej rywale podpisali porozumienie o Rządzie Jedności Narodowej, 

dzieląc się po połowie stanowiskami w rządzie. Tym razem zaangażowanie USA w spór było 

dużo mniejsze, ale na początku maja zaczęły się pojawiać pierwsze doniesienia, że obie 

strony są bliskie konsensu. Według pojawiających się informacji w przypadku porozumienia 
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można oczekiwać, że Abdullah Abdullah stanie na czele procesu pokojowego, obejmując 

nowoutworzone stanowisko premiera ds. pokoju.  

 

Wydaje się, że wybory prezydenckie są kolejnym potwierdzeniem rozłamu na afgańskiej 

scenie politycznej, który nie wróży dobrze przed negocjacjami z talibami. Mandat społeczny 

uzyskany przez prezydenta Ghaniego można uznać za słaby. Po pierwsze, w wyborach 

głosowało zaledwie ok. 20 proc. uprawionych. Po drugie, większość osiągnął bardzo małą 

różnicą głosów, co przy licznych wątpliwościach dotyczących uczciwości wyborów, stanowi 

kolejny czynnik wpływający na osłabienie jego pozycji. Znalazło to odzwierciedlenie  

w postulatach opozycji kwestionującej wyniki wyborów, która wzywała do uznania ich za 

nieważne. Taką sytuację z pewnością będą wykorzystywali talibowie, co zresztą nieraz już 

miało miejsce. Przykładem może być spotkanie w Moskwie w lutym 2019 r., kiedy zasiedli 

do stołu z politykami afgańskimi, którzy nie wchodzili w skład rządu. Niejednokrotnie 

wyrażali również wolę porozumienia się dawnymi mudżahedinami, czyli przywódcami  

z okresu walki z ZSRR, z których zdecydowana większość znalazła się w obozie Abdullaha 

Abdullaha. Za pozytywny sygnał można uznać natomiast fakt, że w trakcie całego sporu 

politycznego między Abdullahem a Ghanim 26 marca rząd ogłosił skład zespołu, który 

będzie negocjował z talibami porozumienie pokojowe. Został on później zaakceptowany 

przez Abdullaha jako reprezentujący interesy wszystkich Afgańczyków, Na jego czele stanął 

Masum Stanekzaj, zaufany prezydenta Ghaniego i były szef NDS – afgańskiej służby 

bezpieczeństwa. W jego składzie znaleźli się przedstawiciele innych środowisk 

politycznych33. Chociaż w pierwszej chwili talibowie odrzucili taki skład delegacji jako 

niereprezentujący społeczeństwa afgańskiego, można to traktować przede wszystkim jako 

chęć wykorzystania podziałów po drugiej stronie. 

 

Nieszczęśliwy zwiastun tego, jak będą wyglądać przyszłe negocjacje wewnątrzafgańskie 

stanowi w dalszym ciągu kwestia wymiany więźniów. Na fali powszechnego optymizmu po 

podpisaniu porozumienia z Dosze i pomimo początkowych protestów prezydenta 

Ghaniego34, obie strony w końcu przeprowadziły ze sobą pierwsze oficjalne rozmowy 

dotyczące tego problemu. Ostatecznie rozpoczęto je 8 kwietnia35, a w pierwszym tygodniu 

maja liczba zwolnionych talibów sięgnęła blisko 950 osób. W odpowiedzi rebelianci 
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wypuścili 110 przetrzymywanych. W świetle planów, według których zwalnianie pierwszych 

1500 talibów miało zająć dwa tygodnie, pokazuje to jasno jak bardzo proces ten opóźnił 

się36.  

 

Nie jest to dobry prognostyk przed początkiem rozmów wewnątrzafgańskich. Można 

oczekiwać, że przy takiej skali wzajemnego braku zaufania (które wymiana więźniów miała 

wzmocnić), proces będzie się bardzo przeciągał, ostatecznie niwecząc początkowy 

optymizm. Dodatkowym czynnikiem ciążącym na negocjacjach może być brak zawieszenia 

broni, gdyż przedłużający się okres działań wojennych zdecydowanie zwiększy 

prawdopodobieństwo zerwania dialogu. Będzie to jednak główna kwestia, od której zaczną 

się rozmowy, co zdeterminuje dalszy rozwój wypadków. 

 

Ewentualne rozmowy wewnątrzafgańskie będą się prawdopodobnie odbywały na 

terytorium jednego z państw trzecich. Wśród kandydatów do bycia gospodarzem mogą  

z państw europejskich być Niemcy lub Norwegia, które od dłuższego czasu były silnie 

zaangażowane w doprowadzenie obu stron do stołu negocjacyjnego. Rozważany może być 

także Katar, gdzie prowadzono amerykańsko-talibskie rozmowy. Mniej prawdopodobny 

jest Uzbekistan, którego kandydatura także pojawiała się w różnych doniesieniach. 

 

Poważnym zagrożeniem dla rządu w Kabulu w trakcie negocjacji będzie możliwość 

jednostronnego wycofania sił amerykańskich z Afganistanu. Ponieważ od dłuższego czasu 

widoczne jest zniechęcenie prezydenta Trumpa obecnością wojskową w tym kraju, wszelkie 

niepowodzenia w negocjacjach lub spory między afgańskimi politykami mogą przechylić 

szalę na korzyść takiego unilateralnego posunięcia. Rozwój sytuacji w tym kierunku 

postawiłby rząd w Kabulu przed bardzo poważnym kryzysem, gdyż afgańskie siły 

bezpieczeństwa w bardzo dużym stopniu opierają się na pomocy zagranicznych 

sojuszników. Ten scenariusz groziłby gwałtowną i nieprzewidywalną eskalacją konfliktu 

oraz utratą perspektyw na jakiekolwiek pokojowe rozwiązanie konfliktu. W rezultacie 

powstałej próżni ich rolę wypełniłyby najprawdopodobniej państwa regionu – przede 

wszystkim Pakistan, Iran oraz Rosja, co mogłoby to zachwiać jednością Afganistanu.  
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Jedną z największych związanych z rozmowami pokojowymi z talibami obaw  

w Afganistanie jest pytanie, jaki ustrój państwa zostanie w nich przyjęty oraz czy zdobycze 

cywilizacyjne i kulturowe z ostatnich 20 lat nie zostaną utracone. Taką perspektywę może 

nieść ze sobą emirat islamski, który talibowie ustanowili w latach 90. W świetle dzisiejszych 

uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wydaje się to jednak mało prawdopodobne. 

Po pierwsze, państwa sąsiadujące – takie jak Rosja, Chiny czy Iran – wyraźnie sprzeciwiają 

się takiemu rozwiązaniu. Jest to o tyle istotne, że jedną z przyczyn upadku talibów w 2001 r., 

było to, że ich państwo nie miało większego wsparcia z zewnątrz. Ich obecne działania 

sugerują, że zdobycie zagranicznego poparcia leży w ich żywotnym interesie. Po drugie, 

nawet w przypadku pozytywnego zakończenia rozmów pokojowych, Afganistan  

w kolejnych latach także będzie uzależniony od pomocy finansowej i materialnej  

z zewnątrz. Dlatego też nie wydaje się możliwe, by byli w stanie przezwyciężyć tę 

przeszkodę. Po trzecie, przez ostatnie kilkanaście lat w Afganistanie miała miejsce dalsza 

militaryzacja społeczeństwa. Pod bronią pozostaje na stałe kilkaset tysięcy ludzi, z tego 

część poza afgańskim aparatem bezpieczeństwa. Wdrożenie takiego ustroju przy 

powszechnym sprzeciwie społeczeństwa wiązałoby się z kolejną przeciągającą się wojną 

domową. 

 

Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu w Ośrodku Badań Azji 
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Warto dodać, że afgański doradca ds. bezpieczeństwa był najbardziej zaufaną osobą prezydenta Ghaniego, 
gdyż ówczesny minister spraw zagranicznych Salahuddin Rabbani był reprezentantem opozycyjnego wobec 

niego obozu politycznego. 
21

 W 2018 r. w celu uzyskania legitymizacji dla swojej polityki prezydent Ghani zwołał doradczą Loyę Dżirgę – 

wielkie zgromadzenie przedstawicieli różnych środowisk z całego Afganistanu. 
22

 Masud Ansar, Niższa izba parlamentu zatwierdziła powołanie ministerstwa ds. pokoju (po pers.), 

https://tolonews.com/fa/afghanistan/نماينده-مجلس%E2%80%8Cکرد-تصويب-را-صلح-امور-در-دولت-وزارت-گان [dostęp: 
09.05.2020]. 
23

 Zbiegło się to ze spotkaniem talibów z przedstawicielami opozycyjnych wobec prezydenta Ghaniego 

środowisk politycznych zorganizowanego przez Rosjan w Moskwie. Na tych spotkaniach tych obecni byli 

członkowie Wysokiej Rady ds. Pokoju, jak np. Haji Din Mohammad. 
24

 Szef egzekutywy to urząd powołany w 2014 w wyniku umowy między Aszrafem Ghanim a Abdullahem 

Abdullahem. Nie jest przewidziany w konstytucji Afganistanu i miał być jak stanowiskiem z uprawnieniami 
najbliższymi prezydentowi. 
25

 SPECIAL REPORT: 2019 ELECTION-RELATED VIOLENCE, United Nations Assistance Mission in Afghanistan, 

październik 2019, https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_special_report_-_2019_election-

related_violence_0.pdf , s. 1 [dostęp: 9.05.2020]. 
26

 Afghanistan 2019 Presidential Election, Independent Elections Commission, 

http://www.iec.org.af/results/en/home [dostęp: 9.05.2020]. 
27

 W tych wyborach prezydenckich każdy obywatel był przypisany do swojego lokalu wyborczego, w związku  
z próbą uniknięcia powtórzenia sytuacji z poprzednich wyborów prezydenckich, kiedy możliwe było 
głosowanie w całym Afganistanie, niezależnie od miejsca zamieszkania. Było to wówczas jedno ze źródeł 
oszustw wyborczych. 
28

 Główna oś sporu dotyczyła ok. 300 tys, głosów, z których np. 100 tys. zostało oddanych (według danych 
systemu) poza godzinami głosowania . 
29

 Aszraf Ghani – 50,64 proc., Abdullah Abdullah – 39,52, Gulbuddin Hekmatjar – 3,85, Rahmatullah Nabil – 

1,86. Pozostali kandydaci nie przekroczyli 1 proc. głosów. Z wyborów już w trakcie kampanii wycofał się Hanif 
Atmar, zapowiadany na najpoważniejszego rywala dla prezydenta Ghaniego. 
30

 Azizullah Hamdard, Komisja ds. skarg wyborczych: Ogłoszenie ostatecznych wyników wyborów nie zostało  
z nami skonsultowane (po pers.), http://elections.pajhwok.com/dr/2020/02/24-0 [dostęp: 7.05.2020]. 
31

 Do ostatniej chwili toczyły się negocjacje między dwoma obozami, a jednym z mediatorów był Zalmay 
Khalilzad. Ostatecznie ponieważ nie doszło do porozumienia, przyjechał on wraz z gen. Millerem oraz Rossem 
Wilsonem (chargé d’affairs ambasady USA) na uroczystość Aszrafa Ghaniego w pałacu prezydenckim. Dużym 
sukcesem prezydenta była również obecność na niej ambasadora Indii, tradycyjnie będących sojusznikiem 
Abdullaha. W żadnej z uroczystości nie uczestniczyli natomiast przedstawiciele Rosji, Iranu oraz Tadżykistanu, 
a Turcja wysłała zastępcę ambasadora.  

Za: Ahmad Shah Erfanyar, W uroczystości zaprzysiężenia prezydenta nie uczestniczyli ambasadorowie Rosji, 
Iranu oraz Tadżykistanu (po pers.), 10.03.2020, https://www.pajhwok.com/dr/2020/03/10/رئيس-تحليف-مراسم-در-

-تاجکستان-و-ايران-روسيه،-سفيران-جمهور اکاشتر   ,بود-نکرده-
32

 Jonathan Landay, Arshad Mohammed, Idrees Ali, Exclusive: Planned $1 billion U.S. aid cut would hit Afghan 

security force funds, Reuters, 5.04.2020, https://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan-

exclusive/exclusive-planned-1-billion-u-s-aid-cut-would-hit-afghan-security-force-funds-idUSKBN21N0CJ 

[dostęp: 7.05.2020]. 
33

 W składzie zespołu znaleźli się oprócz Stanekzaja: Nader Nadery, Abdul Matin Bek, Habiba Sarabi, Abdul 
Hadi Arghandiwal, Khalid Noor, Kalimullah Naqibi, Enayatullah Balkh, Shahla Farid, Mohammad Natiqi, Hafiz 

Mansour, Fawzia Kofi, Batur Dostum, Ghairat Baheer, Fatima Gailani, Zarar Ahmad Moqbel, Ghulam Farooq 

Majroh, Rasoul Talib, Sharifa Zurmati and Ayoub Ansari.  

Za: Who are the Delegates for the Peace Talks?, Tolo News,27.03.2020, 

https://tolonews.com/afghanistan/updated-who-are-delegates-peace-talks [dostęp: 9.05.2020]. 
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 Protest Ghaniego można odczytać jak próbę wykorzystania swojego atutu – ewentualnego zwolnienia 

więźniów – do uzyskania poparcia ze strony USA dla wyboru jego osoby na prezydenta Afganistanu. 

Uroczystość zaprzysiężenia odbyła się 9 marca, a dwa dni później Ghani podpisał rozporządzenie o zwolnieniu 
więzionych talibów.  
Za: Ghani signs decree on freeing Taliban prisoners, 11.03.2020, 

https://www.pajhwok.com/en/2020/03/11/ghani-signs-decree-freeing-taliban-prisoners [dostęp: 9.05.2020]. 
35

 Negocjacje dotyczące wymiany więźniów także miały dramatyczny przebieg, ponieważ pierwsza transza 
uwięzionych talibów została wypuszczona po tym, jak negocjatorzy rebeliantów zerwali dialog z rządem, 
uważając go za stratę czasu.  
Za: Sharif Hassan, Susannah George, Afghan government releases 100 Taliban prisoners after collapse of 

prisoner swap talks,https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/afghan-government-releases-100-

taliban-prisoners-after-collapse-of-prisoner-swap-talks/2020/04/08/bfba7794-7982-11ea-a311-

adb1344719a9_story.html [dostęp: 9.05.2020]. 
36

 Przy okazji epidemii Covid-19 rząd w Kabulu zwolnił z więzień dużą liczbę innych przetrzymywanych, aby 
uniknąć zagrożenia epidemiologicznego. Z tego powodu przeciąganie wymiany jeńców wydaje się być 
niepotrzebną zwłoką. Wahanie ze strony rządzących, aby zwolnić kilkunastu talibów oskarżanych o udział  
w bardzo poważnych atakach należy traktować raczej jako pretekst, gdyż tak mała liczba, nawet w przypadku 
wątpliwości, nie powinna zatrzymać procesu, którego skala jest dużo większa. 
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Polski eksport do Chin w 2019 r. 
 

Wartość eksportu do Chin w 2019 wyniosła 2 mld 970 mln usd. W 2018 było to 2 mld 498 

mln usd. W stosunku rocznym wzrost wyniósł zatem 472 mln usd, czyli 18,9 proc. Udział 

eksportu do Chin w ogólnym polskim eksporcie wyrażonym w usd wzrósł z 0,94 proc.  

w 2018 r do 1,12 proc. w 2019. Tempo wzrostu udziału w eksporcie wyniosło 19 proc. 

Wartość ta niemal pokrywa się z wartością tempa wzrostu eksportu do Chin w 2019 r., 

ponieważ ogólny polski eksport w 2019 r. wyrażony w usd był niemal identyczny  

z eksportem w 2018 r.1 Oznacza to, że dynamika eksportu do Chin bardzo wyraźnie 

pozytywnie odróżniała się od dynamiki ogólnego polskiego eksportu wyrażonego w usd.  

 

Jeszcze wyższe było tempo wzrostu eksportu wyrażonego w złotówkach. W 2018 wartość 

eksportu wyniosła 9 mld 15 mln pln, w 2019 r. zaś 11 mld 390 mln pln. Wzrost o 2 mld 375 

mln, czyli o ponad 26,3 proc., jest znacznie wyższą wartością niż wzrost wyrażony w usd. 

Różnica w tempie wzrostu jest przede wszystkim wynikiem wyższego kursu na parze 

usd/pln w 2019 w porównaniu do 2018 r. W 2018 r. kurs średnioważony NBP na parze 

usd/pln wynosił 3,6134, w 2019 r. zaś 3,8395, co oznacza średni wzrost ceny dolara o 6,26 

proc. rdr. Udział eksportu do Chin w łącznym polskim eksporcie wyrażonym w pln wzrósł 

jednak podobnie jak w wypadku wartości wyrażonych w usd z 0,95 proc. do 1,12 proc. Stało 

się tak, gdyż łączny polski eksport wyrażony w pln wzrósł w 2019 w porównaniu do 2018 r.  

o 6,56 proc.2  

 

Wśród dziesięciu działów, w których odnotowano najwyższy eksport nie było żadnego 

nowego w porównaniu do roku poprzedzającego. Nastąpiły natomiast przesunięcia  

w znaczeniu poszczególnych działów dla eksportu. Zaprezentowano to w tabeli 1.  
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Najbardziej znaczącą zmianę odnotowano w eksporcie drewna. Obejmujący te produkty 

ział 40 przesunął się na czwartą pozycję z dziewiątej, dzięki wzrostowi eksportu z 77 na 144 

mln usd. W czołowych dziesięciu pozycjach eksport wzrósł o 393 mln usd, czyli o 19,3 proc., 

czyli nieznacznie szybciej niż ogólny eksport do Chin, co wpłynęło na pogłębienie 

podkreślanej w publikacjach za lata poprzednie niekorzystnej tendencji do koncentracji 

eksportu w ograniczonej grupie produktów. W 2019 r. miał miejsce dalszy wzrost udziału 

działów o najwyższej wartości w eksporcie do Chin. Zmiany w rozkładzie na kwintyle zostały 

zaprezentowane w tabeli 2 poniżej. 
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Dane zaprezentowane w tabeli wskazują na dalszy postęp w koncentracji polskiego 

eksportu do Chin w ramach nielicznych działów. W 2019 r. 20 proc. działów wygenerowało 

92,2 proc, całego eksportu do Chin. Było to o dwa punkty procentowe więcej niż w roku 

poprzedzającym, z czego 10 czołowych działów na łączną liczbę 97 ujętych w statystyce 

eksportu do Chin obejmowało 81,8 proc, o 0,3 punktu procentowego więcej niż w 2018. 

Jednocześnie w 2019 r. w dwóch działach nie było żadnego eksportu, w 11 działach wartość 

eksportu wyniosła poniżej 100 tys. usd, a w kolejnych 26 działach pomiędzy 100 tys. usd  

a 1 mln, w 31 pomiędzy 1 a 10 mln usd, a w 27 powyżej 10 mln usd. W 2018 r. było to 

odpowiednio: 5, 10,23, 32, 27 działów, co pokazuje, że również przy innym podziale 

przedziałów niż kwintyle zmiany nie były znaczące. Na niewielki wzrost asymetrii rozkładu 

eksportu na poziomie działów wskazuje wartość współczynnika asymetrii3, która 

minimalnie wzrosła: z 4,87 w 2018 do 4,92 w 20194. Rozkładu wartości eksportu w działach 

w 2019 r. została przedstawiony na wykresie 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W 2019 wzrost eksportu miał miejsce w 48 działach, spadek również w 48 działach.  

W jednym zaś nie odnotowano zmiany. Łączna wartość wzrostu eksportu w działach,  

w których odnotowano wzrost wyniosła ponad 590 mln usd. Spadek eksportu w pozostałych 
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działach wyniósł ponad 118 mln usd. Czołowe działy pod względem wzrostu wartości 

eksportu w 2019 r. zaprezentowano w tabeli 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozytywnym zjawiskiem jest, że największy wzrost odnotowano nie w produktach z miedzi, 

ale w dziale obejmującym bardziej zaawansowane o wyższej wartości dodanej produkty 

przemysłu maszynowego, w którym wzrost był znacznie bardziej dynamiczny niż średnie 

tempo wzrostu eksportu do Chin. Dodatkowo znaczniejsze wzrosty zaobserwowano  

w wielu pozycjach z tego działu skupiających tak zróżnicowane produkty jak np. turbiny 

gazowe i turboodrzutowe, maszyny do robót ziemnych, maszyny do przerobu tytoniu oraz 

różnego rodzaju wirówki. Podobna sytuacja miała miejsce w dziale 85. W pozostałych 

działach wzrost eksportu był w przeważającej mierze napędzany przez nieliczne pozycje, jak 

np. surowe drewno nieobrobione lub tylko zgrubnie obrobione w dziale 44, w dziale  

4 mleko, a w dziale 28 związki nieorganiczne niesklasyfikowane w innych pozycjach działu. 
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W dziale obejmującym mięso kluczowy był eksport drobiu. Ponad sześćsetprocentowy 

wzrost był wynikiem bardzo niskiej bazy z roku poprzedzającego, związanej z zakazem 

importu polskiego drobiu do Chin i faktycznym otwarciem rynku dopiero pod koniec 2018. 

Od stycznia br. rynek chiński jest ponownie zamknięty ze względu na ogniska ptasiej grypy 

w Polsce, zatem można spodziewać się drastycznego spadku eksportu, niezależnie od 

wpływu epidemii koronawirusa.  

 

O ile liczba działów, w których odnotowano spadki jest znacznie wyższa niż w 2018 r. to 

wartość spadków w większości działów była stosunkowo niewielka. Niemal czterdzieści 

procent wartości spadku eksportu było skoncentrowane w dwóch działach: 94, w którym za 

spadek o wartości niemal 39 mln usd odpowiadały meble oraz w dziale 83, ze spadkiem  

o ponad 13 mln usd generowanym przede wszystkim w okuciach do mebli.  

 

Analiza na poziomie działów, które agregują produkty w wyraźnie wyodrębnione grupy daje 

dość dobry ogólny pogląd na strukturę, charakter i główne trendy w eksporcie do Chin, 

jednak ze względu na duże zróżnicowanie liczby pozycji w poszczególnych działach – oraz 

znaczne różnice w znaczeniu poszczególnych działów dla gospodarki – analiza danych 

statystycznych na populacji działów powinna być uzupełniona analizą informacji 

granularnych dla jednostek niższego rzędu – pozycji. 

 

W 2019 wśród 1056 pozycji uwzględnionych w bazie GUS5 w 280 odnotowano zerowy 

eksport, w 366 pozycjach wartość eksportu była poniżej 100 tys. usd, a w kolejnych 218 

pomiędzy 100 tys. a 1 mln usd, w 132 między 1 a 10 mln, a w 60 powyżej 1 mln usd. Średnia 

wartość eksportu na pozycję wyniosła ponad 2 mln 812 tys. usd, ale mediana to tylko ponad 

24 800 usd. Dla porównania w 2018 r. w 298 pozycjach odnotowano zerową wartość 

eksportu, w kolejnych 363 wartość eksportu była poniżej 100 tys. usd, w kolejnych 201 zaś 

wyniosła ona pomiędzy 100 tys. a 1 mln usd. W 142 pozycjach wyniosła ona między 1 a 10 

mln usd i w 52 powyżej 10 mln usd. Średnia wartość eksportu na pozycję wyniosła 2 mln 365 

tys. usd, ale mediana miała wartość zaledwie nieco ponad 20 tys. usd.  
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W 2019 r. wartość graniczna dla czwartego kwintyla wyniosła ponad 827 tys. usd, znacznie 

poniżej średniej. Wartość wyższą niż średnia odnotowano w 11 proc. wszystkich pozycji.  

W 2018 r. wartość graniczna dla czwartego kwintyla wyniosła nieco ponad 844 tys. usd, czyli 

znacznie poniżej średniej, ale odległość od średniej była znacznie mniejsza niż w 2019 r. 

Wartość wyższą niż średnia odnotowano w nieco powyżej 12,2 proc. całej populacji. 

Powyższe dane sugerują nasilenie tendencji do koncentracji eksportu w coraz węższej 

grupie czołowych pozycji w 2019 r. Potwierdza to rozkład wartości eksportu w pozycjach  

w podziale na kwintyle zaprezentowany w tabeli 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niemal cały polski eksport do Chin jest skupiony w nieco ponad 200 pozycjach. 

Koncentracja jest jeszcze bardziej widoczna przy dalszym zawężaniu liczby pozycji. W 2018 

r. 10 proc. pozycji stanowiło 89,7 proc. proc. eksportu do Chin, 5 proc. pozycji ponad 77,3 

proc., a 10 pierwszych pozycji (niespełna 1 proc. wszystkich pozycji) to aż 45,5 proc. 

eksportu do Chin. W 2019 r. nastąpiło pogłębienie koncentracji i te wartości wynosiły 

odpowiednio: dla 10 proc. pozycji – 91,6 proc. wartości eksportu, dla 5 proc. 79,5 proc. a dla 

pierwszych 10 pozycji – 47,2 proc.  

 

Należy jednak wziąć pod uwagę, że jedna pozycja obejmująca katody miedziane stanowiła 

w obu latach ponad 21 proc. wartości całego eksportu, co znacznie wpłynęło na wysokość 

średniej. Po wyłączeniu tej pozycji średnia wartość eksportu na pozycję w 2019 r. wyniosła  

2 mln 208 tys., a wyższą wartość niż średnia odnotowano w 12,6 proc. Odpowiednio w 2018 
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r. średnia wartość na pozycję po wyłączeniu miedzi wynosiła ponad 1 mln 868 tys. usd,  

a wyższą wartość od średniej odnotowano w 13,8 proc. Rozkład wartości eksportu  

w pozycjach w podziale na kwintyle po wyłączeniu katod miedzianych zaprezentowano  

w tabeli 5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyłączenie miedzi wpłynęło na koncentrację eksportu w pierwszym kwintylu tylko  

w stopniu minimalnym. Stopień koncentracji pozostał wysoki, z tendencją do wzrostu.  

W 2019 r. natomiast uwidoczniło się nieznacznie większe skupienie wartości w pozycjach  

w przedziale między 5 a 10 proc. liczby czołowych pozycji. W 2018 r. 10 proc. największych 

pod względem wartości pozycji stanowiło prawie 87 proc. eksportu do Chin, natomiast dla 

pierwszych 5 proc. pozycji wartość eksportu wyniosła 71,7 proc., a 10 pierwszych pozycji, 

czyli niespełna 1 proc. wszystkich to 32,7 proc. W 2019 r. te wartości wynosiły odpowiednio: 

dla 10 proc. pozycji – 89,5 proc. wartości eksportu, dla 5 proc. – 74,4 proc., a dla pierwszych 

10 pozycji – 34,9 proc. Czołowe dziesięć pozycji w polskim eksporcie do Chin w 2019 r. 

zaprezentowano w tabeli 6.  
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Uwagę zwraca wzrost eksportu drewna o 84 mln usd. Turbiny gazowe do różnego rodzaju 

silników – w tym silników turboodrzutowych i turbośmigłowych – od wielu lat są jedną  

z istotnych pozycji, choć wartość eksportu podlegała wahaniom. Wzrost eksportu drobiu 

oraz jego perspektywa w najbliższym czasie został już omówiony wyżej. Wśród tych 10 

pozycji w dwóch odnotowano spadek, a wartość wzrostu eksportu znetowanego6 wyniosła 

ponad 320 mln usd. Oznacza to, że tych kilka czołowych pozycji miało udział we wzroście 

eksportu do Chin o wysokości 68 proc. Bardzo blisko pierwszej dziesiątki znalazły się 

również ekstrakt słodowy z wartością wzrostu 17,64 mln usd. Jeśli dokona się wyłączenia 

miedzi, a uwzględni ekstrakt słodowy wartość wzrostu znetowanego dla czołowej dziesiątki 

wyniosłaby 225 mln usd, a jej udział we wzroście byłby na poziomie 62,8 proc. Oznacza to, 

że katody miedziane mają ograniczony wpływ na koncentrację wzrostu eksportu  

w kluczowych pozycjach. 
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Należy jednak mieć na uwadze, że widoczne są znaczne różnice w wartości i tempie wzrostu 

eksportu pozycji największych pod względem wartości eksportu oraz to, że uwzględnione 

zostały zarówno pozycje ze wzrostem eksportu jak i spadkiem. Przydatna dla oceny stopnia 

koncentracji wzrostu eksportu jest analiza znaczenia kluczowych pozycji z pozytywnym 

wzrostem eksportu. W tabeli 7 zaprezentowano pierwsze dziesięć pozycji pod względem 

wartości wzrostu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wśród tych 10 pozycji cztery – obejmujące opony samochodowe, mleko, wrębiarki do węgla 

i skał (w pozycji maszyny do robót ziemnych) oraz związki nieorganiczne 

niewyszczególnione w innych pozycjach klasyfikacji – są pozycjami spoza grupy dziesięciu 

generujących największy eksport pod względem wartości. Pozytywnym elementem jest 

wzrost eksportu opon, biorąc pod uwagę znaczny wartościowo import z Chin oraz 

dynamiczny wzrost eksportu mleka – jedynego w zasadzie produktu spożywczego, dla 

którego w ostatnich latach w sposób widoczny i stabilny zwiększa się wartość eksportu do 
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Chin. Natomiast ani na poziomie czołowych działów eksportu ani na poziomie pozycji  

w 2019 r. nie widać bardzo wyraźnego wzrostu znaczenia eksportu szerszego kręgu 

produktów przemysłu przetwórstwa spożywczego oraz innych, które miały szerzej wejść na 

chiński rynek, między innymi dzięki intensyfikacji transportu kolejowego, na co od lat 

wskazywali niektórzy analitycy. Bardzo pozytywne jest pojawienie się w czołówce pozycji 

obejmującej związki nieorganiczne, które w 2018 r. nie była eksportowane. Jest jednak 

kwestią trudną do zweryfikowania, czy obejmuje ona nowy produkt w eksporcie do Chin czy 

może inaczej sklasyfikowany produkt już eksportowany lub podobny do już 

eksportowanego.  

 

Łączna wartość wzrostu eksportu w 446 pozycjach, w których odnotowano wzrost dodatni 

wyniosła 735,6 mln usd. Jest to wartość wyższa niż odnotowana dla działów, co sugeruje 

zróżnicowanie dynamiki eksportu w obrębie poszczególnych działów. W dziesięciu 

głównych pod względem wartości wzrostu eksportu pozycjach wzrost wyniósł 431,3 mln 

usd, co oznacza, że ich udział w dodatnim wzroście wyniósł aż 58,6 proc. Wzrost eksportu  

w 10 proc. pozycji z dodatnim wzrostem stanowił 86,6 proc. całego dodatniego wzrostu na 

poziomie pozycji.  

 

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

                                                           
1
 W według danych GUS w 2018 eksport w usd wyniósł 264 mld 786 mln, a w 2019 264 mld 483 mln. 

2
 O 62,4 mld pln, z 951,3 mld pln do 1013,7 mld pln według danych GUS. 

3
 Wyliczonego dla całej populacji z momentu centralnego trzeciego rzędu oraz odchylenia standardowego.  

4
 Przeliczony dla całej populacji działów.  

5 Jest to liczba pozycji, jakie są uwzględnione w statystykach GUS dla lat 2018 i 2019 dla eksportu do Chin. 

Należy mieć na uwadze, że liczba pozycji jest wyższa i w statystykach dla ogólnego polskiego eksportu są to 
1262 pozycje. Niniejsze opracowanie skoncentrowane jest na ogólnej charakterystyce eksportu do Chin  

i porównaniem do roku poprzedzającego. Przyjęcie wyższej liczby pozycji wpłynęłoby znacząco na obniżenie 
średniej eksportu, mediany oraz innych wartości wyrażonych w kwintylach, ze względu na zwiększenie się 
analizowanej populacji o ponad 200 obserwacji o wartości O. Przy uwzględnieniu większej liczby obserwacji  

o wartości O, znacznie wyższe byłyby wartości koncentracji dla przedziałów pozycji wyznaczonych jako 
odsetek łącznej liczby pozycji. Przy porównaniu danych dla Chin w ujęciu rocznym nie ma to większego 
znaczenia dla wniosków w zakresie kierunku i siły zmian. Autor zdecydował się wyłącznie na potrzeby tego 
opracowania na przyjęcie liczby niższej wykazanej w bazie SWAID dla eksportu do Chin. Przyjęcie 
odpowiedniej liczby pozycji ma natomiast znaczenie przy innych badaniach porównawczych np. analizie 

danych dla eksportu z Polski do kilku państw lub porównaniu poziomu koncentracji eksportu z Polski  
a eksportu z innych państw należy wziąć pod uwagę pełną populację pozycji.  
6
 Czyli wypadkowa sumy wartości wzrostu pozytywnego oraz sumy wartości wzrostu negatywnego  

w poszczególnych pozycjach.  
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Ruszyła komercyjna sieć 5G w Japonii 
 

Japoński operator usług telekomunikacyjnych NTT Docomo uruchomił 25 marca pierwszą  

w kraju komercyjną sieć 5G dostępną dla użytkowników indywidualnych1. Przedsiębiorstwo 

rozpoczęło badania i prace nad siecią 5G w 2010 roku. Bezpośredni konkurenci, KDDI 

Corporation oraz SoftBank, również uruchomili takie usługi w tym samym tygodniu. Inny 

operator, Rakuten Mobile, we współpracy z japońskim NEC Corporation zamierza 

uruchomić swoją sieć w czerwcu tego roku. Oznacza to, że sieć 5G została uruchomiona 

zgodnie z planem – firmy telekomunikacyjne chciały udostępnić usługi 5G szerszej grupie 

klientów przed igrzyskami olimpijskimi w Tokio, które miały odbyć się w drugiej połowie 

2020 roku (zostały jednak przeniesione na rok 2021 ze względu na pandemię). Abonament 

sieci 5G w NTT Docomo kosztuje obecnie od 40 do 70 dolarów miesięcznie plus podatek. 

Usługa pozwala na transfer danych na poziomie 100 GB miesięcznie i jest dostępna w 150 

miejscach, między innymi w Tokio, Nagoi i Osace. Według informacji operatora całe 

terytorium Japonii znajdzie się w zasięgu sieci do końca marca 2024 roku. SoftBank zaś 

planuje uruchomienie 10 000 stacji bazowych do 2023 roku2. Firma buduje swoje 

rozwiązania w kooperacji z Ericssonem i Nokią, co jest efektem współpracy i udanych 

testów zapoczątkowanych w 2015 roku3, ale również wydarzeń z maja 2019, kiedy w wyniku 

napiętej sytuacji międzynarodowej firma zrezygnowała ze współpracy z chińskim 

przedsiębiorstwem Huawei. Również KDDI buduje swoją sieć we współpracy z Ericssonem, 

Nokią oraz Samsungiem4.  

 

Wdrażanie sieci wiąże się z udziałem wielu mniejszych firm. Na przykład NTT Docomo 

uruchomiło program współpracy, w którym bierze udział ponad 2000 przedsiębiorstw. 

Ocenia się, że do zakończenia programu w 2021 roku liczba partnerów, którzy wspólnie  

z NTT Docomo będą opracowywać potrzebne rozwiązania osiągnie 5000 podmiotów. 

Widać zatem, że technologia 5G istotnie przyczynia się do rozwoju całego sektora 

telekomunikacyjnego. 
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Na sukcesy związane z wdrożeniem komercyjnych rozwiązań 5G wpłynęły przyjazne 

decyzje rządu Japonii, który w kwietniu 2019 sprawnie zatwierdził plany budowy sieci 

zgłoszone przez czterech operatorów5. Relatywnie szybkie wdrożenie i rozwijanie tej 

technologii zostało umożliwione także dzięki przeprowadzonemu darmowemu przyznaniu 

częstotliwości6. W ramach decyzji operatorom przyznano nieodpłatnie różne pasma 

częstotliwości w pasmach 3,7 i 4,5 oraz 28 GHz. Wówczas zakładano, że całkowity koszt 

uruchomienia usług w technologii 5G w Japonii przekroczy 14 miliardów dolarów w ciągu 

pięciu lat (suma inwestycji zadeklarowana przez operatorów). Według planów, w zasięgu 

sieci dostarczanych przez NTT Docomo oraz KDDI po tym czasie miałoby znaleźć się 90 

procent Japończyków, zaś w sieci SoftBanku 64% obywateli. Rakuten zadeklarował objęcie 

zasięgiem 56% populacji. Do udanego wdrożenia przyczyniło się faktyczne uzależnienie 

przyznania częstotliwości od zadeklarowanej inwestycji i obietnicy dostarczenia sygnału  

w określone obszary, a nie od kwoty zapłaconej na drodze licytacji tak jak w innych 

państwach7. Daje to operatorom dużą swobodę w zakresie sposobu budowy sieci 5G i nie 

obniża zdolności do poniesienia nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę. Nie bez 

znaczenia jest również fakt dużego zaawansowania technologicznego japońskich 

przedsiębiorstw, dużych rezerw kapitałowych i bazy przemysłowej oraz inżynierskiej, 

umożliwiającej masową produkcję nawet bardziej skomplikowanych urządzeń w Japonii. 

Ponadto rząd stworzył również zachęty podatkowe (15-procentowa ulga) dla firm 

opracowujących rozwiązania 5G nie tylko w obszarze telekomunikacji, ale również dla 

przemysłu i rolnictwa8. Zdaniem analityków są to czynniki, które mogą przyczynić się do 

udanej ekspansji przedsiębiorstw japońskich w dziedzinie 5G za granicę9.  

 

5G w Polsce 

 

11 maja 2020 roku Polska jako siedemnasty kraj10 w Europie dołączyła do grona państw,  

w których dostępna jest sieć 5G. Z drugiej strony podczas głosowania 30 kwietnia 2020 roku 

odwołano prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, co spowodowało przesunięcie na 

czas nieokreślony aukcji, na której miały zostać rozdysponowane między operatorami 

częstotliwości 3,4-3,8 GHz11 (na których działa sieć 5G między innymi w Japonii).  
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Mimo tego jeden z polskich operatorów – Plus – niezależnie od aukcji częstotliwości 

wyposażył się w nadajniki 5G firmy Ericsson12 i rozmieścił je w siedmiu miastach Polski.  

I choć na ten moment nie ma zezwolenia na korzystanie z żadnej z częstotliwości z zakresu 

3,4-3,8 GHz, to dzięki nowszym technologiom nadawania operator jest w stanie spełnić 

minimalne standardy 5G korzystając z częstotliwości 2,6 GHz, do której ma prawo od 

dawna i wcześniej wykorzystywał do nadawania sygnału 4G LTE13. 

 

Pod nazwą 5G kryje się wiele różnych elementów infrastruktury, jednak podstawowy podział 

to podział na infrastrukturę Standalone (SA) i Non-standalone (NSA). Infrastrukturę 

Standalone trzeba będzie budować od podstaw, ale infrastruktura Non-standalone skorzysta 

z już istniejącej infrastruktury 4G. Jest to możliwe dzięki niższej częstotliwości. Pomysł 

wykorzystywania niższej częstotliwości (a przez to dłuższych fal i – co za tym idzie – fal  

o większym zasięgu) ze starej generacji sieci komórkowej nie jest nowy. 4G jest w stanie 

działać na częstotliwościach 800 i 900 MHz, takich jak sieć 3G 14. Taki krok co prawda 

znacznie poprawia zasięg, ale dłuższe fale zapewniają mniejszą prędkość transferu danych 

(ponieważ mają mniejszą energię). Jednak nadal korzystając z 4G zamiast 3G na paśmie 900 

MHz otrzymuje się i tak lepszą prędkość (choć nie tak wysoką jak maksymalne prędkości 

4G), a ponadto bardziej stabilne połączenie, niższe opóźnienia i usprawnione kolejkowanie 

żądań15.  

 

Na tej samej zasadzie działa sieć 5G oferowana przez Plus. Na japońskie prędkości takie jak 

3,4 GB/s oferowane przez NTT Docomo16 póki co nie można w Polsce liczyć, ale 600 MB/s 

oferowane przez Plusa to nadal więcej niż najszybsze 4G, a do tego spełniające standardy 

5G pod względem stabilności, maksymalnych opóźnień czy usprawnień  

w kolejkowaniu żądań17. 

 

Osobnym problemem sieci 5G oferowanej obecnie przez Plus jest kompatybilność 

urządzeń. Tak samo jak nie każdy smartfon i modem obsługuje 4G na częstotliwościach 800 

i 900 MHz18, tak samo nie każdy smartfon i modem obsługuje 5G na częstotliwości 2600 

MHz. Choć telefony i modemy teoretycznie obsługujące sieć 5G są w sprzedaży u polskich 

operatorów od połowy 2019 roku19, to wszystkie takie urządzenia innej marki niż Huawei20 
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mogą mieć problemy z odbiorem sieci 5G Plusa. Na szczęście lista kompatybilnych 

smartfonów powinna być stopniowo rozszerzana dzięki aktualizacjom oprogramowania we 

współpracy między Plusem a producentami21. Obecnie zaś kompatybilne modele obejmują 

jedynie sprzęty chińskie22. Ze względu na przyszłość sieci 5G w Polsce oraz bezpieczeństwo 

danych polskich użytkowników powinno się zabiegać o jak najszybsze przeprowadzenie 

aukcji częstotliwości i umożliwienie polskim operatorom wdrożenie sieci 5G kompatybilnej 

„po wyjęciu z pudełka” z rozwiązaniami spoza Chin. 

 

Wnioski 

 

Najbliższe miesiące i lata zadecydują o tym, które państwo i jakie firmy będą dominującymi 

podmiotami jeśli chodzi o rozwój i wdrażanie sieci 5G. Sieć ta powinna umożliwić 

zwiększenie produktywności i bezpieczeństwa w sektorze usług oraz innych sektorach 

gospodarki (na przykład firma Fujitsu zastosowała 5G do przesyłania obrazu z monitoringu 

budynku w wysokiej rozdzielczości do analizy przez sztuczną inteligencję)23. Powinna 

również przyczynić się do powstania wielu nowych przedsiębiorstw. Firmy japońskie 

dysponują już pewnymi przewagami, które mogą wpłynąć na sukces w tej dziedzinie. 

 

Rozwój sieci 5G w Polsce jest póki co ograniczony przez nierozstrzygniętą kwestię 

przydziału częstotliwości. Japonia zdecydowała się na przyznanie częstotliwości 

operatorom w zamian za inwestycje w ich własną infrastrukturę. Niezależnie od tego, czy 

rząd polski zdecyduje się przyznać częstotliwości w wyniku aukcji czy decyzji 

administracyjnej, ewentualne opóźnienia w tej kwestii będą negatywnie wpływać na rozwój 

sieci 5G w naszym kraju. Rozwój sieci 5G wiąże się z pewnymi szansami gospodarczymi, 

szczególnie w wypadku powtórzenia się kryzysu zbliżonego do pandemii koronawirusa  

w przyszłości, ponieważ naturalnie prowadzi do przyspieszenia cyfryzacji, a co za tym idzie 

wzmocnienia infrastruktury krytycznej i bezpieczeństwa państwa. Dlatego warto 

wypracować elastyczne podejście, zorientowane na jak najszybsze umożliwienie 

operatorom skupienie się na biznesowych, a nie administracyjnych aspektach 

przedsięwzięcia, tak by pełnowartościowa sieć 5G była wdrożona w Polsce szybciej niż  
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w innych państwach. Powinno to ułatwić odrabianie strat gospodarczych, które Polska 

poniosła zmagając się z ograniczeniami wywołanymi pandemią. 

 

Wydaje się, że obecnie żadne polskie przedsiębiorstwo technologiczne czy 

telekomunikacyjne nie dysponuje realnym potencjałem patentowym ani możliwościami 

produkcyjnymi własnych modemów ani nadajników do obsługi sieci 5G. Do przełamania 

tych słabości mogłoby się przyczynić obejmowanie udziałów w przedsiębiorstwach 

zagranicznych, które takie patenty posiadają, przeprowadzane przez polskie podmioty ze 

wsparciem państwa. Niektóre z tych przedsiębiorstw, na przykład Ericsson, są od lat mocno 

obecne w naszym kraju, posiadając również centra badawczo-rozwojowe. Ericsson jest 

ponadto notowany na giełdzie amerykańskiej, a jego akcjonariat jest bardzo rozdrobniony. 

Największy pakiet 7,2% akcji, w tym ponad 44 procent akcji A, posiada Investor AB, holding 

należący do rodziny Wallenbergów)24. Obecnie rynkowa kapitalizacja Ericssona wynosi 

nieco ponad 28 miliardów dolarów25. Obejmując względnie duży udział w tym 

przedsiębiorstwie, polska firma, a przez to również państwo miałoby większy wpływ 

chociażby na lokowanie i opracowywanie wysokowartościowej produkcji Ericssona  

w Polsce, a także prawo do zysku, który mógłby być reinwestowany w rozwój prywatnej lub 

państwowej infrastruktury 5G w naszym kraju.  

 

Konrad Rumiński – analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji  

 

Autor pragnie podziękować Kubie Wojciechowskiemu, autorowi bloga Hardware Trendsetter, 

za uwagi i konsultację merytoryczną tekstu. 
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Braki sprzętu w indyjskich laboratoriach kryminalistycznych 

 

W Indiach występują znaczne braki sprzętu kryminalistycznego, w tym laboratoryjnego.  

W poprzednich latach wywołane tym stanem ogromne opóźnienia w rozpatrywaniu spraw 

raportowano np. w Kerali1, Delhi2 i Asamie3. W 2017 r. na przykład raport centralnego 

audytora (Comptroller and Auditor General) wykazał szerokie braki sprzętu i kadr  

w laboratoriach w najludniejszym stanie państwa (Uttar Pradeś)4. W całym państwie, 

zamieszkanym przez ponad 1,2 mld ludzi, jest także mniej niż 30 państwowych 

kryminalistycznych laboratoriów badających DNA5.  

 

W ostatniej dekadzie władze zaczęły podejmować działania na rzecz poprawy sytuacji. Na 

terytorium Delhi i w stanach Maharasztra i Tamilnadu zmodernizowano służący do tego 

sprzęt, zmniejszając opóźnienia w rozpatrywaniu spraw6. Spośród obszarów, na których 

kładzie się obecnie nacisk widać wyraźnie zwiększenie funduszy na badania DNA  

i zwalczanie cyberprzestępstw, ale braki sprzętu występują w niemal każdej dziedzinie.  

W 2019 r. w Delhi otwarto ogólnokrajowe laboratorium kryminalistyczne do zwalczania 

cyberprzestrzępstw (National Cyber Forensic Lab )7, a swoją instytucję tego typu otworzył 

w tym samym roku rząd Uttar Pradeś8. Rząd centralny zalecił także rządom stanowym 

otwieranie tego typu laboratoriów. Sześć laboratoriów do zwalczania cyberprzestępstw 

zakłada właśnie rząd stanu Tamilnadu9, a trzy stan Odisza10. W budżecie na rok 2019-2020 

niemal wszystkie stany otrzymały od rządu centralnego środki na ulepszenie swoich 

laboratoriów kryminalistycznych11. Ponadto w 2019 r. stan Maharasztra zapowiedział 

otwarcie pięciu nowych laboratoriów kryminalistycznych (w Thane, Ratnagiri, Ćandrapurze, 

Śolapurze i Dhule), ulepszenie trzech spośród ośmiu już istniejących (w Nagpurze, 

Aurabangabadzie i Nasiku), a także dodanie możliwości badana cyberprzestrzępstw we 

wszystkich swoich laboratoriach12. Trzy nowe laboratoria powstają także w mieście 

Widźajawada w stanie Andhra Pradeś13. W ramach większego nacisku na zwalczanie 

przestępstw przeciw kobietom rząd centralny dofinansowuje wprowadzanie możliwości 
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badania DNA w wielu laboratoriach – według doniesień prasowych z zeszłego roku 

zamierzenie to realizowano w 13 stanach14. Stany Karnataka i Kerala rozważają także 

otwarcie osobnych, nowoczesnych laboratoriów do zwalczania przestępczości przeciw 

dzikiej przyrodzie po tym, jak na krok taki zdecydował się stan Tamilnadu15. 

 

Warto zatem monitorować braki w indyjskim sprzęcie kryminalistycznym i dokonywać ich 

przeglądu pod kątem możliwości eksportu polskiego sprzętu, programów komputerowych 

lub usług. Oferta może dotyczyć nawet możliwości organizacji szkoleń, gdyż raportowane 

są także braki w przygotowaniu indyjskich kadr kryminalistycznych. W 2018 r. dyrektor 

Directorate of Forensic Science Services głosił, że większość sprzętu do laboratoriów 

kryminalistycznych Indie zmuszone są importować16. Duże zapotrzebowanie jest także na 

sprzęt i oprogramowanie potrzebne do zwalczania cyberprzestępstw17. W Polsce taką 

problematyką zajmuje się np. firma Mediarecovery. Poza ofertami dla laboratoriów, warto 

również rozważyć ofertę sprzedaży sprzętu kryminalistycznego do analizy miejsc 

popełnienia przestępstwa. Spośród przedsiębiorstw z naszego kraju tego typu urządzenia 

oferuje np. firma Cybid18. 

 

Ponieważ Indie są federacją, a czuwanie nad porządkiem należy do prerogatyw rządów 

stanowych, z ofertami sprzedaży sprzętu lub usług kryminalistycznych należy kierować się 

odpowiednio do rządu centralnego lub stanowych, w zależności od instytucji. Służby 

policyjne (a zatem także podlegające im laboratoria) podlegają po rządy stanowe; każdy 

stan ma swoją policję. W większości wypadków należy zatem zwracać się do rządów 

stanowych. Terytorium Delhi, czyli National Capital Territory of Delhi, jest natomiast 

wyjątkiem – nie jest ono pełnoprawnym stanem, ale regionem z własnym rządem  

o kompetencjach ograniczonych bardziej niż stan. Delhi nie kontroluje między innymi 

swojej własnej policji, podlega ono pod ministerstwo spraw wewnętrznych całego państwa. 

Ponadto w Indiach funkcjonuje sześć laboratoriów kryminalistycznych podlegających pod 

centralną instytucję: Directorate of Forensic Science Services, która również podlega pod 

ministerstwo spraw wewnętrznych, a siedzibę ma w Mumbaju (Maharasztra). Laboratoria te 

ulokowane w Bhopalu (Madhja Pradeś), Ćandigarhu, Guwahati (Asam), Kalkucie (Bengal 

Zachodni), Pune (Maharasztra) i Hajdarabadzie (Telangana), a każde z nich nosi nazwę 
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Central Forensic Science Laboratory. Służby policyjne korzystają także z pomocy 

laboratoriów takich centralnych instytucji jak Indian Council of Medical Research, Council of 

Scientific and Industrial Research i innych.  
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Deterioration of Sino-Swedish relations and its implications for Poland and EU 

Alicja Bachulska 

 

In recent months, Sino-Swedish relations have deteriorated significantly due to a number of 

diplomatic incidents. These have also negatively affected the perception of China both 

among the Swedish society and the country’s decision-makers. Two cases from April 2020 

symbolise this: the closure of the last Confucius Classroom in Sweden and the cancellation 

of a 34-year-long partnership between the cities of Gothenburg and Shanghai. This way, 

Sweden has become the first EU country with no functioning Confucius Institutes or 

Classrooms – entities co-funded by the Chinese government and widely criticised for being 

a soft power tool of the authoritarian regime. These events have become a symbolic end to 

the period of political and economic rapprochement that had unfolded in recent decades. 

Swedish decision-makers at both central and local levels as well as its citizens have become 

increasingly vigilant towards cooperation with China. This is related to Sweden’s concerns 

about the unsatisfactory results of rapprochement and the increase in Chinese pressure 

exerted on local journalists, scientists, activists and politicians, whose actions are perceived 

by Beijing as threatening its interests and image.  

 

The current deterioration of ties has been related to an unresolved issue in Beijing and 

Stockholm’s ties: the case of Gui Minhai. Gui, a Swedish citizen of Chinese origin who used 

to run a Hong Kong-based publishing house known for books critical of the PRC's 

government, was abducted from Thailand in 2015 and has been under detention in China for 

several years after that. In February this year, he received a 10-year prison sentence for 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 37 | maj 2020 

56 |  

"illegally sharing information" with foreign entities. Beijing claims that Gui revoked his 

Swedish citizenship and is now considered a Chinese citizen. Stockholm rejects these claims 

and accuses Beijing of breaking international law. Chinese diplomats and the PRC’s MFA 

have strongly criticised Sweden for these comments – including some veiled threats made 

by the Chinese ambassador to Stockholm. Moreover, another Swedish citizen, an activist 

Peter Dahlin, has been detained in China in 2016, which has also negatively affected the 

countries’ ties. Both cases have illustrated that Sweden and China’s understanding of 

international law and protection of citizens are at odds.  

 

China’s increasingly assertive foreign policy and its local implementation – now known as 

“Wolf Warrior diplomacy” – have recently attracted a lot of international attention and 

criticism. Despite Beijing’s efforts to boost China’s “rhetorical power”, its current diplomatic 

style seems rather counterproductive: it has resulted in an increase of negative attitudes 

towards the country among both Swedish decision-makers and the general public. Beijing's 

growing assertiveness allows to conclude that in matters affecting its key interests, it will 

keep on exerting pressure on foreign entities acting against its will, even at the cost of 

deterioration of ties with its European partners. In this context, the coherence of Poland and 

EU’s position on promoting compliance with international norms and standards as well as 

the values underpinning them should be maintained. 

 

Relay for peace. US-Taliban peace agreement and intra-Afghan negotiations 

Przemysław Lesiński 

 

On February 29 this year, the US and the Taliban signed a peace agreement in Doha 

which formally ended the twenty-year old war between the two parties. The document 

touches upon four key issues: (1) complete withdrawal of the US military from 

Afghanistan, (2) guarantees from the Taliban that the Afghan territory will not become  

a safe haven for terrorist groups, (3) permanent ceasefire and (4) the commencement of 

the intra-Afghan peace talks. The US declared that during the first 135 days after signing 

the agreement, it will reduce its military personnel to 8600 troops and abandon five 

bases. At this point, if the Taliban keep their commitments, the US will complete its 
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military withdrawal during the next 9.5 months and close the remaining bases. The US 

also stated that it would begin to work "with all relevant sides" to release of up to 5000 

"Taliban prisoners held by the government" in exchange for up to 1000 prisoners from 

the other side. The Taliban declared that they would denounce terrorist groups and 

individuals, cease any future support for them and would not allow the Afghan territory 

to be used for any future attacks against the US and its allies. The document also 

stipulates that in case of a successful exchange of prisoners (which was supposed to be 

completed by March 10), intra-Afghan negotiations would begin. These are to include 

different domestic political factions and discuss a comprehensive and permanent 

ceasefire.  

 

Among other things mentioned in the agreement, the US promised to:  

(1) review its sanctions and rewards against the Taliban with the goal of removing them 

until August 27;  

(2) commence diplomatic engagement to remove the Taliban members from the UN 

sanctions list until May 29;  

(3) seek the UN Security Council’s endorsement for the deal; 

(4) maintain positive relations with the Taliban and with any future government that 

would be established as a result of intra-Afghan talks; 

and (5) cooperate economically with the post-settlement Afghan government. 

 

The peace deal might be a breakthrough in terms of ending the Afghan conflict, as it 

represents the first serious diplomatic attempt to systematically deal with its underlying 

problems. It opens the way for direct intra-Afghan talks which were impossible until now 

because the Taliban movement did not recognise the Kabul government. It has, 

however, some loopholes that could impede the whole process along the way.  

 

First of all, foreign troops’ withdrawal is dependent on the Taliban’s commitment to the 

Doha peace deal, but not on the effects of the intra-Afghan talks. Thus, future decisions 

regarding the reduction of military personnel might be rather arbitrary, instead of being 

based on clear and concrete conditions. There is also no transparent mechanism to verify 
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the other side’s commitment. This remains one of the biggest concerns for the Afghans 

who fear that the US president might at some point unilaterally decide to pull out the 

American forces and leave the local population without needed support. In the longer 

term, this scenario could be catastrophic for the Afghan state. Secondly, although 

signing of the peace deal was preceded by a week-long period of reduction in violence 

and there were US declarations that it would be prolonged, no article in the Doha 

agreement mentions it. The US and other foreign forces in Afghanistan have already 

suspended their offensive operations, expecting that the other side would do the same, 

but it has not. One of the reasons behind the continued violence could be the slow 

process of prisoners’ exchange. It is in the Taliban’s interest to maintain some level of 

violence as long as they can, because these circumstances could be used as a leverage 

(e.g. in disputes about prisoner exchanges) and a tool to maintain inner discipline and 

high morale within the movement. So far, violence has steadily risen and if this trend 

continues, both sides at some point will engage in a full-scale war. If they return to the 

same levels of violence as before, it is hard to imagine that the intra-Afghan talks could 

go forward. 

 

It is also worth mentioning that on the same day when the peace deal was agreed upon, 

another document was signed in Kabul – a joint declaration between the Islamic Republic 

of Afghanistan and the US. It serves as a guarantee for the government in Kabul and 

confirms the US commitment to supporting the Afghan security forces. Although the 

declaration’s contents were very similar to the peace agreement, there have been some 

differences between the two, which points towards possible problems with the execution 

of the elements of the latter, such as with prisoners exchange or Afghanistan’s 

commitment to removing the Taliban members from the UN sanctions list. 

 

Even if the peace process reaches the next stage – that of the intra-Afghan talks – there 

are other obstacles which will probably impede the next rounds of negotiations with the 

Taliban, especially for groups representing the Afghan society. A deep political rift which 

has emerged between Ashraf Ghani and Abdullah Abdullah after the contested 

presidential elections resulted in a prolonged crisis and months of a standoff. Even if this 
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division is officially overcome, this will offer little hope for unity of all political groups 

during the future negotiations with the Taliban. It also seems highly probable that this 

rift will be used by the Taliban to their advantage. Right now, their position at the 

negotiation table appears to be very strong and coherent, compared to the other side.  

 

It does not mean, however, that the threat of the return of the Islamic Emirate which the 

Taliban established in the last decade of 20th century has to materialise. There is 

currently a number of factors mitigating this scenario. Firstly, important international 

players active in the region, such as Russia, China and Iran, will probably not allow this to 

happen out of fear of history repeating itself. Secondly, the Taliban are aware of the fact 

that the lack of international recognition has been one of the reasons of their failure in 

the past. Thirdly, in terms of its economic performance, Afghanistan will not be able to 

function properly without foreign financial support and this will not change in the 

foreseeable future, even if the intra-Afghan talks were to be successful. Domestically, 

after almost 20 years of conflict, Afghanistan remains a highly militarised country, even 

compared to the earlier periods. Thus, any attempt to lay the foundations for the 

Emirate could be met with a very strong reaction from the opposing groups, which would 

result in yet another civil war. 

 

Polish exports to China in 2019 

Łukasz Sarek 

 

In 2019, Polish exports to China have increased by 472 million USD (18.9% YOY) which 

equals to an increase by 2,375 billion PLN (26.3% YOY). The higher rate of growth in PLN 

has been due to a higher USD exchange rate in that year. The value of export growth in the 

statistical chapters where growth was recorded has been several times higher than the 

value of export growth in the chapters where decrease in exports had been recorded (a 590 

million USD increase versus a 118 million USD decrease). The group of 10 largest chapters in 

terms of exports to China has not included any new items compared to 2018. The top three 

chapters in 2019 included copper products, machinery, electrical and electrical machinery 

products.  
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Within the group of leading statistical chapters, wood exports have clearly gained 

importance as their value has almost doubled. The largest increase in exports has been 

recorded not by copper products but in the chapters that included machinery, relevant 

components and spare parts. This is a positive development. In this chapter, export growth 

has been much more dynamic than the average growth rate of Polish exports to China and 

has been generated by differentiated groups of products, such as gas and turbojet turbines, 

earthmoving machines, tobacco processing machines and various types of centrifuges. In 

the majority of remaining chapters, growth was mainly driven by products belonging to 

individual statistical headings or even subheadings. Fall in exports in a single heading or 

subheading, can result in a dramatic decrease in exports in the whole chapter. Poultry 

exports to China have fluctuated substantially in recent years due to the avian influenza 

outbreaks in Poland. At the level of headings, main export products in terms of export value 

include copper cathodes, raw or roughly processed wood, car parts, machine parts, gas 

turbines, furniture, electrical transformers, synthetic rubber, poultry meat and offal.  

 

One of the negative aspects of Polish exports to China is the growing asymmetry in the 

distribution of export value across chapters. Most of the exports’ value is concentrated in  

a limited number of chapters. In 2019, 20% of the chapters generated more than 92% of 

exports and the top 10 chapters were valued at almost 82% of all exports’ value to China. 

These values were higher than in 2018. A further increase in export value concentration was 

also recorded at the level of headings: 10% of the headings constituted 91.6% of the value 

of exports, 5% of the headings almost 80% and the top 10 headings, representing less than 

1% of the total number of headings, constituted 47.2% of the exports value to China. The 

increasing concentration has been recorded not only in the distribution of export value but 

also in the distribution of the increase in export value across chapters and headings. The 

total value of the increase in export growth to China in headings with positive growth was 

over 735 million USD. This value is higher than the one recorded for the chapters, which 

indicates differentiation of export dynamics within chapters. Ten top headings in terms of 

the value of export growth in 2019 equalled 431 million USD which means that their share in 



 

English summaries  | 61 

the value of positive growth was 58.6%. Export increase in top 10% of the headings with  

a positive growth was 86.6% of the total positive growth value recorded at this level. 

 

Among the items with the highest growth value, there are four which are not among the top 

ten headings generating the highest value in exports. These include car tires, milk, coal and 

rock cutters – a subheading of earthmoving machinery – as well as inorganic chemical 

substances. This is a positive signal indicating that a new group of products has gained 

importance. Given significant imports of car tires from China (in terms of their value), the 

increase in exports in this heading is also a positive phenomenon.  

 

There has also been a dynamic increase in the export of milk. It is in fact the only food 

product with a significantly and steadily increasing value of exports to China in recent years. 

When it comes to products that are recording dynamic and healthy growth, no other food 

product had gained importance among the top Polish exports to China, neither at the level 

of the leading chapters nor that of headings other food products. 

 

Japan has launched its first commercial 5G network 

Konrad Rumiński 

 

On March 25, Japan’s predominant mobile phone operator NTT Docomo has launched the 

country’s first commercial 5G network. Shortly afterwards, KDDI and SoftBank have 

launched their own networks. For now, the 5G service provided by NTT Docomo is available 

in 150 places, including Tokyo and Osaka. The network is supposed to cover the entire 

territory of Japan by 2024. Its deployment can be linked to the participation of many smaller 

companies. Early implementation of 5G in Japan was made possible by favourable 

government decisions, i.e. allocation of frequencies not through an auction, but in exchange 

for declared investment in private infrastructure. Such a policy is attractive as it does not 

reduce the capital that the enterprises can spend on investments. In addition, the 

government offered tax incentives to companies involved in 5G research and development 

across many sectors of the economy. These factors can facilitate international expansion of 

Japanese companies in this field. 
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Indian forensic science laboratories are facing shortages of equipment 

Krzysztof Iwanek 

 

India is facing an acute shortage of forensic equipment, including the one used in 

laboratories. These circumstances are causing immense delays in proceeding cases. Hence 

in the past years the authorities have introduced various measures to improve the situation. 

Many Indian states and territories – such as Delhi, Maharashtra, Tamil Nadu, Uttar Pradesh, 

Odisha, Telangana or Andhra Pradesh – are currently setting up new forensic science 

laboratories or modernising the existing ones. There is apparent focus on enhancing DNA 

testing and raising capabilities to combat cybercrimes but equipment shortages exist in 

nearly every aspect of Indian forensic science. Polish companies could consider these 

circumstances as an opportunity to export their equipment, software or other services – as 

well as to offer training courses – to Indian entities. 

 

 

 

 




