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Podsumowania tekstów 

 

Ofensywa dyplomatyczna Iranu 

Łukasz Przybyszewski 

 

Islamska Republika Iranu (IRI) podjęła w ostatnich dwóch miesiącach szereg działań, które 

można interpretować jako ofensywę dyplomatyczną. Jej rozpoczęcie miało być ruchem 

wyprzedzającym narady RB ONZ na temat porozumienia nuklearnego z Iranem (JCPoA), 

które miały miejsce 30 czerwca br. oraz rozmów związanych z pięcioleciem jego zawarcia 

(14 lipca). Aktualnie inicjatywy Teheranu mają na celu wzmocnienie pozycji Iranu wobec 

toczących się dyskusji nt. ew. przedłużenia embarga ONZ na eksport z i do IRI uzbrojenia 

konwencjonalnego. Embargo to wygasa w 18 października br. i Teheran uzależnia rezultaty 

negocjacji od dalszego rozwoju swego programu nuklearnego i współpracy w ramach 

porozumienia JCPoA oraz z Międzynarodową Agencją Energii Atomowej (MAEA). Łączenie 

embarga ONZ z programem nuklearnym można interpretować jako formę szantażu. 

Rozstrzygające dla Iranu będzie spotkanie Rady Gubernatorów MAEA, które potrwa od 14 

do 18 września oraz upływający w tym czasie (17 września) termin, do którego można 

dokonać zerwania JCPoA i przywrócenia sankcji ONZ wymierzonych w irański program 

nuklearny. Aktualnie wydaje się wysoce prawdopodobne, że w wyniku weta Rosji i/lub Chin 

embargo ONZ nie zostanie przedłużone, w imię utrzymania cywilnego charakteru 

irańskiego programu nuklearnego. 

 

Wiele doniesień medialnych nt. sytuacji w Iranie i działań dyplomatycznych Teheranu 

wydaje się nosić znamiona szeroko zakrojonych działań informacyjnych. Niektóre 

wiadomości, jak np. o 25-letnim porozumieniu Iranu z Chinami i dalszej długoterminowej 

współpracy z Rosją, okazały się bardzo nośnymi tematami w mediach i ośrodkach 

analitycznych. Brakuje tym wiadomościom podstaw, które umożliwiałyby rzetelną ocenę. 

Nie ma bowiem żadnych dowodów ani przesłanek, które uzasadniałyby analizę czegoś, co 

na chwilę obecną jest jedynie spekulacją na podstawie „wrzutek medialnych”. 
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Władze w Iranie zapewne liczą na to, że podjęta ofensywa dyplomatyczna na poziomie 

regionalnym (m.in. Irak, Syria) oraz ponadregionalnym (Rosja, Chiny) w końcu doprowadzi 

do przychylnego dla Teheranu stanowiska niektórych stałych członków RB ONZ. To zaś  

w oczach Iranu może jawić się jako szansa na stworzenie podłoża do dyskusji nad 

zasadnością dalszej amerykańskiej „polityki maksymalnej presji”, czyli pod dalszą budowę 

wyłomu między państwami UE a USA. Aktualna irańska ofensywa dyplomatyczna nie 

wydaje się natomiast mieć wiele wspólnego z amerykańskimi wyborami prezydenckimi  

w listopadzie. Wpływ Teheranu na ich wynik jest znikomy, a ostatecznie niezależnie od 

zwycięzcy IRI nie liczy na poprawę relacji z USA, bo cofnięcie działań obecnej administracji 

jawi się jako niemożliwe. 

 

Kryzys relacji brytyjsko-chińskich i jego implikacje dla Europy 

Alicja Bachulska 

 

W lipcu br. relacje chińsko-brytyjskie uległy znacznemu pogorszeniu, a dotychczas 

koncyliacyjna polityka Londynu wobec Pekinu zaostrzyła się. Doprowadził do tego szereg 

spornych kwestii oraz decyzje brytyjskiego rządu wobec najważniejszych z nich. Chodzi tu 

m.in. o zablokowanie udziału Huawei w budowie brytyjskich sieci 5G, zawieszenie umowy 

ekstradycyjnej z Hongkongiem w odpowiedzi na wprowadzenie tam przez Pekin 

kontrowersyjnego prawa o bezpieczeństwie narodowym oraz wizytę sekretarza stanu USA 

Mike’a Pompeo w Londynie, podczas której rozmawiano m.in. o brytyjsko-amerykańskiej 

strategii wobec Chin. Na wyspach trwa również debata na temat potencjalnej blokady 

popularnej chińskiej aplikacji TikTok w związku z obawami natury bezpieczeństwa oraz 

nałożenia sankcji na Chiny w związku z łamaniem praw człowieka w Xinjiangu. Chociaż 

relacje Pekinu z Londynem były intensywnie rozwijane w ostatniej dekadzie, coraz bardziej 

agresywna polityka Xi Jinpinga oraz narastające napięcia chińsko-amerykańskie nie 

pozostały bez wpływu na stanowisko Wielkiej Brytanii wobec najbardziej kontrowersyjnych 

ruchów Chin. Nawarstwienie kwestii spornych, w szczególności w dobie pandemii, 

doprowadziło do przewartościowania ogólnego kierunku długoterminowego rozwoju relacji 

dwustronnych Londynu z Pekinem. Postrzeganie atrakcyjności współpracy brytyjsko-

chińskiej wśród ogółu społeczeństwa oraz znacznej części polityków, w szczególności 
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konserwatywnych, uległo znacznemu pogorszeniu. Obecnie ocena potencjalnych kosztów 

bezpieczeństwa związanych z uzależnieniem się od chińskiego dostawcy czy szerzej od 

chińskich technologii i kapitału wydaje się nadrzędna wobec gospodarczych kosztów 

pogorszenia relacji z Chinami. Wielka Brytania dotychczas nie zdefiniowała jasno swojej 

strategii wobec Pekinu, a obecny kryzys być może posłuży jako impuls do jej rozwoju. 

Należy obserwować rozwój napięć brytyjsko-chińskich i potencjalne ruchy odwetowe 

Pekinu, gdyż mogą one wskazywać na kierunek polityki Chin również wobec innych państw, 

które podejmą decyzje podobne do brytyjskich, m.in. w kontekście wykluczania Huawei  

z budowy lokalnych sieci 5G. 

 

Automatyzacja chińskiego sektora produkcyjnego 

Łukasz Sarek 

 

Kurcząca się siła robocza, wzrost kosztów zatrudniania pracowników, dążenie do poprawy 

produktywności i rentowności to główne czynniki skłaniające chińskich producentów do 

coraz szerszej automatyzacji procesów produkcji. Kierownictwo Komunistycznej Partii Chin 

od wielu lat wspiera wprowadzanie robotów do chińskich fabryk w celu podniesienia 

konkurencyjności produktów oferowanych przez rodzime firmy zarówno na rynkach 

krajowych jak i zagranicznych. Jednocześnie chińskie władze traktując robotyzację jako 

jeden z kluczowych elementów rozwoju chińskiej bazy produkcyjnej podejmują działania 

zmierzające do ograniczenia importu robotów i zwiększenia udziału w rynku rodzimych 

producentów, żeby zredukować wpływ czynników niezależnych jak polityka zagranicznych 

producentów oraz innych państw na ciągłość dostaw. Pekin ma również nadzieję, że 

chińskie firmy wejdą ze swoimi produktami na zagraniczne rynki, co pozwoli im czerpać 

korzyści ze spodziewanego dalszego globalnego wzrostu popytu na roboty. 

 

Za założeniami szły realne kroki wspierające chińskich producentów bezpośrednio  

i pośrednio, z których kluczowymi były dotacje. Wsparcie finansowe przedsiębiorstwa 

otrzymywały nie tylko z budżetu centralnego, ale przede wszystkim od rządów lokalnych, 

które zarówno dotowały zakupy robotów jak również badania i rozwój. Kierownictwo KPCh 

odniosło częściowy sukces. Chiny są obecnie największym rynkiem dla robotów, a liczba 
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zainstalowanych w sektorze produkcyjnym robotów wzrosła, znacznie przekraczając w 2018 

r. średnią światową (o 40 proc). Nie zostały natomiast zrealizowane założenia zwiększenia 

udziału chińskich firm w rynku. Rodzima produkcja rośnie nie na tyle szybko, żeby sprostać 

wymaganiom odbiorców i wyprzeć zagraniczne marki. Nie odniesiono również znaczących 

sukcesów eksportowych. Udało się natomiast zwiększyć lokalizację produkcji, gdyż 

zagraniczne koncerny zakładają w Chinach zakłady produkujące roboty.  

 

Polskie przedsiębiorstwa konkurują z chińskimi firmami nie tylko na własnym rynku, ale 

również na rynkach europejskich i podobnie jak one borykają się i będą borykały się  

w przyszłości z rosnącymi kosztami siły roboczej związanymi także z kurczeniem się jej 

zasobów. Automatyzacja produkcji jest jednym z istotnych elementów podnoszenia 

konkurencyjności bazy produkcyjnej przez m.in. podniesienie wydajności i elastyczności 

produkcji. Wsparcie państwa dla wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie 

wydaje się być jednak mocno ograniczone i w znacznej części wciąż pozostaje w sferze 

deklaratywnej, pomimo tego że od kilku lat branża ta wskazywana jest jako jedna  

z kluczowych dla rozwoju polskiego sektora produkcyjnego. Robotyzacja przemysłu 

powinna być odpowiednio wkomponowana w przeobrażenia kształtu gospodarki, żeby 

uniknąć lub możliwie zminimalizować niekorzystne społeczne skutki. Wskazana jest 

również intensyfikacja wsparcia dla rozwoju polskiej robotyki, aby polskie przedsiębiorstwa 

mogły skorzystać na przewidywanym rozwoju tej branży, a jednocześnie żeby częściowo 

uniezależnić polski rynek do zagranicznych producentów. 

  

Epidemia COVID-19 w Afganistanie i jej implikacje 

Przemysław Lesiński 

 

W lutym br. epidemia SARS-COV-2 dotarła do Afganistanu z sąsiedniego Iranu, gdzie już 

dynamicznie się rozwijała. Chociaż podjęto próbę zamknięcia granicy, z powodu dużej 

liczby powracających do kraju Afgańczyków władze musiały ją ponownie otworzyć, 

zwłaszcza że jej kontrolowanie z racji długości i trudnego terenu jest niemożliwe. Pomimo 

tego według oficjalnych statystyk liczba chorych początkowo nie rosła zbyt szybko i dopiero 

w maju pokazały one dynamiczne wzrosty, a zakażeni byli już na terenie całego kraju. 
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Pozornie dobry obraz sytuacji jest jednak prawdopodobnie mocno zafałszowany przez 

niedostatki służby zdrowia, która nie jest w stanie przeprowadzić wystarczającej liczby 

testów na obecność koronawirusa. Wydaje się jednak, że ministerstwo zdrowia ma 

świadomość tego problemu, gdyż według opublikowanego przez nie szacunkowego 

badania populacji bazującego na innego rodzaju testach oceniło, że skala problemu może 

być dużo poważniejsza – zachorować mogło nawet 10 z ponad 30 mln Afgańczyków. 

 

Reakcja rządu na początku epidemii była raczej powolna, gdyż bardziej zdecydowane 

działania podjął on dopiero pod koniec marca, kiedy wprowadzono w głównych miastach 

ograniczenia dotyczące przemieszczania się, zamknięto miejsca publiczne i wprowadzano 

limity w transporcie publicznym. Dodatkowym utrudnieniem dla władz we wdrażaniu zasad 

dystansu społecznego była mała świadomość zagrożenia i kultura bliskiego kontaktu 

fizycznego przy powitaniach. Warto jednak zauważyć, że opór wobec bardziej 

zdecydowanych działań mógł być również spowodowany obawą, że wprowadzanie 

większych ograniczeń w poruszaniu się i prowadzeniu działalności gospodarczej będzie 

generowało zbyt duże koszty dla gospodarki i poważnie odbije się na sytuacji ekonomicznej 

społeczeństwa.  

 

W związku z epidemią republiki Azji Centralnej oraz Pakistan szybko zdecydowały się na 

zamknięcie granic Afganistanem. Zwłaszcza działanie Pakistańczyków miało znaczenie, 

gdyż duża część importu afgańskiego pochodzi z tego kierunku,a dodatkowo mieszka tam 

kilka milionów Afgańczyków, którzy stracili możliwość powrotu do ojczyzny. W maju 

Pakistan zezwolił na import towarów do Afganistanu, a także dwukrotnie otwierał przejścia 

graniczne dla Afgańczyków na krótki okres, w wyniku czego powróciło granicę przekroczyło 

kilkadziesiąt tysięcy osób. Skala zjawiska powrotów była jednak jeszcze większa  

w przypadku Iranu, kiedy w marcu granicę przekroczyło ponad 150 tys. osób. Wydaje się, że 

problem ten będzie stanowił poważne wyzwanie dla osłabionego prowadzeniem wojny oraz 

walką z epidemią rządu w Kabulu. Można także oczekiwać, że wzrośnie zjawisko migracji do 

Europy, zwłaszcza że z poważnymi problemami gospodarczymi borykać się będą Iran  

i Pakistan, które dawały zatrudnienie tysiącom Afgańczyków. 
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Wydaje się także, że kryzys epidemiologiczny w znaczącym stopniu wpłynie również na 

słabą gospodarkę Afganistanu. Z powodu zamknięcia granic znacząco spadły wpływy  

z tytułu opłat celnych, podczas gdy rok wcześniej stanowiły najważniejszą pozycję  

w budżecie. Według ministerstwa gospodarki wzrósł również gwałtownie odsetek ludzi 

żyjących poniżej granicy ubóstwa. Spowodowane było to wzrostami cen w pierwszych 

miesiącach epidemii i spadkiem dochodów ludności. Stawia to pod znakiem zapytania cel, 

który został postawione przed rządem Afganistanu – aby do 2024 roku z własnych środków 

był w stanie opłacić wydatki na siły bezpieczeństwa. Można się także spodziewać, że część 

pieniędzy zamiast na inwestycje, przeznaczonych zostanie na walkę ze skutkami epidemii, 

co ograniczy impulsy prorozwojowe. Nie wiadomo także w jaki sposób spodziewany kryzys 

gospodarczy wpłynie na gotowość innych państw do przeznaczania środków na pomoc 

Afganistanowi. Istnieje poważna obawa, że mogą one zostać zmniejszone. 

 

Epidemia w Afganistanie nie zmieniła natomiast sytuacji bezpieczeństwa w Afganistanie. 

Chociaż talibowie rozważali zawieszenie broni na terenach dotkniętych pandemią, w końcu 

do tego nie doszło. Dalej prowadzone były regularne walki z rządowymi siłami 

bezpieczeństwa i chociaż ich intensywność była niższa niż w ubiegłym roku, co miało być 

zgodne z obietnicami złożonymi przez rebeliantów wobec USA, to w dalszym ciągu zginęła 

bardzo duża liczba żołnierzy i policjantów. Wydaje się, że epidemia nie miała większego 

wpływu na działania talibów, natomiast może osłabić pozycję walczącego o przetrwanie 

rządu. 

 

COVID-19 w Japonii póki co mniej groźny niż w innych państwach 

Konrad Rumiński 

 

Zebrane do tej pory dane wskazują, że epidemia COVID-19 w Japonii wygasa, a wirus SARS-

CoV-2 nie spowodował masowej liczby zgonów, pomimo braku surowych obostrzeń  

i lockdownu z prawdziwego zdarzenia. Obok często podawanych przyczyn relatywnie 

dobrej sytuacji epidemicznej w tym państwie, takich jak uwarunkowania kulturowe, 

wysokie standardy higieny, zwyczaj noszenia maseczek, unikanie kontaktów fizycznych  

i dotyku podawane są również: duży poziom zdyscyplinowania populacji, dobrze 
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dofinansowany system opieki zdrowotnej, szybka reakcja rządu i być może łagodniejszy 

szczep wirusa.  

 

Łagodny przebieg epidemii w Japonii, państwie wyjątkowo narażonym na koronawirusa, 

pokazuje, że do informacji medialnych i zaleceń eksperckich związanych z COVID-19 warto 

podchodzić ostrożnie, szczególnie na etapie projektowania polityki państwa. Wydaje się, że 

w kwestii COVID-19 mamy do czynienia z paniką i szeroko zakrojoną akcją medialną, która 

ostatecznie negatywnie wpływa nawet na przekaz źródeł oficjalnych i zazwyczaj 

postrzeganych jako rzetelne, na przykład organizacji międzynarodowych i rządów państw. 

Nadmiernie alarmistyczne, czy sprzeczne ze sobą komunikaty w środkach masowego 

przekazu mogą negatywnie wpływać na skuteczność decyzji podejmowanych przez rządy 

państw, jak również być wykorzystywane przez ośrodki, które widzą swój długoterminowy 

interes w osłabieniu systemu społeczno-gospodarczego opartego na kapitalizmie, 

globalizacji, prawach człowieka i demokracji liberalnej. Choć sytuacja mająca miejsce  

w Japonii będzie po zakończeniu epidemii z pewnością szczegółowo porównywana z innymi 

państwami, wydaje się, że pomimo wprowadzenia jedynie dobrowolnych zaleceń, które 

każdemu z osobna mieszkańcowi Japonii umożliwiły subiektywne i pragmatyczne podejście 

do kwestii bezpieczeństwa, udało się póki co ochronić zdrowie obywateli bez naruszania 

większości praw obywatelskich. 
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KOMENTARZ NR 24/2020; DATA ZŁOŻENIA: 23.07.2020 

Ofensywa dyplomatyczna Iranu 

 

Islamska Republika Iranu (IRI) podjęła w ostatnich dwóch miesiącach działania w polityce 

zagranicznej, które można uznać za narastającą ofensywę dyplomatyczną. Jej rozpoczęcie 

miało być ruchem wyprzedzającym narady RB ONZ na temat porozumienia nuklearnego  

z Iranem (JCPoA), które miały miejsce 30 czerwca br. oraz rozmów związanych  

z pięcioleciem jego zawarcia (14 lipca). W nadchodzących tygodniach zadaniem irańskiej 

służby dyplomatycznej, wspomaganej różnymi działaniami wspierającymi, będzie 

maksymalne wzmocnienie pozycji władz w Teheranie wobec zbliżających się kluczowych 

wydarzeń: 

1) Spotkania Rady Gubernatorów MAEA, które odbędzie się w dniach od 14 do 18 

września. Co istotne, w dniu 17 września upływa termin na zerwanie JCPoA  

i przywrócenie sankcji ONZ wymierzonych w irański program nuklearny; 

2)  Zgromadzenia Ogólnego ONZ w dniach 22-30 września; oraz  

3) Wygaśnięcia z dniem 18 października embarga ONZ na eksport z i do Iranu 

uzbrojenia konwencjonalnego. 

Ogólnym zamiarem Iranu musi zatem być wzmocnienie pozycji kraju na arenie 

międzynarodowej w obliczu wielowektorowej presji z wewnątrz i z zewnątrz. Generalnym 

celem ofensywy dyplomatycznej Iranu jest kształtowanie opinii w kierunku kojarzenia 

polityki „maksymalnego nacisku” Waszyngtonu z cierpieniem przeciętnych Irańczyków, 

ofiar „terroryzmu ekonomicznego” USA i bezsilności państw UE. Amerykańskie działania  

i europejski brak inicjatywy łączone są w narracji medialnej ze żniwem pandemii nowego 

koronawirusa i z utrudnionym importem towarów medycznych oraz koniecznością obrony 

przed kontrowersyjnymi prowokacjami USA. Do tych ostatnich Teheran zalicza m.in. 

zabicie gen. bryg. Ghasema Solejmaniego czy przedkładanie fałszywych dowodów nt. 

irańskiego programu nuklearnego. Jednocześnie Iran komunikuje, że ekonomicznie 

wytrzymuje działania gabinetu D. Trumpa, skupiając się na polityce „gospodarki oporu”.  

W wymiarze regionalnym zaś irańskie władze wciąż podkreślają, że ich postawa nie ulegnie 

zmianie, ponieważ „Oś Oporu” jest „niezłomna”. Teheran buduje na tym elemencie narracji 
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swoją pozycję w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym, w oparciu o potencjał, jaki 

miałaby irańska pozycja geostrategiczna i baza przemysłowa, gdyby tylko państwa UE 

zechciałyby oprzeć się naciskom Waszyngtonu. 

 

W świetle powyższego należy z dużą dozą ostrożności odczytywać nadchodzące  

w najbliższym czasie doniesienia nt. Iranu, a szczególnie te, które powstają na bazie 

oryginalnie irańskich wiadomości.  

 

Procesy i czynniki leżące u podstaw rozpoczęcia ofensywy dyplomatycznej  

 

Powodem wytężonej pracy gabinetu prezydenta Iranu (Hassan Rouhani), a szczególnie 

ministra SZ IRI Mohammada Dżawada Zarifa jest szereg procesów i czynników, które 

wpływają i/lub będą wpływać na pozycję międzynarodową oraz politykę wewnętrzną IRI. 

Procesami i czynnikami tymi są: 

1) Rozwój epidemii SARS-CoV-2 oraz jej implikacji społeczno-gospodarczych,  

a w wymiarze globalnym – pandemii i jej skutków; 

2) Dalszy rozwój sytuacji na rynku węglowodorów po szoku popytowo-podażowym, 

szczególnie ropy naftowej; 

3) Sytuacji gospodarczej państw sąsiednich, szczególnie Iraku oraz Syrii; 

4) Dalszy rozwój relacji iracko-amerykańskich, a w szczególności kwestia obecności 

amerykańskich wojsk w Iraku; 

5) Dalszy rozwój wojny domowej w Syrii oraz prób wznawiania działań militarnych i/lub 

stabilizacyjno-pokojowych; 

6) Działania sankcyjne Waszyngtonu wobec Teheranu, określane jako „polityka 

maksymalnego nacisku” lub nieeufemistycznie jako „polityka zaduszenia” (en. 

strangulation policy); 

7) Nadchodzące wybory prezydenckie w USA w listopadzie br.  

8) Nierozstrzygnięta kwestia utrzymania lub zniesienia embarga ONZ na eksport z i do 

Iranu uzbrojenia konwencjonalnego. Termin embarga upływa z dniem  

8 października br.; 
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9) Nierozstrzygalna wciąż kwestia celów irańskiego programu nuklearnego. Pomimo 

możliwości doprowadzenia współpracy IRI z Międzynarodową Agencją Energii 

Atomowej (MAEA) do osiągnięcia ogólnego porozumienia o pokojowym charakterze 

irańskiego programu i tym samym szybszego zniesienia sankcji, Teheranowi dotąd 

się to nie udało. Jedną z przyczyn niepowodzenia jest amerykańskie odejście od 

prawnie niewiążącego porozumienia ws. programu nuklearnego Iranu (JCPoA). 

 

Kierunki i cele ofensywy dyplomatycznej Iranu w czerwcu i lipcu br. 

 

Sprawa rozwoju epidemii nowego koronawirusa w Iranie jest obracana przez irańską 

dyplomację w narzędzie negocjacyjne. Iran szacuje na podstawie testów serologicznych 

liczbę obywateli zakażonych wirusem SARS-CoV-2 na ok. 25 mln osób1. Celem publikacji tej 

statystyki było nie tylko skłonienie obywateli IRI do stosowania środków zapobiegawczych, 

ale prawdopodobnie także do zainspirowania zachodnich mediów do powielenia tego 

przekazu. W ten sposób irańscy dyplomaci przedstawiać mogą siebie jako państwo 

poszkodowane, które niechybnie spotyka tragedia. Argument ten ma uzasadniać 

przynajmniej pobudzenie państw UE do zwiększenia nieobjętej sankcjami wymiany 

handlowej w zakresie towarów medycznych. W wymiarze gospodarczym należy uznać, że 

najprawdopodobniej nie zostaną osiągnięte ani cele inflacyjne, ani wiele z punktów 6. 

Pięcioletniego Planu Rozwoju Kraju, ani założenia budżetowe. Pod tym względem 

amerykańskie sankcje nie były bez znaczenia, ale do pogorszenia się sytuacji walnie 

przyczyniła się pandemia. 

 

Po szoku popytowo-podażowym na rynku ropy naftowej, Królestwo Arabii Saudyjskiej oraz 

OPEC+ doszły do porozumienia, w wyniku którego dalsza niemal 4-miesięczna wojna 

cenowa i podażowa musi przejść w drugą fazę: przyjęto restrykcyjną politykę wydobycia 

oraz ostrożne podnoszenie ceny, ale z uwagi na brak zwiększenia popytu, poziom ceny 

baryłki BRENT oraz WTI wciąż daleki jest od ubiegłorocznych notowań. Sytuacja ta ma 

niewielki wpływ na negatywne okoliczności w jakich znalazł się irańska branża 

węglowodorową, ponieważ klientela zakupująca ropę od władz w Teheranie skurczyła się 

drastycznie. Iran podejmuje się jednak nie tylko skrytego eksportu ropy naftowej, ale także i 
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medialnie bardzo nośnych, ambitniejszych działań jak np. dostarczenie irańskich 

węglowodorów do Wenezueli, czy wysyłanie kolejnych tankowców do Syrii wbrew 

amerykańskim sankcjom i naciskom. Na uwagę zasługuje fakt, że Iran stara się nie łączyć w 

oficjalnej narracji przychodów z eksportu ropy naftowej z budżetem obronnym oraz 

embargiem ONZ na uzbrojenie. 

 

Irańska dyplomacja wojskowa stała się w ostatnim czasie również aktywniejsza. Możliwe, że 

dowódca sił specjalnych Ghods gen. bryg. Esmail Ghaani pojawił się z końcem czerwca  

w Syrii w rejonie Abu Kamal. Informacja ta miała rzekomo być rozpropagowana przez kanał 

KSRI na komunikatorze Telegram oraz irański portal Tasnim, lecz została pominięta przez 

główne portale informacyjne, a na Tasnim - skasowana2. Odbycie podróży przez Ghaaniego 

wydaje się jednak możliwe, ponieważ w doniesieniach na jego temat jest aż ponad miesiąc 

przerwy (od 20.06 do 14.07.2020 r.). Niezależnie od prawdziwości tego doniesienia, cel 

został osiągnięty, bowiem wiadomość ta przedostała się do zachodnich ośrodków 

analitycznych, mediów i sieci społecznościowych oraz regionalnych pro- i antyirańskich 

portali3. W wymiarze dyplomacji takie działania informacyjne/dezinformacyjne mają różną 

wartość, ale w charakterze propagandowym jest ona wysoka. Inną, ale równie istotną 

wizytą było spotkanie irańskiego szefa łączonego sztabu sił zbrojnych gen. Mohammada 

Hosejna Bagheriego ze swoim syryjskim odpowiednikiem w Damaszku, w trakcie którego 

podpisano kolejne porozumienie o współpracy wojskowej4. Szczególną uwagę zachodnich 

komentatorów i analityków przykuło doniesienie o zawartej umowie w zakresie 

dostarczenia Syrii irańskich systemów obrony powietrznej5. Czy Iran jest w stanie przekazać 

takie uzbrojenie Syrii jest kwestią sporną, bo przeszkodą są izraelskie napady z powietrza,  

a nie samo embargo ONZ. Iran zamierza nie tylko rozwijać syryjską obronę powietrzną 

dzięki swoim systemom, ale szuka także podobnych możliwości współpracy z władzami  

w Bagdadzie6. 

 

Dla Iranu powstrzymanie przedłużenia embarga ONZ na eksport z i do Iranu uzbrojenia 

konwencjonalnego ma ogromne znaczenie. Zapewnienie sobie rosyjskiego i chińskiego 

weta na forum RB ONZ wobec wniosku USA o przedłużeniu embarga nie ma jednak służyć 

jedynie nabywaniu uzbrojenia. Teheran sygnalizuje, że irańskim władzom zależy na 
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ponownym uruchomieniu także eksportu własnego uzbrojenia, bo według niego miałoby to 

stabilizować region7. Chcąc zapobiec niekorzystnemu dla Iranu wynikowi dyskusji w RB 

ONZ nt. embarga zbrojeniowego, władze w Teheranie zwiększyły wysiłki mające podkreślić 

relacje z Chinami oraz Rosją. W dniu 21 czerwca irański parlament miał zatwierdzić 

ostateczną wersję roboczą 25-letniego porozumienia z Chinami (ChRL). Pojawienie się 

roboczej wersji porozumienia w kanałach społecznych i informacyjnych wzbudziło żywe 

dyskusje w środowiskach analitycznych oraz w mediach, ale taki był właśnie najpewniej 

zamiar Teheranu. Nie wiadomo kto faktycznie i z jakich pobudek wprowadził rzekome 

zdjęcia roboczej wersji umowy do mediów społecznościowych. Dopóki przedmiotowe 

porozumienie nie zostanie podpisane i opublikowane, dopóty nie wiadomo właściwie na ile 

będzie ono zbieżne z wrzutką medialną, jaką była jego wersja robocza. Wysoce możliwe 

jest, że pełna wersja porozumienia nigdy nie zostanie podana do wiadomości publicznej,  

a jedynie jej najogólniejsza część, która pozbawiona będzie bardziej szczegółowych 

aneksów i pierwszych umów. Z kolei 20 lipca na spotkaniu w Moskwie minister SZ, 

Mohammad Dżawad Zarif zakomunikował, że Iran pragnie z Rosją współpracować przez 

kolejne 20 lat, co stanowiło odwołanie do serii umów zawartych w marcu 2001 r.8 Około 

miesiąca wcześniej Zarif odwiedził Rosję, ażeby potwierdzić irańsko-rosyjską postawę 

wobec unilateralnych działań USA, podpisując Deklarację Islamskiej Republiki Iranu  

i Federacji Rosji o promowaniu prawa międzynarodowego9. Aktualnie Iran promuje także 

ideę tworzenia na swoim terytorium korytarza transportowego północ-południe (NSTC), 

która łączyłaby Unię Eurazjatycką z Oceanem Indyjskim. Ambasador Iranu w Moskwie 

zadeklarował także, iż Iran jest zainteresowany kupnem rosyjskiego uzbrojenia10. 

Najprawdopodobniej Teheran nabyłby również i uzbrojenie chińskie, o ile miałby taką 

możliwość. 

 

Choć obecnie władze IRI nie chcą zdradzić jak daleko posuną się w dążeniu do zablokowania 

przedłużenia embarga, to ważne jest to, że ściśle łączą go z kwestią nuklearną. Iran 

sygnalizuje, że gotowy jest na:  

1) ograniczenie inspekcji MAEA;  

2) zwiększenie poziomu wzbogacania uranu;  

3) wstrzymanie implementacji Protokołu dodatkowego;  
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4) odejście od Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT – Nuclear 

Proliferation Treaty);  

5) odejście od JCPoA11.  

Zakres działań możliwych do podjęcia jest jednak dyskusyjny1. Komitet ds. bezpieczeństwa 

narodowego i polityki zagranicznej irańskiego parlamentu ratyfikował wniosek  

o zobowiązanie rządu do zaprzestania dobrowolnego stosowania Protokołu dodatkowego 

do NPT12. Nie musi oznaczać to, że Iran zerwie Protokół dodatkowy, czyli ipso facto również 

NPT. Ostatecznie władze w Teheranie mogą zdecydować się jedynie zawiesić jego 

stosowanie. Zanim przyjęto wniosek MAEA uchwaliła rezolucję wzywającą Iran do 

utrzymania współpracy z MAEA i spełnienia wymogów kontroli, szczególnie w świetle tego, 

że Iran od dłuższego czasu nie dopuszczał inspekcji w kilku lokalizacjach13. Łączenie przez 

władze w Teheranie kwestii embarga z programem nuklearnym ma charakter szantażu 

dyplomatycznego. Irańscy decydenci najwyraźniej uznali, że zniesienie embarga może być 

podwaliną pod budowanie większych podziałów wobec kwestii irańskiej na linii UE-USA. 

 

Iran zainicjował także proces rozwiązywania sporu w ramach JCPoA. Wydaje się jednak, że 

jest on zapoczątkowanie tego procesu jest wymierzone bardziej w europejskich 

sygnatariuszy, aniżeli w USA, które od tego niewiążącego prawnie porozumienia odeszły, 

więc nie mogą być wciągnięte w arbitraż. Same wybory prezydenckie w USA mają niewiele 

wspólnego z obecną ofensywą dyplomatyczną. Iran musi wskazywać, że to Waszyngton 

ponosi winę za stan irańskiej gospodarki oraz nierówną walkę z SARS-CoV-2, ponieważ to 

USA odeszły od JCPoA i wdrożyły „politykę maksymalnego nacisku”. Gdyby wyboru 

odbywały się za rok, to starania dyplomatyczne Teheranu byłyby równie dynamiczne.  

 

Bardzo niekorzystna sytuacja gospodarcza i społeczna w Syrii i Iraku stanowi zagrożenie dla 

irańskich wpływów w tych państwach. Kwestia dalszego rozwoju handlu irańsko-irackiego 

oraz wymianie i irańskich inwestycjach w Syrii wciąż dyktowana jest przez rozwój pandemii. 

Choć państwa te mają niewielki wybór innych partnerów handlowo-inwestycyjnych, 

szczególnie z racji na niewielkie zasoby finansowe, brak działań ze strony irańskiej 

                                                           
1
 Jeśli niedawny wybuch w obiekcie programu nuklearnego w Natanz był dziełem sabotażu, to być może 

wytrącił on na jakiś czas Iranowi argument nr. 2, ale w praktyce może się okazać, że również 3., 4. i 5. stały się 
groźbami mniej realnymi. 
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dyplomacji mógłby w trakcie zwiększającej się presji zostać odczytany jako przejaw słabości 

i wycofania. W związku z tym 14 lipca br. Mohammad Dżawad Zarif spotkał się w Bagdadzie 

z irackim premierem, Mustafą al-Kazimim, co najpewniej miało stanowić wstęp do wizyty 

al-Kazimiego w Iranie14. Następna wizyta Zarifa w Iraku miała miejsce 19 lipca i rankiem 

przeprowadził on rozmowy m.in. z ministrem SZ, Fuadem Husejnem, zaś po południu  

z prezydentem Regionu Kurdystanu (Neczirwanem Barzanim)15. Wyprzedziło to rozmowy 

iracko-saudyjskiej rady koordynacyjnej, które odbyły się w dniach 19- lipca16. Pierwotnie 

premier Iraku (Mustafa al-Kazimi) miał dotrzeć do Rijadu 20 lipca, lecz 84-letni król Salman 

w ostatniej chwili zaniemógł z powodu choroby, więc spotkanie obu przywódców zostało 

przełożone na inny termin17. W wymiarze symbolicznym jest to o tyle istotne, że pierwsza 

zagraniczna wizyta premiera Iraku miała zostać złożona właśnie w Arabii Saudyjskiej,  

a dopiero druga w Iranie. Przypadek losowy, jak się wydaje, sprawił jednak, że tak się nie 

stało. Mustafa al-Kazimi zgodnie z planem złożył w Iranie dwudniową wizytę. 21 lipca br., 

podczas której spotkał się z najwyższym przywódcą IRI, ajatollahem Alim Chameneim,  

a także z Hassanem Rouhanim, marszałkiem parlamentu Ghalibafem oraz sekretarzem 

najwyższej rady bezpieczeństwa IRI Szamchanim. Poza oczywistymi zapewnieniami 

Chameneiego, że Teheran pragnie, aby Irak pozostał w pełni suwerenny, dodał także, iż Iran 

oczekuje wykonania postanowienia irackiego parlamentu o wydaleniu z Iraku 

amerykańskich żołnierzy. Zasadniczo wizyta al-Kazimiego w Iranie wymyka się ocenie, 

ponieważ była dopiero pierwszą i nie padły żadne nowe deklaracje. Jedyną na razie istotną 

informacją z punktu widzenia dalszej oceny rozwoju relacji irańsko-irackich jest doniesienie 

nt. sposobu spłaty irackich należności za irańską energię elektryczną i gaz. Reżim sankcyjny 

zasadniczo blokował Irak w kwestii spłaty w dolarach. Jednak podczas spotkania delegacji 

al-Kazimiego 21 lipca z władzami w Teheranie szef irackiego banku centralnego ogłosił 

rozwiązanie problemu. Powołano spółkę celową (lub SPV – ang. special purpose vehicle, 

podobny do europejskiego INSTEX-u), która pozwoli Iranowi rozliczać import produktów  

z Iraku18. Dla Iranu rozwiązanie to raczej nie jest szczególnie korzystne, ale na chwilę obecną 

lepsze zdaje się nie istnieć. Z jednej strony odzyskanie należności w formie twardej waluty 

byłoby z punktu widzenia Teheranu bardziej opłacalne, ale z drugiej strony Irak wciąż nie ma 

alternatywnego źródła importu gazu i energii elektrycznej.  

 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 39 | sierpień 2020 

20 | Łukasz Przybyszewski 

Wnioski  

 

 Wzmożona aktywność dyplomatyczna Iranu jest skorelowana z dyskusjami w RB ONZ 

nad embargiem zbrojeniowym oraz celami irańskiej strategii regionalnej, ale jedynie 

pośrednio z wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych  

w listopadzie br. Celem Iranu jest zbudowanie wyłomu wśród państw UE w ich postawie 

wobec amerykańskich nacisków na Teheran.  

 Aktualnie wydaje się wysoce prawdopodobne, że w wyniku weta embargo ONZ nie 

zostanie przedłużone w imię utrzymania cywilnego charakteru irańskiego programu 

nuklearnego. 

 W celu wsparcia działań dyplomatycznych irańskie władze przyjęły głoszenie narracji 

typowej dla państwa będącego pod presją, ale niezłomnego. Składa się ona ze splotu 

wątków o osłabieniu na skutek siły wyższej (SARS-CoV-2) oraz wrogich działań 

(amerykańska polityka „maksymalnego nacisku”) i o zdolności do przeciwstawienia się 

(„Oś Oporu”) i projekcji siły w sposób pokojowy  

i konstruktywny (Syria, Irak), o ile nie zostanie zmuszony do działań agresywnych 

(przypisywane Iranowi ataki na okręty, obiekty Saudi Aramco, etc.) i szantażu (NPT, 

odejście od JCPoA). 

 Wiązanie przez władze w Teheranie kwestii embarga z programem nuklearnym ma 

charakter szantażu. Irańscy decydenci najwyraźniej uznali, że zniesienie embarga może 

być podwaliną pod budowanie większych podziałów wobec kwestii irańskiej na linii UE-

USA. 

 Nawet w przypadku zwycięstwa kandydata demokratów, Iran nie liczy na zmianę 

stosunków z Waszyngtonem, a tym bardziej na cofnięcie dotychczasowych działań 

Donalda Trumpa i jego gabinetu, niezależnie od wyniku wyborów prezydenckich na 

jesieni br. Złagodzenie relacji Waszyngton-Teheran jest więc wciąż zdecydowanie 

nierealne. 

 Interpretowanie doniesień nt. irańskiej dyplomacji wymaga tym zwiększonej 

ostrożności, im częściej są pewne informacje powielane przez media oraz ośrodki 

zachodnie. Wiele z tez wydaje się być „szytych na miarę” odbiorców w Europie oraz USA 
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i noszą znamiona „zarządzania niepokojem” w czasie oczekiwania na dalszy rozwój 

wypadków. 

 Szereg ostatnich doniesień wspiera zabiegi dyplomatyczne Iranu, więc można je 

interpretować jako działania informacyjne, dezinformacyjne i propagandowe. 

 O negocjowanych długoterminowych porozumieniach Iranu z Rosją i Chinami wiadomo 

w zasadzie tyle, co nic. Ewentualne podpisanie dokumentów może okazać się mało 

wartościowe dla obserwatorów, bo opublikowany tekst będzie bardzo ogólny albo 

niepełny, co zmusi do drobiazgowego śledzenia dalszego rozwoju współpracy. 

 Komunikat o toczących się pracach nad długoterminowymi porozumieniami z Rosją  

i Chinami nie padł w przypadkowym momencie – Iran aktualnie dąży do wzmocnienia 

swojej pozycji w RB ONZ i zniesienia embarga na eksport z i do Iranu uzbrojenia 

konwencjonalnego. 

 Irańska dyplomacja podjęła wzmożone starania mające na celu przekonanie Rosji oraz 

Chin, że Teheran dąży do stabilizacji regionu w sposób, który będzie korzystny dla 

Moskwy i Pekinu. Starania te mają jednak znamiona zabiegania o przychylność, a nie 

oferty. 

 Istnieje możliwość, że irańskie przedsiębiorstwa rejestrowane w Iraku zdołają – co 

prawda powoli – przetransferować lub zużyć należne za eksport gazu i energii 

elektrycznej środki, którymi powołana w Bagdadzie spółka celowa będzie mogła 

dysponować w celach rozliczeniowych. 

 

Łukasz Przybyszewski – analityk ds. Azji Zachodniej w Ośrodku Badań Azji 

                                                           
1
 Podstawą ogłoszenia 25 mln zakażeń był koronatest serologiczny i szacunki (pers.), Tasnim News Agency, 

19.07.2020, https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/29/2310187/ [dostęp 23.07.2020]. 
2
 Wiadomość gen. Ghaaniego do Ameryki i Izraela z terenów Syrii (pers.), al-Alam News Network, 27.06.2020, 

https://fa.alalamtv.net/news/5016116/ [dostęp 23.07.2020]. 
3
 Iran news agency reports visit of new Quds chief to Syria, Reuters, 27.06.2020, 

https://www.reuters.com/article/us-syria-security-iran-usa/iran-news-agency-reports-visit-of-new-quds-chief-
to-syria-idUSKBN23Y0KL [dostęp 23.07.2020], 
Iran’s Quds force Commander Visits Syria, Asharq Al-Awsat, 27.06.2020, 
https://english.aawsat.com/home/article/2357831/iran%E2%80%99s-quds-force-commander-visits-syria 
[dostęp 23.07.2020], 
Tom O'Connor, Six Months After Soleimani, Iran's War Machine Tested But Lives On to Fight, Newsweek, 
3.07.2020, https://www.newsweek.com/six-months-soleimani-iran-tested-fights-1514888 [dostęp 
23.07.2020], 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 39 | sierpień 2020 

22 | Łukasz Przybyszewski 

                                                                                                                                                                                     
Deleted Report Places Iranian Quds Force Commander In Syria, RFERL, 28.06.2020, 
https://www.rferl.org/a/cryptic-report-places-iran-quds-force-commander-in-syria-recently/30694716.html 
[dostęp 23.07.2020], 
Kyra Rauschenbach, John Dunford, Katherine Lawlor, Brandon Wallace, Iran’s entrenchment of strategic 
infrastructure in Syria threatens balance of deterrence in the Middle East, Critical Threats - American Enterprise 
Institute, 13.07.2020, https://www.criticalthreats.org/analysis/irans-entrenchment-of-strategic-infrastructure-
in-syria-threatens-balance-of-deterrence-in-the-middle-east [dostęp 23.07.2020]. 
4
 Iran, Syria sign military cooperation agreement, The Islamic Republic News Agency, 8.07.2020, 

https://en.irna.ir/news/83849182/Iran-Syria-sign-military-cooperation-agreement [dostęp 23.07.2020], 
Syrian president underlines strategic ties between Damascus, Tehran, The Islamic Republic News Agency, 
9.07.2020, https://en.irna.ir/news/83850291/Syrian-president-underlines-strategic-ties-between-Damascus 
[dostęp 23.07.2020]. 
5
 Umowa o współpracy wojskowej Syrii i Iranu; dowódca Bagheri: wzmocnimy systemy obrony powietrznej Syrii  

(pers.) Tasnim News Agency, 8.07.2020, https://www.tasnimnews.com/fa/news/1399/04/18/2302727/ [dostęp 
23.07.2020]. 
6
 Iran to strengthen Syrian air defense systems, Mehr News Agency, 8.07.2020, 

https://en.mehrnews.com/news/160723/Iran-to-strengthen-Syrian-air-defense-systems [dostęp 23.07.2020], 
A closer look at Iran-Syria military cooperation agreement, Mehr News Agency, 13.07.2020, 
https://en.mehrnews.com/news/160845/A-closer-look-at-Iran-Syria-military-cooperation-agreement [dostęp 
23.07.2020]. 
7
 Gotowość Iranu do eksportu produktów przemysłu obronnego (pers.), Mashregh News, 4.07.2020, 

https://www.mashreghnews.ir/news/1090981/ [dostęp 23.07.2020]. 
8
 Foreign Minister Zarif Leaves Tehran for Moscow, portal MSZ IRI, 21.07.2020, 

https://en.mfa.ir/portal/NewsView/603585 [dostęp 23.07.2020]. 
9
 Iran, Russia underscore opposing unilateralism in resolving global issues, The Islamic Republic News Agency, 

16.06.2020, https://en.irna.ir/news/83824281/Iran-Russia-underscore-opposing-unilateralism-in-resolving-
global [dostęp 23.07.2020]. 
10

 Dżalali: Iran chce kupić najnowsze uzbrojenie od Rosji (pers.), Sputnik, 20.07.2020, 
https://ir.sputniknews.com/iran/202007206719603 [dostęp 23.07.2020]. 
11

 Iran’s 5 countermeasures to extension of arms embargo, Mehr News Agency, 14.06.2020, 
https://en.mehrnews.com/news/159777/Iran-s-5-countermeasures-to-extension-of-arms-embargo [dostęp 
23.07.2020]. 
12

 Andrea Sticker, Iran Threatens to Repudiate Key Nuclear Verification Agreement, Foundation for Defense of 
Democracies, 25.06.2020, https://www.fdd.org/analysis/2020/06/25/iran-threatens-key-verification-
agreement/ [dostęp 23.07.2020]. 
13

 NPT safeguards agreement with the Islamic Republic of Iran: Resolution adopted by the Board of Governors on 
19 June 2020, MAEA, 19.06.2020, https://www.iaea.org/sites/default/files/20/06/gov2020-34.pdf [dostęp 
23.07.2020]. 
14

 Iran’s Foreign Minister, Iraqi PM Hold Talks in Baghdad, portal MSZ IRI, 19.07.2020, 
https://en.mfa.ir/portal/newsview/603314/Iran%E2%80%99s-Foreign-Minister-Iraqi-PM-Hold-Talks-in-
Baghdad [dostęp 23.07.2020]. 
15

 Top Iranian, Iraqi Diplomats Hold Talks in Baghdad, portal MSZ IRI, 19.07.2020, 
https://en.mfa.ir/portal/newsview/603302/Top-Iranian-Iraqi-Diplomats-Hold-Talks-in-Baghdad  
[dostęp 23.07.2020]. 
16

 Saudi-Iraq Coordination Council Meets in Riyadh ahead of Kadhimi Visit, Asharq Al-Awsat, 20.07.2020, 
https://english.aawsat.com/home/article/2400016/saudi-iraq-coordination-council-meets-riyadh-ahead-
kadhimi-visit [dostęp 23.07.2020]. 
17

 Iraqi PM Visit Postponed after King Salman Hospitalized, Asharq Al-Awsat, 20.07.2020, 
https://english.aawsat.com/home/article/2400351/iraqi-pm-visit-postponed-after-king-salman-hospitalized 
[dostęp 23.07.2020]. 
18

 Przyspieszenie transferu z Iraku do Iranu zaległych 5 mld dolarów opłat (pers.), Mashreghnews, 25.07.2020, 
https://www.mashreghnews.ir/amp/1098724/ [dostęp 28.07.2020], 
Ile wynoszą irackie należności dla Iranu za prąd i gaz? (pers.), Tejarat News, 2.06.2020, 
https://tejaratnews.com/%d8%a8%d8%af%d9%87%db%8c-%d8%b9%d8%b1%d8%a7%d9%82-
%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86 [dostęp 28.07.2020]. 



 

Kryzys relacji brytyjsko-chińskich i jego implikacje dla Europy | 23 

 

KOMENTARZ NR 25/2020; DATA ZŁOŻENIA: 3.08.2020 

Kryzys relacji brytyjsko-chińskich i jego implikacje dla Europy 

 

Od „złotej ery” do wzrostu napięć. Relacje brytyjsko-chińskie w ostatnich latach 

 

Zaledwie pięć lat temu ówczesny premier Wielkiej Brytanii David Cameron ogłosił początek 

„złotej ery” w relacjach między Londynem a Pekinem1. Miało to miejsce tuż przed oficjalną 

wizytą przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) Xi Jinpinga w Wielkiej 

Brytanii w październiku 2015 r., która poskutkowała znacznym wzrostem oczekiwań wobec 

brytyjsko-chińskiej współpracy gospodarczej. Członkowie rządu Davida Camerona,  

a w szczególności ówczesny kanclerz skarbu George Osborne, pokładali duże nadzieje  

w zacieśnianiu stosunków politycznych z ChRL. Już wtedy eksperci zwracali uwagę, że 

zbliżenie z Pekinem wydawało się niepodparte merytoryczną analizą potencjalnych szans  

i zagrożeń płynących ze współpracy z autorytarnym państwem, jakim są Chiny2. Ocieplenie 

relacji rzeczywiście zaowocowało wzrostem chińskich inwestycji, chociaż ich rodzaj 

niekoniecznie wskazuje na ich zrównoważony charakter. W latach 2000-2019 Wielka 

Brytania była największym europejskim odbiorcą bezpośrednich chińskich inwestycji 

zagranicznych (BIZ) – ChRL zainwestowała tam ponad 50 miliardów euro3. Znaczną część 

tej kwoty stanowią kontrowersyjne inwestycje w branży jądrowej, jak np. w elektrownię 

atomową Hinkley Point C w Somerset4. Dla porównania drugi największy odbiorca 

chińskich inwestycji, czyli Niemcy, zanotowały w tym samym okresie BIZ z ChRL o wartości 

niecałych 23 miliardów euro5. Strona chińska zainwestowała również znaczne środki  

w branżę turystyczną i edukacyjną, a wymiana międzyludzka przyspieszyła: obecnie na 

brytyjskich uczelniach studiuje ponad 100 tys. Chińczyków6. 

 

Rządy Theresy May z lat 2016-2019 również nie przyniosły znaczących zmian w brytyjskim 

podejściu do współpracy z Chinami, chociaż premier opóźniła realizację chińskiej inwestycji 

w Hinkley Point C i nieco zmieniła warunki jej realizacji na korzyść Wielkiej Brytanii7. 

Poskutkowało to również szerszą debatą na temat zagranicznych inwestycji  
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w infrastrukturę o znaczeniu strategicznym i ich implikacji dla bezpieczeństwa narodowego. 

Boris Johnson, mianowany na stanowisko premiera w 2019 r., znany jest z jednocześnie 

prochińskich poglądów i dobrych stosunków z prezydentem USA Donaldem Trumpem.  

W dobie narastających napięć między ChRL a USA równorzędne rozwijanie relacji 

wysokiego szczebla z tymi dwoma partnerami wydaje się jednak nierealistyczne8. 

Wydarzenia z ostatniego miesiąca wskazują, że w dalszym ciągu relacje transatlantyckie są 

dla Londynu ważniejsze od bezkonfliktowych stosunków z Pekinem. Brytyjczyków  

i Amerykanów łączą liczne interesy gospodarcze i podobne postrzeganie fundamentalnych 

kwestii dotyczących bezpieczeństwa czy utrzymania obecnego ładu międzynarodowego. 

Poniżej przedstawione są główne kwestie sporne w relacjach brytyjsko-chińskich  

i najnowsze decyzje Londynu w ich sprawie.  

 

Blokada Huawei w budowie brytyjskich sieci 5G  

 

Decydując się na wyeliminowanie chińskiego giganta telekomunikacyjnego z sieci 5G  

w Wielkiej Brytanii Londyn zmienił dotychczasową politykę wobec tej kwestii o 180 stopni. 

Jeszcze w styczniu br. brytyjski rząd podtrzymywał stanowisko, że jest w stanie zarządzać 

ryzykiem związanym z udziałem Huawei w budowie infrastruktury telekomunikacyjnej  

o strategicznym znaczeniu z perspektywy bezpieczeństwa państwa. Huawei jest jednak 

nieustannie oskarżany o bliskie związki z chińskim aparatem partyjno-rządowym  

i bezpieczeństwa, co nie pozostaje bez wpływu na postrzeganie tej firmy w przestrzeni 

międzynarodowej.  

 

Zgodnie z nowymi regulacjami brytyjscy dostawcy usług telekomunikacyjnych będą mogli 

kupować sprzęt marki Huawei do budowy sieci 5G jedynie do końca tego roku, a wszystkie 

elementy wyprodukowane przez chińską firmę będą musiały być ostatecznie usunięte  

z powstałej infrastruktury do 2027 roku9. Może to poskutkować opóźnieniem prac nad 

ogólnokrajową siecią nowej generacji o dwa-trzy lata oraz wyższymi kosztami cyfrowej 

transformacji (nawet o dwa miliardy funtów), w szczególności zważywszy na obecność 

chińskiego sprzętu i rozwiązań w istniejącej już infrastrukturze, np. 4G10. Wydaje się jednak, 

że Wielka Brytania jest gotowa ponieść te koszty w celu ograniczenia wpływów Huawei na 
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lokalnym rynku oraz uniknięcia potencjalnej zależności od chińskiego dostawcy. 

Jednocześnie nie wiadomo, ile sprzętu uda się sprzedawać Huawei na brytyjskim rynku 

przed wprowadzeniem zakazu, czyli do końca 2020 r. – hipotetycznie można założyć, że 

chińska firma postara się sprzedać go jak najwięcej z nadzieją, że w przyszłości brytyjski 

rząd zmieni podejście w tej kwestii11. Ambasador ChRL w Wielkiej Brytanii Liu Xiaoming 

ocenił decyzję Londynu jako dyskryminujący ruch, negatywnie wpływający na postrzeganie 

środowiska inwestycyjnego Wielkiej Brytanii przez zagraniczne podmioty12. Strona chińska 

sugeruje również, że Londyn działa pod presją Waszyngtonu i traci podmiotowość  

w stosunkach z Pekinem13. W geście odwetu strona chińska może zdecydować się na 

sankcje gospodarcze wymierzone w Wielką Brytanię, jednakże ich zastosowanie może 

pogłębić sceptyczne nastroje wobec Chin na kontynencie, a nawet doprowadzić do 

dalszego zaostrzenia stanowisk poszczególnych państw europejskich wobec Huawei. 

Jednocześnie należy pamiętać, że brytyjski sektor finansowy jest wciąż bardzo ważny dla 

chińskiego kapitału, a londyńskie City to największy ośrodek obrotu chińskim juanem poza 

obszarem tzw. Wielkich Chin (Chiny kontynentalne, Hongkong, Makao i Tajwan)14. Z tej 

perspektywy kroki mające na celu drastyczne osłabienie brytyjskiej gospodarki nie wydają 

się leżeć w interesie Pekinu, chociaż obecnie nie ma dostępu do miarodajnych badań 

oceniających rzeczywistą skalę uzależnienia strony chińskiej od usług oferowanych przez 

City (jedyne studium tego rodzaju zostało stworzone we współpracy z Bank of China, który 

jako państwowa instytucja działa w interesie KPCh)15.  

 

Zawieszenie umowy ekstradycyjnej z Hongkongiem  

 

20 lipca br. Wielka Brytania zawiesiła umowę ekstradycyjną z Hongkongiem w związku  

z wprowadzeniem tam przez Pekin w czerwcu br. nowego prawa o bezpieczeństwie 

narodowym, które de facto niweluje autonomię tego specjalnego regionu 

administracyjnego Chin16. Strona brytyjska podkreśla, że chce zachować pozytywne 

stosunki z ChRL, ale kroki podjęte przez KPCh w Hongkongu stanowią poważne naruszenie 

zobowiązań międzynarodowych podjętych przez Chiny przed przekazaniem im tego 

terytorium z rąk brytyjskich. Co więcej, Londyn ogłosił, że rozszerzy obowiązujące od 1989 

r. embargo na sprzedaż broni do Chin o Hongkong. Ma to na celu ograniczenie sprzedaży 
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m.in. granatów dymnych, kajdanek czy broni palnej używanych przez siły bezpieczeństwa  

w Hongkongu wobec protestujących na ulicach. W odpowiedzi Pekin podjął równorzędny 

ruch i zawiesił umowę ekstradycyjną Hongkongu z Wielką Brytanią oraz pozostałymi 

państwami, które wcześniej podjęły podobne kroki wobec byłej brytyjskiej kolonii (Kanada  

i Australia)17. Brytyjska scena polityczna wydaje się zjednoczona w kwestii potępienia 

działań Pekinu w Hongkongu, a Zjednoczone Królestwo wydaje się dalej poczuwać do 

odpowiedzialności za podtrzymywanie ustaleń zawartych w chińsko-brytyjskiej umowie  

o przekazaniu Hongkongu i utrzymaniu tam autonomii do przynajmniej 2047 roku18. 

Propozycja Borisa Johnsona z czerwca br., aby posiadacze brytyjskiego paszportu 

zamorskiego w Hongkongu (ok. trzech milionów osób) mieli ułatwiony dostęp do 

otrzymania pozwoleń na pobyt stały i ubiegania się o obywatelstwo jest dalej aktualna, 

chociaż czas pokaże, na ile oferta ta okaże się atrakcyjna dla mieszkańców regionu. 

Jednocześnie strona chińska jest zdania, że jeśli Londyn wprowadzi w życie to rozwiązanie, 

to Pekin przestanie uznawać brytyjskie paszporty zamiejscowe jako dokument 

tożsamości19. W praktyce mogłoby to oznaczać, że mieszkańcy Hongkongu posiadający taki 

paszport nie byliby w stanie go opuścić.  

 

Pozostałe kwestie sporne 

 

W Wielkiej Brytanii można odnotować wzrost krytycznych głosów odnośnie szeregu innych 

kwestii związanych z Chinami i ich polityką. Pod koniec kwietnia br. grupa 

konserwatywnych parlamentarzystów pod kierownictwem Toma Tugendhata utworzyła 

tzw. China Research Group – podmiot mający na celu rozwijanie świadomej i krytycznej 

debaty publicznej na temat współpracy Zjednoczonego Królestwa z Chinami w obszarach 

takich jak polityka przemysłowa, nowe technologie oraz chińskie inicjatywy 

międzynarodowe20. Członkowie grupy wskazują zarówno na kwestie normatywne, jak np. 

łamanie praw człowieka w Xinjiangu, jak i te czysto pragmatyczne, jak ryzyko niepodpisania 

przez Wielką Brytanię post-brexitowej umowy handlowej z USA w związku ze zbyt 

koncyliacyjną polityką Borisa Johnsona wobec ChRL21. Parlamentarzyści zrzeszeni w China 

Research Group nie mają jednak jednego stanowiska wobec ChRL i deklarują otwartość na 

rozszerzenie debaty o inne opcje polityczne, ale łączy ich sceptycyzm wobec 
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długoterminowych celów chińskiej polityki zagranicznej oraz potrzeba nagłaśniania kwestii 

dotychczas pomijanych w brytyjskiej debacie publicznej na temat Chin, jak np. rola Pekinu 

w WHO czy innych organizacjach międzynarodowych22.  

 

Widać, że potrzeba zrewidowania poprzedniego bezkrytycznego stanowiska wobec Chin 

narasta wśród elit politycznych, w szczególności związanych z Partią Konserwatywną. 

Również brytyjskie służby specjalne zwracają coraz częściej uwagę na zagrożenia płynące ze 

współpracy z Chinami, także w kontekście pandemii COVID-19 i braku przejrzystości 

chińskich władz z pierwszym miesięcy tego kryzysu23. Minister spraw zagranicznych 

Wielkiej Brytanii Dominic Raab 19 lipca br. oskarżył ChRL o „obrzydliwe i skandaliczne” 

naruszenia praw ludności ujgurskiej i zapowiedział, że nie wyklucza sankcji wobec chińskich 

podmiotów mających związek z tym procederem24. Komentarz miał związek z nowymi 

doniesieniami na temat masowych, przymusowych zabiegów sterylizacji, którym 

poddawane są Ujgurki w Xinjiangu25. Petycja nawołująca do nałożenia przez Londyn sankcji 

na Pekin w związku z powyższymi oskarżeniami została przedłożona w brytyjskim 

parlamencie i w momencie pisania tekstu zebrała ponad 137 500 podpisów, co zgodnie  

z prawem sprawia, że stanie się przedmiotem obrad26.  

 

Kolejną kwestią są zagrożenia związane z kradzieżą własności intelektualnej i przejęciami 

nowych technologii przez chińskie podmioty. Już w kwietniu br. na wyspach rozgorzała 

dyskusja na temat potencjalnych implikacji przejęcia technologii należących do projektanta 

półprzewodników Imagination Technologies i przeniesienia ich do Chin27. W 2017 r. ta 

brytyjska firma została przejęta przez Canyon Bridge – podmiot związany z chińskim 

państwowym przedsiębiorstwem China Reform Holdings. Na początku kwietnia br. Canyon 

Bridge ogłosiło, że chce mianować czterech nowych dyrektorów do zarządu, wszystkich  

z China Reform Holdings28. To właśnie ten incydent rozpoczął debatę na temat 

potencjalnego niechcianego transferu technologii do Chin. Po interwencji rządu 

brytyjskiego Canyon Bridge zrezygnowało z pomysłu, ale debata na temat „efektów 

ubocznych” współpracy z ChRL, jak np. wspomniany transfer technologii czy kradzież 

własności intelektualnej, dalej trwa. Niektórzy politycy, jak np. były lider torysów sir Iain 

Duncan Smith, nawołują również do blokady popularnej aplikacji TikTok, która należy do 
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ByteDance, firmy założonej przez chińskiego przedsiębiorcę Zhang Yiminga29. Ma to 

związek z narastającymi obawami, że dane o użytkownikach aplikacji będą mogły zostać 

przekazane chińskiemu rządowi.  

 

Wielka Brytania wydaje się również gotowa na podjęcie kroków, aby zwiększyć swoją 

obecność wojskową na akwenach Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Królewska 

Marynarka Wojenna ogłosiła 16 lipca br., że nowy lotniskowiec HMS Queen Elizabeth 

zostanie wysłany na Morze Południowochińskie w celu przeprowadzenia ćwiczeń 

wojskowych z amerykańskimi i japońskimi jednostkami30. Gest ten jest próbą 

równoważenia chińskiej obecności na tym akwenie i odzwierciedla długofalową gotowość 

Wielkiej Brytanii do współpracy z USA i ich sojusznikami w celu zapewnienia wolności 

żeglugi w tej części świata31. Brytyjska ocena chińskich działań na Morzu 

Południowochińskim jako rosnącego zagrożenia wpisuje się w szerszy trend.  

  

Lipcowa wizyta sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo w Londynie również nie przeszła bez 

echa w stosunkach brytyjsko-chińskich. W dniach 20-21 lipca br. reprezentant Stanów 

Zjednoczonych spotkał się m.in. z Borisem Johnsonem oraz Dominickiem Raabem. 

Rozmawiano m.in. o postpandemicznym planie odbudowy gospodarczej i brytyjsko-

amerykańskiej umowie o wolnym handlu32. Sekretarz stanu USA spotkał się również  

z niektórymi członkami China Research Group. Kwestie chińskie były istotnym elementem 

dyskusji, głównie w odniesieniu do sytuacji w Hongkongu oraz budowy sieci 5G przez 

Huawei. Pompeo pogratulował Wielkiej Brytanii decyzji odnośnie wykluczenia tego 

chińskiego przedsiębiorstwa z budowy sieci nowej generacji, co zostało szeroko odczytane 

jako zapowiedź dalszego zaostrzenia polityki Londynu wobec Pekinu, nawet w obliczu 

relatywnie koncyliacyjnej postawy Borisa Johnsona33. Wizyta Pompeo i jej wydźwięk 

wskazują na rosnące zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę nieformalnej 

koalicji zrzeszającej amerykańskich sojuszników o coraz bardziej sceptycznych poglądach 

na temat polityki Pekinu. Nie oznacza to jednak, że wszystkie państwa zaangażowane w tę 

debatę przyjmą tak samo konfrontacyjne stanowisko wobec ChRL jak władze  

w Waszyngtonie.  
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Implikacje narastających napięć brytyjsko-chińskich dla państw trzecich  

 

Obecny kryzys można rozpatrywać jako okazję dla Zjednoczonego Królestwa do 

przedefiniowania stanowiska wobec Chin w obliczu nie do końca zadowalających 

rezultatów współpracy dwustronnej. Z perspektywy wewnętrznej narastające kontrowersje 

stanowią impuls do przyspieszenia prac nad ogólnokrajową strategią wobec ChRL, która 

dotychczas nie została sformułowana pomimo wielu głosów wskazujących na jej wagę dla 

długoterminowego rozwoju Wielkiej Brytanii i jej stosunków ze światem zewnętrznym,  

w szczególności po brexicie i pandemii COVID-1934. Ostatni rządowy dokument 

zarysowujący strategię Londynu wobec Pekinu został wydany w 2009 r. i poskutkował 

opisanym wcześniej zbliżeniem, które nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Obecnie 

brytyjscy obserwatorzy przywiązują większą wagę do kwestii bezpieczeństwa narodowego  

i obrony interesów Wielkiej Brytanii w relacjach z ChRL. Podkreślana jest potrzeba oceny 

wpływów KPCh w Zjednoczonym Królestwie oraz zakresu i mocy narzędzi będących  

w rękach Pekinu, które mogłyby zostać użyte przeciwko Londynowi na wypadek 

poważniejszego kryzysu dyplomatycznego35. Rosnąca rola ChRL w przestrzeni 

międzynarodowej jest coraz szerzej postrzegana nie tylko jako wyzwanie gospodarcze, ale 

również normatywne, a tzw. efekty uboczne zacieśniania stosunków (np. rosnąca zależność 

od chińskiego kapitału w strategicznych sektorach) zaczynają być rozpatrywane jako 

rzeczywiste zagrożenie dla suwerenności zachodnich państw demokratycznych, w tym 

Wielkiej Brytanii36. Należy obserwować dalszy rozwój napięć między Londynem a Pekinem, 

jako że ewentualne ruchy odwetowe strony chińskiej mogą wskazywać na przyszły kierunek 

polityki ChRL wobec innych państw, które podejmą decyzje niemile widziane przez stronę 

chińską, m.in. w kontekście wykluczania Huawei z budowy lokalnych sieci 5G. Polskie 

stanowisko wobec tej kwestii jest nadal rozpatrywane, ale widać już, że decyzje Warszawy 

będą przypominać raczej te podjęte w Londynie, co będzie miało wpływ również na kształt 

stosunków polsko-chińskich.  

 
Alicja Bachulska – analityczka ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Automatyzacja chińskiego sektora produkcyjnego 

 

Wieloletnia polityka planowania i wspierania rozwoju automatyzacji produkcji  

w Chinach 

 

W średnio i długoterminowym planie rozwoju naukowego na lata 2006-2020 wskazywano 

na konieczność automatyzacji i informatyzacji produkcji oraz wprowadzania inteligentnych 

procesów produkcyjnych1. Inteligentna produkcja, której robotyzacja jest kluczowym 

elementem, była jednym ze specjalnych programów dwunastej pięciolatki2. W grudniu 2013 

r. Ministerstwo Przemysłu i Cyfryzacji (MIIT) ogłosiło plan rozwoju robotyki przemysłowej, 

który zakładał, że do 2020 r. 3-5 kluczowych przedsiębiorstw wspartych przez 8-10 klastrów 

branżowych będzie konkurencyjnych na rynkach międzynarodowych, a urządzenia  

o wyższym poziomie zaawansowania będą stanowiły do 2020 r. 45 proc. krajowego rynku. 

Liczba robotów przemysłowych na 10 000 zatrudnionych miała przekroczyć 1003. W 2014 r. 

Xi Jinping ogłosił „rewolucję robotów”4, a następnie branża robotów przemysłowych została 

wskazana jako jeden z 10 kluczowych obszarów w sztandarowym programie 

unowocześnienia i rozwoju chińskiego sektora produkcyjnego: China Manufacturing 20255.  

 

 W marcu 2016 r. ogłoszono plan rozwoju chińskiej robotyki, który zakładał wzrost liczby 

robotów krajowych marek, znaczne zwiększenie lokalizacji produkcji części zamiennych 

oraz wskaźnika gęstości robotów6. W maju 2016 r. Rada Państwa ogłosiła wytyczne 

dotyczące celów, działań i wsparcia państwowego w zakresie integracji sektora 

przemysłowego z siecią informatyczną7. Na niedawnym posiedzeniu grupy ekspertów 

zwołanym w MIIT wskazano na potrzebę integracji rozwoju technologii SI i 5G oraz 

inteligentnej produkcji8. W kwietniu br. Ministerstwo Przemysłu i Cyfryzacji opublikowało 

białą księgę rozwoju inteligentnej produkcji, której automatyzacja jest kluczowym 

komponentem9. Wpływ robotyzacji i automatyzacji może być wzmocniony przez wdrożenie 

i zintegrowanie z technologiami sztucznej inteligencji10.  
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Za założeniami szły realne kroki wspierające chińskich producentów bezpośrednio  

i pośrednio, z których kluczowymi były subsydia11. W 2016 r. dotacje stanowiły ok. 30 proc. 

dochodu netto czterech największych chińskich producentów robotów12. Konkretne 

wsparcie finansowe przedsiębiorstwa otrzymywały nie tylko z budżetu centralnego, ale 

przede wszystkim od rządów lokalnych, które zarówno dotowały zakupy robotów (np. 20-30 

proc. w Liuzhou), jak również badania i rozwój (Foshan oferowało 8 mln rmb dla 

przedsiębiorstwa, które opracowałoby przełomową technologię)13. Dotacje otrzymywały 

również firmy, które zajmowały się integracją systemów automatyzacji produkcji  

i szkoleniami oraz firmy, które wprowadzały kluczowe udoskonalenia systemu pozwalające 

na przełamanie wąskich gardeł14. System subsydiów był jednak krytykowany jako mało 

efektywny i utrzymujący przy życiu słabe przedsiębiorstwa, które upadłyby bez wsparcia15. 

 

Chiński rynek robotów przemysłowych  

 

Wobec rosnących kosztów siły roboczej i perspektyw kurczenia się jej zasobów w związku  

z niskim poziomem dzietności w Chinach16 oraz licząc na podniesienie wydajności i jakości 

produkcji chińscy przedsiębiorcy coraz chętniej decydują się na automatyzację17. Rosnący 

popyt sprawił, że latach 2015-2016 rynek robotów przemysłowych w Chinach rósł w tempie 

ponad 30 proc. W 2018 r. w Chinach zainstalowano 154 tys. sztuk. W następnej w kolejności 

Japonii 55 tys., w USA nieco ponad 40 tys., w Korei Południowej prawie 38 tys.,  

a w Niemczech niespełna 27 tys.18 W 2019 r. wartość rynku robotów przemysłowych  

w Chinach wynosiła ok. 5,7 mld usd, czyli o prawie 46 proc. więcej niż w 2016 r.19 W 2018 r. 

gęstość pracujących robotów w wynosiła 140 szt. na 10 000 pracowników było, czyli  

o 5 sztuk więcej niż w Czechach, o prawie 200 sztuk mniej niż w Niemczech, ale o ponad 40 

szt. więcej niż średnia światowa. Na koniec 2013 r. przed ogłoszeniem „rewolucji robotów” 

było to 25 szt.20 Epidemia koronawirusa stała się kolejnym istotnym czynnikiem 

skłaniającym przedsiębiorstwa do zastępowania ludzi maszynami21.  

 

Prawie 1/3 robotów pracuje w przemyśle motoryzacyjnym, 21,5 proc. w branży elektrycznej  

i elektronicznej, 11 proc. w przetwórstwie spożywczym, 10,5 proc. w przemyśle metalowym, 

9,5 proc. w produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych, a 15,5 proc. w pozostałych. Według 
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kryterium zakresu zastosowania 44,4 proc. to urządzenia logistyczne do transportu, 

przenoszenia i ustawiania, 25,2 spawalnicze, 23 proc. do pakowania, a 7,4 proc.  

– pozostałe22.  

 

Wzrost produkcji zlokalizowanej w Chinach  

 

W 2014 r. według danych rządowych w Chinach działało około 700 przedsiębiorstw w branży 

robotów przemysłowych23. Zachęcone przez politykę rządu centralnego lokalne władze 

podjęły projekty wsparcia rozwoju przedsiębiorstw produkujących roboty przemysłowe. Na 

efekty nie trzeba było długo czekać. W 2015 r. roczna produkcja robotów przemysłowych  

w Chinach wynosiła 33 tys. szt. W kolejnych dwóch latach pod wpływem zachęt ze strony 

państwa i popytu rosła dynamicznie: 72,5 tys. w 2016, 131 tys. w 2017.  

W 2018 tempo wzrostu zwolniło i roczna produkcja wyniosła 148,5 tys. sztuk. W 2019 

ponownie przyspieszyła do 187 tys. sztuk, a w pierwszej połowie br. pomimo 

spowodowanego epidemią koronawirusa gwałtownego spowolnienia gospodarczego  

w Chinach w pierwszych miesiącach, spadku PKB i produkcji przemysłowej wyniosła niemal 

94 tys. szt. (czyli o ponad 25 proc. więcej rdr)24. Istotną rolę w zwiększeniu znaczenia 

automatyzacji i inteligentnych procesów produkcyjnych będzie odgrywał rozwój sieci 5G25.  

Założenia poszczególnych planów i programów realizowane były z różnym skutkiem. 

Sukcesem jest wzrost produkcji robotów. Wciąż jednak istotny jest udział zagranicznych 

marek. Dla robotów stosowanych w przemyśle motoryzacyjnym wynosi on ok. 80 proc. 

Zagraniczne koncerny lokują w Chinach swoje zakłady, żeby być bliżej klienta i lepiej 

dostosować się do potrzeb rynkowych26. Założenie znacznego udziału rodzimych 

przedsiębiorstw i ekspansja międzynarodowa nie zostały w pełni zrealizowane. Również 

eksport z Chin realizują przede wszystkim zagraniczne koncerny ze swoich zakładów 

zlokalizowanych w ChRL27. Zrealizowany został natomiast cel gęstości zastosowania 

robotów w sektorze produkcyjnym. W 2019 r. było ich 140 na 10 000 pracowników.  
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Automatyzacja produkcji w Polsce  

 

Robotyzacja produkcji przynosiła w poprzednich latach polskim firmom wymierne korzyści. 

Według zaprezentowanych w 2015 r. badań „83 proc. firm korzystających z pracy robotów 

zwiększyło skalę produkcji, 67 proc. zauważyło spadek kosztów produkcji, 54 proc. 

podniosło rentowność, 33 proc. firm zaczęło zwiększać sprzedaż za granicę, 80 proc. 

zadeklarowało, że roboty pozwoliły utrzymać stały poziom zatrudnienia, a 73 proc. planuje 

kolejne zakupy”28. Polskie przedsiębiorstwa konkurują z chińskimi firmami nie tylko na 

polskim rynku, ale również na rynkach europejskich. Borykają się również i będą borykały 

się w przyszłości z rosnącymi kosztami siły roboczej związanymi również z kurczeniem się 

jej zasobów. Automatyzacja produkcji jest jednym z istotnych elementów podnoszenia 

konkurencyjności bazy produkcyjnej, gdyż podnosi ona wydajność produkcji. Ulgi 

podatkowe i innego rodzaju zwolnienia finansowe są bardzo ograniczone29.  

 

W Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju podkreślano znaczenie rozwoju rodzimej 

branży automatyzacji i robotyzacji. Została ona zaliczona do tzw. Programów Pierwszej 

Prędkości30. Wsparcie państwa dla wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie 

wydaje się być jednak mocno ograniczone i w znacznej części wciąż pozostaje w sferze 

deklaratywnej. Realne zaplecze dla badań i rozwoju oraz wsparcia wdrażania rozwiązań  

z zakresu automatyki i robotyki według stanu z 2019 r. stanowiły 4 parki technologiczne  

i jeden inkubator31. Ocena efektów powołania grupy roboczej dla tej specjalizacji jest 

utrudniona ze względu na brak informacji o podjętych przez nią konkretnych propozycjach, 

projektach lub innych działaniach32. Według zleconego przez ministerstwo rozwoju badania 

procedury udzielania dotacji założenia projektów składanych dla projektów objętych 

ramami krajowej specjalizacji nie uwzględniały znaczenia rozwoju systemów IT, co 

skutkowało tym, że współczynnik podpisywanych umów był dla tej specjalizacji najniższy do 

składanych wniosków i co za tym idzie niska liczba udzielonych dotacji33. Również pod 

względem zmniejszania dystansu do liderów polskie przedsiębiorstwa w tej specjalizacji 

wypadają najsłabiej w porównaniu do innych34. Polski nie stać na powielanie dalekiego od 

pełnej efektywności chińskiego systemu dotacji, ale odpowiednio skonstruowany system 

wsparcia najbardziej obiecujących projektów badawczych lub wdrożeniowych powiązany  
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z wykorzystaniem funduszy europejskich mógłby być pomocny. Jak na razie rozwój tej 

specjalizacji nie daje wymiernych efektów. Według raportu Centrum Badań i Analiza Rynku 

dla ministerstwa rozwoju KIS 12 pod względem aktywności innowacyjnej firm, która może 

być postrzegana jako istotny element dojrzałości technologicznej firm, nie została zaliczona 

do specjalizacji, które mają istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki35. 

 

Pomimo bardzo ograniczonego wsparcia ze strony państwa, zapotrzebowanie na roboty 

przemysłowe rośnie, co wskazuje, że część przedsiębiorców docenia zalety automatyzacji. 

W 2018 r. w Polce zainstalowano ponad 2,6 tys. robotów przemysłowych, co stanowi wzrost 

o 40 proc. w porównaniu do 2017 r.36 Na koniec 2018 r. w Polsce pracowały 13 632 roboty. 

Najwięcej robotów pracuje w przemyśle przetwórczym – 81,5 proc. ogólnej liczby robotów 

przemysłowych (38,6 proc. w motoryzacji, 18,9 proc. w przemyśle chemicznym, metalowym 

12,8 proc.)37. IFR prognozuje wzrost liczby instalacji na poziomie 15-20 proc. rocznie  

w latach 2019-2022. Chociaż byłoby to szybkie tempo wzrostu, byłoby ono 

niewystarczające, by w najbliższych latach osiągnąć poziom gęstości nie tylko taki jak  

w Chinach, ale również średniej europejskiej (w 2018 r. wynosiła ona 114)38. Wciąż 

stosunkowo niska jest świadomość korzyści płynących z automatyzacji produkcji i brak 

planów wprowadzenia robotów do przedsiębiorstw39. W Czechach jest 135 robotów na 10 

tys. pracowników, a na Słowacji 16540. Bez kompleksowych rozwiązań wspierających 

robotyzację oraz działań promujących i edukacyjnych dotrzymanie kroku chińskiej i nie 

tylko chińskiej konkurencji może być utrudnione. Polscy producenci robotów 

przemysłowych są nieliczni, a na rynku dominują zagraniczne marki. Polskie firmy zarabiają 

obecnie przede wszystkim jako integratorzy systemów41. Dysponują już know how i być 

może odpowiednie zachęty mogłyby skłonić je do zwiększenia skali działalności lub wejścia 

w segment produkcji urządzeń.  
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w ramach PO IR w zakresie Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o. o, 
24.10.2018. 
Zespół badawczy przygotował następującą rekomendację: „Należy przeprowadzić analizę obecnych opisów 
KIS, jeżeli chodzi o systemy informatyczne (w szczególności zaś KIS 12), a także kierunki interpretacji opisu 
KIS w tej sferze, w szczególności pod kątem zmniejszenia restrykcyjności interpretacji  
i zwiększenia udziału (w rozsądnych granicach) tego typu projektów w grupie projektów wspieranych  
w ramach PO IR”.  
Lista i opis 17 specjalizacji, na którym opierał się zespół dostępna jest tu: 
https://smart.gov.pl/images/aktualnosci/Opisy-KIS_wersja-finalna_grudzien-2017-FINAL.pdf 
[dostęp: 28.07.2020]. 
Aktualna lista na 2020 r. https://smart.gov.pl/images/Opisy-KIS_-werja-6_FINAL_01.01.2020.pdf [dostęp: 
28.07.2020]. Opis specjalizacji nie został zmieniony.  
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 Aktywność technologiczna, innowacyjna i biznesowa przedsiębiorstw działających w ramach krajowych 
inteligentnych specjalizacji, Centrum Badań i Analiz Rynku, kwiecień 2020, https://smart.gov.pl/images/Raport-
kocowy_Aktywno-technologiczna-innowacyjna-i-biznesowa-przedsibiorstw-dziaajcych-w-ramach-krajowych-
inteligentnych-specjalizacji.pdf [dostęp: 28.07.2020].  
Jak wskazują autorzy: „W kontekście dystansu Polski do liderów światowych widoczny jest w większości KIS 
efekt konwergencji […] Najsłabiej pod tym względem wypadły firmy z obszaru KIS 2. Innowacyjne 
technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego oraz KIS 12. Automatyzacja  
i robotyka procesów technologicznych.”  
Choć jednocześnie przedsiębiorstwa z grupy KIS 12 przodują pod względem dojrzałości technologicznej. Dane 
w raporcie dotyczą tylko podmiotów korzystających ze wsparcia w ramach POIR 2014-2020 zaliczanych do 
KIS. Nie przeprowadzono próbkowanego (wyrywkowego) badania ogółu przedsiębiorstw w odpowiednich 
branżach. Przedsiębiorstwa z obrębu specjalizacji KIS12 stanowią prawie 11 proc. wszystkich przedsiębiorstw 
objętych wsparciem. Przykładowe projekty objęte wsparciem w ramach KIS 12: opracowanie innowacyjnego 
pojazdu asenizacyjnego, projekt dotyczący satelitarnej dystrybucji klucza kwantowego i elektronicznego 
kontrolera generator technologicznych splątania kwantowego, opracowanie gier komputerowych do rozwój 
kompetencji managerskich.  
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 Aktywność technologiczna, innowacyjna i biznesowa przedsiębiorstw działających w ramach krajowych 
inteligentnych specjalizacji,Aktywność technologiczna, innowacyjna i biznesowa przedsiębiorstw działających  
w ramach krajowych inteligentnych specjalizacji... 
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 Anita Błaszczak, Przełom już blisko. Roboty ruszyły do polskich firm, Rzeczpospolita, 20.11.2020, 
https://cyfrowa.rp.pl/technologie/41703-przelom-juz-blisko-roboty-ruszyly-do-polskich-firm  
[dostęp: 28.07.2020]. 

https://archiwum.miir.gov.pl/media/48672/SOR.pdf
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https://smart.gov.pl/images/aktualnosci/pelny-sklad-GR.pdf
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https://smart.gov.pl/images/Opisy-KIS_-werja-6_FINAL_01.01.2020.pdf
https://smart.gov.pl/images/Raport-kocowy_Aktywno-technologiczna-innowacyjna-i-biznesowa-przedsibiorstw-dziaajcych-w-ramach-krajowych-inteligentnych-specjalizacji.pdf
https://smart.gov.pl/images/Raport-kocowy_Aktywno-technologiczna-innowacyjna-i-biznesowa-przedsibiorstw-dziaajcych-w-ramach-krajowych-inteligentnych-specjalizacji.pdf
https://smart.gov.pl/images/Raport-kocowy_Aktywno-technologiczna-innowacyjna-i-biznesowa-przedsibiorstw-dziaajcych-w-ramach-krajowych-inteligentnych-specjalizacji.pdf
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Automatyzacja chińskiego sektora produkcyjnego | 41 

                                                                                                                                                                                     
Według branżowych szacunków popyt był wyższy niż wskazany w tych statystykach. Por. Dodatek specjalny 
2020: Roboty, coboty i AGV, AutomatykaB2B, 4.09.2019, https://automatykab2b.pl/rynek/51660-rynek-
automatyki-w-polsce-dodatek-roboty-coboty-agv [dostęp: 28.07.2020]. 
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 Drogi do przemysłu 4.0 Robotyzacja na świecie i lekcje dla Polski... 
Nieco inne dane według innej klasyfikacji – por. Tyle robotów przemysłowych jeszcze w Polsce nie było, ale do 
czołówki nadal nam daleko, Centrum Prasowe PAP, 28.11.2019, https://www.pap.pl/centrum-
prasowe/549277%2Ctyle-robotow-przemyslowych-w-polsce-jeszcze-nie-bylo-ale-do-czolowki-nadal [dostęp: 
28.07.2020]. 
38 

Tyle robotów przemysłowych jeszcze w Polsce nie było, ale do czołówki nadal nam daleko... 
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 Mariusz Kania, Przemysł 4.0. Roboty wkraczają do przedsiębiorstw, Wyborcza.pl, 26.11.2019, 
https://wyborcza.pl/Jutronauci/7,165057,25436957,przemysl-4-0-roboty-wkraczaja-do-prze-dsiebiorstw.html 
[dostęp: 28.07.2020]. 
Bardziej optymistyczny trend pokazują badania Universal Robots. Por. 1/3 polskich MŚP planuje robotyzację 
produkcji w ciągu 3 lat, Platforma Przemysłu Przyszłości, 1.07.2020 [dostęp: 28.07.2020]. 
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IFR Press Conference, 18
th

 September 2019 Shanghai, International Federation of Robotics... 
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 Zbigniew Piątek, Robotyka przemysłowa. Rynek krajowy w 2018 roku, AutomatykaB2B, 12.10.2018, 
https://automatykab2b.pl/raporty/50146-roboty-przemyslowe-raport-rynek [dostęp: 28.07.2020]. 
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Epidemia COVID-19 w Afganistanie i jej implikacje 

 

Sytuacja wewnątrz Afganistanu 

 

Pierwszego zarażonego wirusem SARS-COV-2 w Afganistanie wykryto 24 lutego. Była to 

jedna z trzech podejrzanych o zakażenie osób, które wróciły do prowincji Herat  

z miasta Qom w Iranie. Przeprowadzone testy z konieczności zostały przesłane do 

laboratorium w Kabulu, gdyż tam znajdowała się jedyna placówka w Afganistanie będąca  

w stanie zbadać pobrane próbki. Chociaż wydawało się, że epidemia rozwija się powoli, 

gdyż kolejne przypadki odkryto dopiero po dwóch tygodniach, to większość z nich 

dotyczyła powracających z Iranu. Wkrótce epidemia zaczęła się rozprzestrzeniać także  

w innych regionach kraju – na północy i w centrum. Na koniec marca oficjalnie było 196 

chorych w 18 prowincjach, przy dynamice ok. 50 nowych przypadków dziennie. W kolejnych 

dwóch miesiącach rozwijała się ona coraz gwałtowniej, w wyniku czego na koniec maja 

chorych było już 15750, przy wzroście o ok. 550 zakażonych dziennie. Chociaż w następnych 

miesiącach dynamika nowych zakażeń zaczęła spadać, wynikało to z małej liczby 

przeprowadzonych testów. Do 30 lipca całkowita liczba zakażeń wyniosła 36538 przy 1270 

zmarłych. Całkowita liczba testów wyniosła prawie 88,5 tys., co oznacza, że pozytywne 

stanowiły 41 proc. całości. Większość zmarłych była z przedziału wiekowego 40-69 lat. 38 

proc. z całkowitej liczby zmarłych stanowili mężczyźni z wspomnianego przedziału 

wiekowego, a ponadto 71 proc. wszystkich zmarłych również stanowili mężczyźni, chociaż 

może być to spowodowane błędem badających1. 

 

Początkowo Afganistan posiadał zaledwie jedno laboratorium, znajdujące się w stolicy  

– Kabulu, w którym badano testy na obecność koronawirusa. Nie dość, że jego możliwości 

były ograniczone, przez co badano tylko osoby z podwyższoną temperaturą, to proces 

badania próbek był jeszcze spowolniony przez konieczność przesłania ich do stolicy.  

W kwietniu udało się zwiększyć liczbę placówek badawczych do 8, z których każda miała 

teoretyczną możliwość przebadania 100-150 testów dziennie, aczkolwiek nie osiągnięto 
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takiego pułapu, m.in. z powodu niedoboru wyszkolonego personelu. W tym samym 

miesiącu pojawiły się również problemy z wyczerpującymi się zestawami do pobierania 

próbek2. Do końca kwietnia udało się przeprowadzić ponad 10,5 tys. testów, co było kroplą 

w morzu potrzeb. Dziennie robiono ich wówczas 400-600, co stanowiło połowę 

deklarowanych możliwości. W maju badano średnio ponad 900 testów dziennie, chociaż 

laboratoria teoretycznie miały możliwość przeanalizowania 2 tys. W czerwcu na problem 

zwrócił uwagę Międzynarodowy Komitet Ratunkowy (MKR), który ostrzegał, że pomimo 

rozwinięcia zdolności przeprowadzania testów, zapotrzebowanie było nawet 

dziesięciokrotnie większe – dziennie pobierano 10-20 tys. próbek3. 

 

W tym czasie rząd powolnie podejmował inne działania, których celem było ograniczenie 

epidemii. 14 marca prezydent Ghani zaapelował o unikanie publicznych zgromadzeń  

i przestrzeganie zasad higieny, aczkolwiek dopiero cztery dni później ministerstwo spraw 

wewnętrznych oficjalnie wydało zakaz w tej sprawie. Zamknięto również miejsca takie jak 

stadiony sportowe, baseny czy sale ślubne oraz odwołano oficjalne uroczystości przy okazji 

święta Nouruz4. Także 14 marca ogłoszono zamknięcie szkół, a w kwietniu rozpoczęto 

naukę zdalną przez radio i telewizję. W maju ministerstwo edukacji rozpoczęło zajęcia 

online w językach dari i paszto5. Do 18 marca utworzono pięć ośrodków kwarantanny  

w prowincjach graniczących z Iranem: Herat oraz Nimruz. Dopiero 25 marca ograniczono 

przemieszczanie się w prowincjach Herat, Nimruz i Farah, a po dwóch dniach również  

w Kabulu na okres trzech tygodni. 26 marca prezydent ogłosił, że w ciągu kolejnych 10 dni  

z więzień zostanie zwolnionych 10 tys. osadzonych w obawie przed rozprzestrzenieniem się 

choroby w więzieniach. Warto zauważyć, że w tym samym czasie równolegle trwał powolny 

proces zwalniania talibów z więzień, który pod hasłem procesu pokojowego pozwalał 

rządowi również rozwiązać palący problem natury epidemiologicznej. 12 kwietnia w stolicy 

nastąpiło dalsze zaostrzenie środków, kiedy zamknięto główne drogi prowadzące do 

Kabulu, a 17 kwietnia lockdown przedłużono o kolejne trzy tygodnie. Wpływ na walkę  

z pandemią miały również okoliczności polityczne (spór po wyborach prezydenckich) oraz 

decyzje personalne co do kierujących ministerstwem zdrowia. 15 kwietnia 

zdymisjonowanych zostało trzech zastępców ministra6, a sam minister, Firuzuddin Firuz, 

stracił stanowisko 30 maja (chociaż stał na czele resortu przez pięć lat).  
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Sytuacja na granicach 

 

Epidemia miała również ogromny wpływ na przepływ towarów i osób między państwami.  

W miarę jej postępowania kolejne państwa decydowały się na zamykanie granic w obawie 

przed przedostaniem się wirusa. W tym kontekście szczególne znaczenie dla Afgańczyków 

miała sytuacja w sąsiednim Iranie, który okazał się być jednym z państw najbardziej 

dotkniętych przez epidemię i z którego przedostali się pierwsi zakażeni. W tym państwie 

żyje bardzo duża populacja Afgańczyków, zarówno uchodźców jak i emigrantów 

zarobkowych. Według danych z UNHCR (Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do 

spraw uchodźców) z 2016 roku, przebywało tam ok. 950 tys. zarejestrowanych uchodźców  

z Afganistanu, natomiast według Irańczyków całkowita liczba obywateli tego państwa 

mogła wynosić (przed epidemią) ponad 3 mln osób. W związku z tym w drugiej połowie 

lutego, kiedy sytuacja epidemiologiczna w Iranie była już dość poważna7, Afganistan 

zamknął granicę z tym państwem. Po dwóch dniach zmuszony był ją otworzyć z powodu 

dużej liczby powracających Afgańczyków. Było to spowodowane pogarszającą się sytuacją 

gospodarczą w Iranie i ograniczonymi możliwościami zarobku, obawą przed koronawirusem 

i przymusowymi wydaleniami. Według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji 

(IOM – International Organization for Migration), w pierwszym tygodniu marca dwa razy 

więcej osób chciało przekroczyć granicę niż w ciągu siedmiu ostatnich dni lutego – 19,5 tys. 

w stosunku do 9,5. W drugim tygodniu marca było to już ponad 53 tys., natomiast apogeum 

nastąpiło w kolejnym, kiedy granicę przekroczyło 64 tys. W tym samym czasie w Iranie 

notowano ponad 1000 nowych przypadków zachorowań dziennie. W następnych 

tygodniach sytuacja na granicy zaczęła się uspokajać i liczba powracających zeszła nawet na 

kilka tygodni na poziom poniżej 10 tys. tygodniowo.  

 

1 marca Pakistan zamknął południowe przejście graniczne z Afganistanem w Czaman na 

siedem dni, a dwa tygodnie później zdecydował o zamknięciu wszystkich pozostałych. 23 

marca na dwa dni otwarta została granica dla ciężarówek jadących do Afganistanu, 

umożliwiając transport przetrzymanych towarów. Na początku kwietnia pozwolono także 

wrócić Afgańczykom, którzy zostali zatrzymani przy granicy chcąc wrócić do domu  

– w ciągu trzech dni przekroczyło ją 60 tys. osób, a w maju kolejnych 10 tys.8 Pod koniec 
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kwietnia rząd Pakistanu otworzył przejścia graniczne dla wymiany handlowej (pięć dni  

w tygodniu), aczkolwiek dotyczyło to tylko eksportu do Afganistanu. Sytuacja zaczęła 

wracać do normy w połowie czerwca, kiedy większość punktów granicznych ponownie 

zaczęła działać bez ograniczeń9. 15 lipca Pakistan zezwolił również na eksport afgańskich 

produktów do Indii poprzez przejście graniczne w Wagah10.  

 

W przypadku republik Azji Centralnej, jako pierwszy granicę z Afganistanem zamknął 

Turkmenistan – dzień po odkryciu pierwszego przypadku zakażenia, natomiast 2 marca 

przejścia zamknął Uzbekistan11, chociaż na początku kwietnia zrobił wyjątek dla przesłanej 

transportem kolejowym pomocy humanitarnej12. Tadżykistan z kolei zamknął je dla 

Afgańczyków w połowie marca.  

 

Sytuacja gospodarcza 

 

Na efekty zamknięcia granic nie trzeba było długo czekać. W związku z tym, że wstrzymany 

został import z Pakistanu zaczęły rosnąć ceny żywności. W okresie od 14 marca do 18 maja 

mąka średnio podrożała o 19 proc., cukier o 8 proc., olej o 21 proc., a ryż o 6 proc. M.in.  

w następstwie tych wzrostów gwałtownie wzrósł liczba osób, które żyją poniżej granicy 

ubóstwa. Według szacunków ministerstwa gospodarki, odsetek takich ludzi miał wzrosnąć 

w ostatnim czasie z 50 do 90 proc. 

 

Poważne problemy zasygnalizowali również przedstawiciele państwowej firmy Breshna, 

która odpowiada za import i dystrybucję prądu. Z powodu gwałtownego spadku dochodów, 

nie była w stanie uregulować w całości swoich należności za import prądu wobec 

Uzbekistanu, co groziło odcięciem dostaw. Problem został spowodowany tym, że klienci 

firmy – w tym instytucje państwowe – nie płacili swoich rachunków za energię. Na skraju 

bankructwa z powodu zakazu lotów stanęły również afgańskie linie lotnicze. 

 

W ciągu pierwszych dwóch kwartałów przychody budżetu Afganistanu były mniejsze o 23,4 

proc. w stosunku do takiego samego okresu z 2019 r. Rząd zakłada, że w ciągu 2020 r. 

dochody będą o 26 proc. niższe w stosunku do planów – spadek o 715 mln dolarów do 1,99 
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mld z założonych 2,7 mld dolarów. Sytuacja w marcu br. była na tyle dramatyczna, że  

z powodu zamknięcia granic przychody z tytułu ceł spadły do zera i spodziewano się, że ten 

stan rzeczy utrzyma się przez kolejne miesiące. W ubiegłych roku stanowiły one nawet 40 

proc. wewnętrznych wpływów budżetu (nie licząc pomocy zagranicznej)13.  

 

Świadomość trudnego położenia Afganistanu miała społeczność międzynarodowa. Już na 

początku marca przybyły tam zestawy do testowania na obecność koronawirusa ze 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Swój transport z pomocą wysłały w połowie marca 

Chiny, aczkolwiek później pojawiły się informacje co do wątpliwej jakości ich materiałów. 

Podobne działania podjęły również Uzbekistan oraz Turcja. Najpoważniejszą pomoc 

finansową zatwierdził Bank Światowy, który przeznaczył na walkę z epidemią  

w Afganistanie łącznie 500 mln dolarów (z których część pochodziła z funduszu na 

odbudowę tego państwa). Znaczące środki przeznaczyły również Unia Europejska (117 mln 

Euro), Międzynarodowy Fundusz Walutowy przyznał 220 mln nieopodatkowanego kredytu, 

a Azjatycki Bank Rozwoju 40 mln dolarów na budowę szpitali i zdolności do walki  

z epidemią.  

 

Wnioski 

 

Wydaje się, że od samego początku Afganistan stał na straconej pozycji wobec epidemii. 

Chociaż podawane statystki chorych po blisko pół roku jej trwania są raczej dobre, w dużą 

dozą prawdopodobieństwa można powiedzieć, że w żaden sposób nie oddają one skali 

problemu w Afganistanie. Na początku sierpnia ministerstwo zdrowia ogłosiło wyniki 

badania szacunkowego na próbce 9514 osób w dziewięciu strefach. Według nich 

zakażonych wirusem mogło być ok. 31,5 proc., co w przybliżeniu dawało liczbę 10 mln osób 

(przy populacji Afganistanu ocenianej na 30 mln). Według ministerstwa najwyższy odsetek 

populacji, która zachorowała którymś momencie na COVID-19, zanotowano w Kabulu, 

gdzie miał sięgnąć 55 proc (w Kabulu mieszka 4-5 mln ludzi). W dalszej kolejności 

uplasowały się prowincje wschodnie (prawie 43 proc.), centralne (36 proc.), zachodnie (34)  

i północno-wschodnie (32)14.  
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Główny problem stanowiło sąsiedztwo z bardzo dotkniętym epidemią Iranem, z którego 

wywodzili się pierwsi zakażeni. Nawet przy pełnej świadomości skali problemu niemożliwe 

było dla władz afgańskich kontrolowanie granicy na całej jej długości. Ponadto wydaje się, 

że kontrolowanie ogromnego strumienia powracających Afgańczyków legalnie 

przekraczających granicę także stanowiło zbyt duże wyzwanie dla lokalnej administracji. 

Decyzja o ograniczeniu do minimum ruchu w trzech zachodnich prowincjach zapadła 

dopiero 25 marca, kiedy fala powrotów z Iranu się uspokoiła, a powracający rozjechali się po 

kraju. Do 27 marca na ponad 150 tys. osób, które powróciły z Iranu, przetestowanych 

zostało 60015. 

 

Do porażki w walce z epidemią w Afganistanie przyczyniły się także czynniki wewnętrzne 

takie jak słaba świadomość społeczna w związku z koronawirusem, normy kulturowe 

zgodnie z którymi zwyczajowe są kontakty cielesne przy powitaniu, spotkania publiczne  

w meczetach oraz początkowy brak środków ochronnych takich jak maseczki16. 

Niekonsekwentne mogą się również wydawać działania władz lokalnych. Na przykład  

w mieście Majmana stolicy prowincji Farjab, do której miało wrócić z Iranu 15 tys. osób, 

wprowadzono całkowity zakaz wychodzenia z domów i poruszania się po mieście. Miał on 

jednak charakter próbny celem przyzwyczajenia mieszkańców, w związku z czym trwał 

tylko 24 godziny17. 

 

Służba zdrowia w Afganistanie była całkowicie nieprzygotowana na epidemię. Według 

danych Światowej Organizacji Zdrowia z 2016 roku pracuje w tam 4,6 osób wyszkolonego 

personelu medycznego na 10000 osób. Jest to poziom zdecydowanie poniżej 23, co według 

tej organizacji stanowi próg, dzięki któremu możliwe jest zapewnienie populacji 

podstawowych świadczeń zdrowotnych. Dodatkowo problem pogłębiony jest przez 

ogromne różnice w tym aspekcie między miastami a terenami wiejskimi, gdzie dostępność 

służby zdrowia jest dużo gorsza18. W całym kraju w czerwcu działało łącznie 300 

respiratorów, niezbędnych przy najcięższych przypadkach choroby19. Niedostatki służby 

zdrowia znalazły swoje odzwierciedlenie w statystykach przeprowadzonych testów na 

obecność koronawirusa. Pomimo deklarowanych możliwości na poziomie 2 tys. dziennie, 

nigdy nie zbliżono się do takiego pułapu, który i tak był bardzo niski. Afganistan jest 
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państwem z jednym z najniższych wskaźników liczby testów na milion mieszkańców – 

230020.  

 

Duża liczba Afgańczyków wracających z Iranu i Pakistanu także będzie poważnym 

problemem dla władz. Sytuacja gospodarcza w najbliższym czasie zdecydowanie utrudni im 

zdobycie środków finansowych, przez co kolejne rzesze ludzi będą zmuszone poszukiwać 

pomocy. Wydaje się, że sytuacja związana z epidemią i wynikająca z niej recesja 

gospodarcza w Afganistanie wytworzą następną presję migracyjną na tysiące osób.  

W świetle prognoz gospodarka afgańska może skurczyć się w najbliższym okresie o 3-10 

proc. PKB. Dodatkowo pogarszająca się sytuacja w Iranie i Pakistanie spowoduje, że nie 

będzie możliwości zarobków dla przyjeżdżających Afgańczyków. W związku z tym można 

się spodziewać zwiększonej liczby ludzi szukających szczęścia w podróży do Europy. W 2019 

roku Afgańczycy byli drugą najliczniejszą po Syryjczykach nacją poszukującą azylu  

w Europie. Prawdopodobne jest zatem, że liczba uchodźców z tego państwa będzie dalej 

rosnąć.  

 

Na początku epidemii talibowie zobowiązali się, że na terenach, które ona obejmie, 

ogłoszone zostanie przez nich zawieszenie broni. Okazało się to jednak nieprawdą, a walki 

dalej miały miejsce na obszarze prawie całego Afganistanu. Pojawiły się również informacje, 

że duża część przywódców rebeliantów, w tym ich główny przywódca Mułła Haibatullah, 

zachorowała na koronawirusa21. Można jednak stwierdzić, że one także okazały się 

nieprawdą, na co wskazywały informacje o decyzjach kadrowych dotyczących 

przedstawicielstwa talibów w Katarze, za którymi stał Haibatullah. Epidemia nie miała 

natomiast większego wpływu na prowadzone działania wojenne. Chociaż pod względem 

liczby incydentów bezpieczeństwa sytuacja była lepsza niż przed rokiem, co było 

prawdopodobnie wynikiem obietnic, jakie talibowie złożyli przy podpisywaniu umowy 

pokojowej z USA, to afgańskie siły bezpieczeństwa w dalszym ciągu były w bardzo dużym 

stopniu narażone na ataki22. Mając na uwadze zbliżające się rozmowy pokojowe między 

Afgańczykami, wydaje się, że sytuacja związana z epidemią mocno obciążyła przede 

wszystkim stronę rządową. Może to być kolejny czynnik osłabiający jej pozycję przed 

rozmowami pokojowymi. 
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KOMENTARZ NR 28/2020 

COVID-19 w Japonii póki co mniej groźny niż w innych państwach 

 

Przegląd sytuacji epidemicznej w Japonii 

 

Według danych z 19 czerwca 2020 roku w Japonii zdiagnozowano w sumie 17 740 

przypadków COVID-191 (statystyka nie uwzględnia pasażerów statku Diamond Princess). 

Pierwszy przypadek zdiagnozowano w połowie stycznia, a do końca lutego liczba 

zdiagnozowanych przypadków wzrosła dziesięciokrotnie i rosła dość dynamicznie aż do 

początku maja. Jak do tej pory zmarły 953 osoby, a 16 108 wyzdrowiały2. 21 czerwca  

w ponad 120 milionowym kraju zdiagnozowano jedynie 61 nowych przypadków. Widać 

zatem, że według oficjalnych statystyk epidemia COVID-19 w Japonii wygasa. Biorąc pod 

uwagę geograficzną bliskość Chin, dużą gęstość zaludnienia i wysoką medianę wieku,  

a także fakt, że w Japonii nie zastosowano lockdownu z prawdziwego zdarzenia, tak niskie 

wartości zmiennych dotyczących COVID-19 mogą wzbudzać kontrowersje. 

 

Obiecujące liczby i trendy mogą mieć źródło w niewielkiej na tle innych państw liczbie 

przeprowadzonych testów. Na 19 czerwca 2020 roku testom PCR na COVID-19 poddano  

w sumie 403 380 osób w Japonii. Wszystkich testów przeprowadzono ponad 559 tysięcy. 

Oznacza to, że nieco więcej niż cztery procent przetestowanej populacji miało wynik 

pozytywny (3,17 procent testów dało wynik pozytywny). Warto te liczby odnieść do Polski. 

Na dzień 21 czerwca w naszym kraju przeprowadzono ponad 1,35 miliona testów  

i zdiagnozowano w sumie 32 227 przypadki zakażenia COVID-19, co daje 2,38 procenta 

testów pozytywnych. Jeśli obydwie próby są wystarczająco duże, by te proporcje odnieść do 

całej populacji, oznacza to, że w Japonii mogliśmy mieć do czynienia nawet z 5 milionami 

przypadków COVID-19, a w Polsce 900 tysięcy-1,7 miliona (kilka tygodni wcześniej odsetek 

liczby testów pozytywnych był większy niż dzisiaj)3. Gdyby okazało się, że przypadków 

rzeczywiście było aż tyle, COVID-19 nie okazałby się bardziej zabójczy w Japonii niż zwykła, 

sezonowa grypa. 
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Wydaje się, że lepszy obraz sytuacji dałoby testowanie małych populacji na obecność 

przeciwciał. Największy taki test w Japonii przeprowadziła na swoich pracownikach firma 

SoftBank. Badania dokonano między 12 maja a 8 czerwca na grupie 44 066 głównie na 

grupie pracowników i ich rodzin. Stwierdzono w sumie 191 przypadki pozytywne (0,43 

procenta). Częścią puli wybranej do badania było 5850 pracowników medycznych. W ich 

przypadku odsetek zakażonych wyniósł 1,79 procenta (z czego najwięcej w Tokio – 3,1%,  

a najmniej w Fukuoce – 1,9%). Odsetek pozytywnych testów na obecność przeciwciał tylko  

u pracowników telekomunikacyjnego giganta wyniósł zaledwie 0,23 procenta4. Sugeruje to, 

że przedsięwzięte w Japonii środki ostrożności przyniosły pozytywny rezultat albo 

zwyczajnie wirus nie jest tak zaraźliwy, jak to przedstawiano na początku.  

 

Ponieważ wiadomo, że bez rzetelnego przetestowania całych populacji na obecność 

przeciwciał nie można mieć absolutnej pewności co do realnej liczby osób zarażonych 

wirusem SARS-CoV-2, wydaje się zasadne spojrzeć na liczbę zgonów. Mimo niekiedy 

znacznej rozbieżności co do sposobu kwalifikowania zgonów jako zdarzeń wywołanych 

przez SARS-Co-V-2 między różnymi państwami, statystykami dotyczącymi zgonów 

generalnie trudniej manipulować. Jak już wspomniano, przez ponad pięć miesięcy trwania 

epidemii, z powodu koronawirusa w Japonii zmarły 953 osoby. Niska liczba nie musi 

oznaczać, że statystyka jest wiarygodna albo zmanipulowana. Odnieśmy więc tę liczbę do 

ogólnej statystyki zgonów. Artykuł z 12 maja podaje, że pojawienie się koronawirusa  

w Tokio, które jest najbardziej dotkniętym COVID-19 regionem w Japonii, nie spowodowało 

wzrostu liczby zmarłych rok do roku. Od stycznia do marca zmarło nawet o 0,4 procent 

mniej ludzi niż średnia dla ostatnich czterech lat5. Wzrost liczby zgonów potwierdzają 

jednak dane z 11 czerwca6. W zamieszkanej przez blisko 14 milionów ludzi prefekturze 

stołecznej, w szczytowym momencie epidemii koronawirusa, czyli w kwietniu, z różnych 

przyczyn zmarło 1000 osób więcej niż w kwietniu 2019. Oznacza to 12-procentowy wzrost 

względem kwietnia 2019 roku oraz 7 procentowy względem kwietnia 2018 roku. Oficjalna 

statystyka zgonów dla Tokio z powodu koronawirusa w tym okresie to nieco ponad 100. 

Widać zatem, że o ile epidemia miała zauważalny wpływ na liczbę zgonów w Tokio, to nie 

nastąpiło masowe wymieranie, którym na początku pandemii straszono w mediach na 
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całym świecie. Według oficjalnych danych, do połowy czerwca na COVID-19 zmarło w Tokio 

311 osób, a 256 było hospitalizowanych.  

 

Sytuacja na statku Diamond Princess 

 

20 stycznia 2020 roku w Jokohamie na pokład brytyjskiego wycieczkowca Diamond Princess 

wszedł 80-letni pasażer z Hongkongu zarażony SARS-CoV-2. 4 lutego statek skierowano na 

kwarantannę, którą odbywał w porcie Jokohama, gdzie cumował aż do 16 maja. Władze 

prefektury Kanagawa i rząd Japonii przebadały wszystkich obecnych na statku, łącznie 3711 

pasażerów i członków załogi. Potwierdzono w sumie 712 przypadków zakażenia, zmarło 14 

osób (wszyscy to pasażerowie). Sytuacja na Diamond Princess warta jest opisania z dwóch 

powodów. Po pierwsze w oczywisty sposób dotyczy Japonii, a po drugie statek 

przypadkowo zadziałał jak zamknięte laboratorium, które można by porównać do małego 

państwa, którego całą populację przebadano pod kątem COVID-19. Mediana wieku 

członków załogi wynosiła 36, a pasażerów 69 lat. 55 procent pasażerów stanowiły kobiety,  

a 81 procent mężczyźni. Spośród 712 zakażeń, u członków załogi odnotowano 145, a 567  

u pasażerów. Wszystkie ofiary śmiertelne miały między 60 a 80 lat. Oznacza to, że 

koronawirus rzeczywiście najgroźniejszy okazał się dla ludzi w podeszłym wieku. Oznacza 

też, że aż 80 procent osób na statku w ogóle nie zaraziło się wirusem i nie zachorowało na 

COVID-197. Spośród osób zakażonych, w okresie dwutygodniowej kwarantanny 67 procent 

nie wykazywało żadnych objawów choroby, a 19 procent miało łagodne objawy 

grypopodobne.  

 

COVID-19 w Japonii a reakcja władz. Przyczyny dobrej sytuacji 

 

30 stycznia premier Shinzo Abe powołał specjalne ciało do koordynowania walki  

z rozprzestrzenianiem się nowego wirusa. 27 lutego rząd poprosił o tymczasowe zamknięcie 

szkół wszystkich szczebli. Zdecydowano o przełożeniu Igrzysk Olimpijskich na lipiec 2021 

roku. 7 kwietnia wprowadzono stan wyjątkowy (po raz pierwszy w powojennej historii kraju) 

w prefekturach Kanagawa, Saitama, Chiba, Osaka, Hyogo i Fukuoka. 16 kwietnia 

rozszerzono obowiązywanie stanu na cały obszar państwa. 14 maja zniesiono stan 
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wyjątkowy w 39 z 47 prefektur, obejmujących ponad połowę ludności. 21 maja zniesiono ten 

stan w prefekturach Osaka, Kyoto i Hyogo. 25 maja zniesiono go na obszarze całego kraju. 

Oprócz tego między 5 marca a 3 kwietnia wprowadzono różne ograniczenia wjazdowe do 

Japonii, ostatecznie obejmujące obywateli 73 państw (nadal obowiązują; przywrócono 

między innymi obowiązek wizowy wobec Polaków)8. 

 

Obok często podawanych przyczyn relatywnie dobrej sytuacji epidemicznej w Japonii, 

takich jak uwarunkowania kulturowe, wysokie standardy higieny, zwyczaj noszenia 

maseczek, unikanie kontaktów fizycznych i dotyku, duży poziom zdyscyplinowania 

populacji, dobrze dofinansowany system opieki zdrowotnej, szybka reakcja rządu i być 

może łagodniejszy szczep wirusa, warto przede wszystkim zwrócić uwagę na specyfikę 

stanu wyjątkowego w Japonii. Inaczej niż w innych państwach, nie ogranicza on w istocie 

większości praw obywatelskich, bowiem rządowe komunikaty mają charakter zaleceń  

i próśb, a nie zakazów czy nakazów. Nawet podczas stanu wyjątkowego władza w Japonii 

nie mogła nakazać ludziom pozostania w domach albo zaprzestania działalności 

gospodarczej. Za niepodporządkowanie się zaleceniom nie groziła żadna kara, nie było 

mandatów ani wyroków. Jeśli wykluczyć potencjalne sankcje zdrowotne, towarzyskie  

i obyczajowe, poddanie się wymogom nowej sytuacji było dla Japończyków całkowicie 

dobrowolne9. Dlatego można zaryzykować stwierdzenie, że w praktyce każdy sam 

decydował, w jaki sposób walczyć z pandemią (nie dotyczy to jednak osób zaangażowanych 

w turystykę – sytuacja epidemiczna oraz ograniczenia wjazdowe w praktyce zlikwidowały 

ruch turystyczny w Japonii).  

 

Wnioski 

 

Łagodny przebieg epidemii w Japonii, państwie wyjątkowo narażonym na koronawirusa, 

pokazuje, że do informacji medialnych i zaleceń eksperckich związanych z COVID-19 warto 

podchodzić ostrożnie, szczególnie na etapie projektowania polityki państwa. Pomimo braku 

istnienia masowych i surowo egzekwowanych obostrzeń dla ludności, rozprzestrzenienie 

choroby w Japonii jak do tej pory nie spowodowało wielu zgonów, ani nawet nie wywołało 

paraliżu systemu opieki zdrowotnej (przy podobnej liczby łóżek intensywnej terapii na 
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mieszkańca jak w Polsce) i podobnej sytuacji demograficznej i klimatycznej jak we 

Włoszech. Wydaje się, że w kwestii COVID-19 mamy do czynienia  

z paniką i szeroko zakrojoną akcją medialną, która ostatecznie negatywnie wpływa nawet 

na przekaz źródeł oficjalnych i zazwyczaj postrzeganych jako rzetelne (na przykład 

Światowej Organizacji Zdrowia czy rządy państw). Nadmiernie alarmistyczne czy sprzeczne 

ze sobą komunikaty w środkach masowego przekazu mogą negatywnie wpływać na 

działanie społeczeństw i skuteczność rządów państw w kwestii COVID-19. Być może mogą 

być również wykorzystywane przez grupy interesu, które widzą swój długoterminowy 

interes w osłabieniu systemu społeczno-gospodarczego opartego na kapitalizmie, 

globalizacji, prawach człowieka i demokracji liberalnej. Choć sytuacja mająca miejsce  

w Japonii będzie po zakończeniu epidemii z pewnością szczegółowo porównywana z innymi 

państwami, wydaje się, że pomimo istnienia jedynie dobrowolnych zaleceń, które każdemu 

z osobna mieszkańcowi Japonii umożliwiły subiektywne i pragmatyczne podejście do 

kwestii bezpieczeństwa, udało się póki co ochronić zdrowie obywateli bez naruszania 

większości praw obywatelskich. 

 

Konrad Rumiński – analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji 
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Iran's diplomatic offensive 

Łukasz Przybyszewski 

  

The Islamic Republic of Iran (IRI) has undertaken a number of actions in the last two months 

that can be interpreted as an offensive of IRI’s diplomatic corps (civilian and military). Its 

launch was a pre-emptive campaign ahead of the UNSC's conference on the Iran nuclear 

deal (JCPoA), which took place on June 30 this year and JCPoA’s fifth anniversary of its 

conclusion (July 14). Iran's initiatives are currently aimed at strengthening its position in the 

face of the ongoing discussions on the possible extension of the UN embargo on exports of 

conventional arms to and from the IRI. The embargo expires on October 18 this year. Iran’s 

authorities link the results of the negotiations with the further development of its nuclear 

programme and cooperation under the JCPoA agreement, and thus also with the 

International Atomic Energy Agency (IAEA). Combining the UN embargo with the nuclear 

programme can be interpreted as a form of diplomatic blackmail. Although the IRI 

authorities do not want to reveal how far they will go in their efforts to block the extension 

of the embargo, it is important to underline that they closely link it with the nuclear issue. 

Iran signals its readiness to:  

1) limit IAEA inspections;  

2) increase the level of uranium enrichment;  

3) suspend the implementation of the Additional Protocol;  
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4) withdraw from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT - 

Nuclear Proliferation Treaty); and finally to  

5) depart from the JCPoA altogether.  

However, the scope of possible actions is debatable. If the recent explosion at the Natanz 

nuclear program facility indeed was such a devastating sabotage, it may have robbed Iran of 

point 2 for a while, but in practice it may turn out that the 3rd, 4th and 5th point as threats 

have also become less realistic in terms of their immanency. The Iranian Parliament's 

National Security and Foreign Policy Committee has nevertheless already ratified  

a proposal to oblige the government to stop voluntarily implementing the Additional 

Protocol and thus ipso facto from the NPT. This does not necessarily mean that Iran will 

break out of the Additional Protocol, because the suspension of the implementation 

(interpreted as a ‘stop’) could deliver satisfactory results. 

 

The most decisive events ahead for IRI’s diplomacy are:  

1) the meeting of the IAEA Board of Governors, which will take place between 

September 14 and 18; and  

2) the deadline (September 17) by which the JCPoA can be broken and the UN 

sanctions against the Iranian nuclear programme reintroduced.  

 

Currently, it seems highly probable that as a result of the veto power of one of the 

permanent UNSC members, the embargo will not be extended in order to maintain the civil 

character of the Iranian nuclear programme. A lot of international coverage of the situation 

in Iran and Tehran’s diplomatic activities seems to point towards an extensive information 

campaign. Some news, such as the 25-year agreement between Iran and China and further 

long-term cooperation with Russia, turned out to be very popular topics in the media and 

among think tanks. This information alone lacks grounded evidence that would allow  

a reliable assessment. There is no evidence or premises that would justify any deeper 

analysis on the basis of speculative "media bloats". Bearing this in mind, it is advisable to 

read the coming reports about Iran with great caution, especially the ones based on 

originally Iranian sources. 
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The issue of the development of the novel coronavirus outbreak in Iran is being turned by 

the Iranian diplomacy into a negotiating tool. After compiling serological tests and 

delivering estimates, Iran now claims the number of citizens infected with SARS-CoV-2 is 

about 25 million people. The purpose of publishing this statistics was not only to persuade 

the IRI citizens to take preventive measures, but also to inspire Western media to replicate 

this message. In this way, Iranian diplomats can present their nation as in distress, inevitably 

facing a tragedy on unequal terms, because of Washington’s “economic terrorism” – and yet 

still boldly defying all the odds. This argument is intended to nudge the EU countries to 

increase non-sanctioned trade in medical goods. In the economic dimension, it should be 

assumed that neither the inflation targets nor many of the points of the 6th Five-Year 

National Development Plan nor the budget assumptions will be achieved. Imports and 

exports linger far back behind the past records. In this respect, US sanctions were not 

insignificant, but it was mostly the pandemic that worsened Iran’s economic situation. 

 

The authorities in Iran hope that the diplomatic offensive at the regional (including Iraq, 

Syria) and supra-regional (Russia, China) levels will eventually lead some members of the 

UNSC to take a position favourable to Tehran’s interests. From Iran’s perspective, a positive 

result of the UNSC meeting could present an opportunity to initiate a discussion on the 

legitimacy of America’s extended “policy of maximum pressure”, i.e. for driving a wedge 

between the EU and the US in Iran-related policy. The current Iranian diplomatic offensive 

does not seem to be linked to the US presidential election campaign. Its result also does not 

seem to be important for Tehran. Ultimately, Tehran's influence on the election results is 

negligible and from Iran’s perspective, regardless of who the winner is, the IRI does not 

count on improving relations with the US, because withdrawing the actions of the current 

administration seems to be an impossible task. 

 

Worsening of Sino-British relations and its implications for Europe 

Alicja Bachulska 

 

Throughout July, Sino-British ties have significantly worsened. A growing number of 

contentious and long unresolved issues has resulted in a shift in London’s previously 
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conciliatory attitude towards Beijing. The bilateral spat has originated from Britain’s 

following decisions: 

 

• Blocking Huawei’s participation in the construction of British 5G networks; 

• Suspending extradition treaty with Hong Kong in response to Beijing’s introduction 

of a controversial national security law in the ex-British colony; 

• Meeting with the US Secretary of State Mike Pompeo in London, during which 

further steps aimed at limiting China’s growing influence abroad were discussed;  

• Debating possible sanctions on China over its human rights abuses in Xinjiang; 

• Debating TikTok’s presence in the UK and its possible ban. 

 

Although Beijing's relations with London have been developing steadily in the last decade, 

Xi Jinping's increasingly aggressive policies and growing Sino-US tensions have influenced 

Britain's stance on China's most controversial actions. This has led to an overall re-

evaluation of London’s goals and expectations regarding its ties with Beijing. Unconditional 

cooperation has been losing its appeal on the British side. Simultaneously, the perception of 

China among the general public in the UK as well as among many politicians (especially 

those with a conservative background) seems to be worsening.  

 

The current assessment seems to assume that the security costs related to potential 

overdependence on a particular Chinese supplier or, more broadly, on Chinese technologies 

and capital, exceed the economic costs of deteriorating relations with Beijing. The UK has 

not clearly defined its strategy towards China yet, but the current crisis may serve as an 

impetus to the development of a more comprehensive, long-term approach to cooperation 

with Beijing. Further development of Sino-British tensions and potential retaliatory 

movements by China should be monitored, as they may indicate the future direction of 

China's policy towards other states (such as Poland) that might take decisions similar to the 

British ones (e.g. exclusion of Huawei from the local markets). 
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Comparison of manufacturing automation in China and in Poland 

Łukasz Sarek 

 

A shrinking labour force, rising costs of hiring employees and a need to improve 

productivity and profitability are the main factors driving Chinese producers to automate 

their production processes. The leadership of the Communist Party of China (CPC) has for 

many years been supporting the introduction of robots into Chinese factories in order to 

increase the competitiveness of products offered by domestic companies in both domestic 

and foreign markets. The Chinese authorities consider automation as one of the key 

elements of development of the Chinese production base. They have taken steps to 

decrease the import of robots and increase the market share of domestic manufacturers in 

order to limit the impact of independent factors, such as the policy of foreign manufacturers 

and other countries on the stability and quality of supplies. Beijing also hopes that Chinese 

companies will enter foreign markets with their products, allowing them to benefit from the 

expected further global growth in demand for robots. 

 

The medium and long-term scientific and technological development plan for 2006-2020 

has indicated the need of automation, digitisation and introduction of the intelligent 

production processes. Intelligent manufacturing, where automation is a key element, was 

one of the special programmes of the 12th five-year plan. In 2014, Xi Jinping announced the 

"robot revolution". In March 2016, a plan for the development of Chinese robotics was 

announced, which assumed a growing number of national robot brands, a significant 

increase in the location of spare parts production in China and increased robots’ density. 

These assumptions have been followed by real steps to support Chinese manufacturers 

directly and indirectly. Subsidies have been the key component of this programme. 

Companies have received financial support not only from the central budget, but in major 

part from local governments, which subsidised the purchases of robots as well as research 

and development. 
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The CPC leadership has been partially successful in implementing these policies. China is 

now the largest market for robots and the number of robots installed in the manufacturing 

sector has increased significantly by 40 percent above the global average. However, the 

assumptions of increasing the market share of Chinese companies have not been fulfilled. 

Domestic production is not growing fast enough to meet the requirements of customers 

and to replace foreign brands. There have been also no significant export successes. 

Nevertheless, it has been possible to increase the location of production in China, as foreign 

multinationals have been setting up robotic plants there.  

 

Polish companies compete with the Chinese ones not only in the Polish market, but also in 

the European markets and, like them, they are also struggling and will be struggling in the 

future because of rising labour costs related to the shrinking labour force. Automation of 

production is one of the important elements of increasing the competitiveness of the Polish 

production base as it increases the efficiency and flexibility of the manufacturing processes. 

State support in the area of production automation seems to be strongly limited and still 

remains in the declarative sphere, despite the fact that for several years this industry has 

been indicated as one of the key factors for the development of the Polish manufacturing 

sector. Automation should be also properly integrated into the transformation of the 

economy in order to avoid or to minimise adverse social effects. It is also advisable to 

intensify support for the development of Polish robotics, so that Polish enterprises could 

benefit from the expected development of this industry and at the same time to make the 

Polish market partly independent of foreign producers. 

 

The COVID-19 epidemic in Afghanistan and its implications 

Przemysław Lesiński 

  

In February, the COVID-19 pandemic came to Afghanistan from the neighbouring Iran, 

where it was already thriving. Although the Afghan government tried to stop the spread of 

the virus by closing the country’s borders, after a few days it was forced to reopen them 

because of thousands of Afghans waiting to enter the country. It was a conscious decision, 

especially as the terrain and the length of the border make it almost impossible for the 
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Afghan authorities to fully control this territory. As the Ministry of Health’s data has shown, 

at first it appeared that the epidemic was held at bay and the number of the infected grew 

slowly. The situation changed in May, when the total number of infections and its daily 

increase began to grow dramatically as the virus spread across the whole country. However, 

the impression that the situation was good in the first months of the pandemic probably did 

not reflect the reality. The deficiencies of the Afghan health care system and its inability to 

carry out sufficient testing have been the main causes of this situation. Although the 

number of laboratories conducting tests grew from one in February to 12 at the end of May, 

and their technical capacity to analyse the samples theoretically reached 2000 per day, this 

level was never achieved in practice. Reaching this target was unrealistic in the first place 

due to a limited number of skilled staff. By the end of July, the official statistics showed that 

over 36,000 people got infected and almost 90,000 tests were carried out. Almost 40 

percent among them tested positive for COVID-19. These numbers are in stark contrast 

with the results of the survey made by Ministry of Health. Its results were released in early 

August and suggested that up to 32% of the Afghan population might have been infected 

with the coronavirus. Assuming that the total population is about 30 million, this means that 

up to 10 million Afghans might have been ill at some point.  

 

Government reactions to the upcoming crisis were slow in the beginning. Its decisions to 

impose restrictions on population movement, close public places and limit public 

transportation in main cities were all made in the end of March, when more than 150,000 

Afghans already came back from Iran. Another obstacle to the fight against the pandemic 

was low awareness of the problem among Afghan society. Local customs of close contact 

greetings did not help either. However, one can speculate that slow government reaction to 

the pandemic was caused by the concern that the introduced rules and limitations would 

come at a cost for Afghanistan’s already fragile economy and would seriously affect the 

living conditions of the Afghans. 

 

The pandemic has also affected the situation on the Afghan borders with Central Asian 

republics and Pakistan, whose governments decided quickly (in late February and early 

March) to shut their borders. The significance of this step was felt by Afghanistan especially 
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in the case of Pakistan – a country with a sizeable Afghan population and an important 

exporter of goods to Afghanistan. In May, Islamabad allowed some of the border crossings 

to reopen, but only for exports to Afghanistan, and not from it. Pakistan also opened them 

twice for the Afghans who wanted to come back to their country, which resulted in tens of 

thousands getting back. The number of Afghan returnees was even greater in the case of 

Iran, from where more than 150,000 people crossed back to Afghanistan. It appears that 

this problem will seriously challenge Afghanistan’s government which is already weakened 

by the war with the Taliban and the fight against the pandemic. It can be expected that 

Afghans will aspire to live in the countries that offer them better living conditions which 

might lead them to flee to Europe. Last year, refugees from Afghanistan were the second 

most populous group seeking refuge in Europe.  

 

Afghanistan’s economy will be hit very hard by the crisis caused by the pandemic. As the 

government’s revenue statistics have shown, because of the border closures the income 

from the customs fees declined by almost 25% in the first half of this year, as compared to 

the same period last year. It is also worth mentioning that these fees were the biggest 

source of revenue for the Afghan budget last year – they constituted about 40% of total 

local income. According to the Ministry of Economy, the situation in the last few months 

has resulted in a dramatic increase in the number of people living below the poverty line 

(from above 50% to almost 90%). This was caused by a simultaneous sharp increase in 

commodity prices and a significant decline in people’s income. It can be expected that in the 

coming years Afghanistan will have problems in holding up to its obligations of achieving 

financial independence in the security sector until 2024. The crisis will also lead to cuts in 

government’s investment plans. This will limit Afghanistan’s development as money will be 

spend to achieve more urgent, short-term goals, such as fighting the effects of the 

pandemic. It is also probable that the global economic crisis caused by COVID-19 will affect 

other governments’ plans regarding financial aid which will result in less financing for 

Afghanistan. 

 

The situation has been stable in one aspect – security. The Taliban considered the idea of  

a ceasefire in the territories struck by the pandemic but in the end nothing changed. 
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Although the war’s intensity was a little lower than in the same period last year, his was 

probably because of the peace agreement signed in Doha. Nevertheless, policemen and 

soldiers were killed in big numbers. It appears that the pandemic changed little in the 

Taliban’s behaviour and their position in the country. However, it weakened the 

government’s position ahead of the upcoming peace talks.      

 

Japan left with only mild damage from COVID-19 

Konrad Rumiński 

 

According to the current data collected in Japan, it appears that the death toll related to the 

COVID-19 pandemic has not radically increased, despite the lack of severely enforced 

countermeasures, such as a compulsory nationwide lockdown. Among often cited causes of 

the situation are cultural factors (e.g. avoiding physical contact), high standards of hygiene, 

customary wearing of face masks (even before the pandemic), high level of discipline 

among the general population, well-financed healthcare, fast reaction of the authorities and 

perhaps a less lethal variation of the virus. Moreover, it is noteworthy that in spite of the de 

facto lack of compulsory countermeasures (and thus without considerable infringements of 

individual rights), the Japanese have so far been able to successfully tackle the epidemic. 

The relatively mild damage caused by COVID-19 in Japan shows that pandemic-related 

media coverage should be treated with prudence as its oftentimes alarmist tone may lead 

to manipulation or contradictory character of public communication’s content. This poses  

a risk to adequate and successful responses by the governments. 

 


