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English summary 

 

Defence and security spending in Islamic Republic of Iran’s budget (2019/20) 

 

The following study focuses on significant changes to individual items in Islamic Republic of 

Iran’s (IRI) defence and security budget for the current fiscal year. By ‘significant changes’ 

the author means a 25% expenditure increase or decrease in a given category, the 

appearance of new budget items and other sections important for Iran’s defence and 

general state security. Due to rapid changes in exchange rates (rial’s fall against the dollar) 

and, above all, inflation caused by the US sanctions, the calculation of the current budget 

was based on the exchange rate of 42 000 rials for 1 US dollar (March 2019). Some amounts 

are represented in euros, as the latter currency replaced the dollar in Iran’s financial reports 

since April 2018. Moreover, as the amounts in US dollars do not represent the real costs, 

they should be only treated as illustrative examples that roughly estimate the potential of 

security apparatus. It should also be noted that defence expenditure does not accurately 

represent actual combat or crisis management capabilities.  

 

Iran’s financial woes and their importance for the country’s security 

 

In the current budget, it was assumed that revenues from oil exports represented in rials 

were to be about 52% higher, but taking into account rial’s decrease in value against the 

dollar (to the level of 42,000 rials in March 2019), it would be in fact only 16.2%, if expressed 

in rials. It remains unknown what will Iran’s income from oil exports look like in real terms. In 

2019/20, tax revenues (predicted at approx. 41.1 billion dollars) were expected to prevail 

over income from oil exports and amount to 9.35% of the budgetary revenues. In contrast, 

revenues from crude oil and petroleum products were to reach 8.3 percent (less than USD 

36.45 billion). This means that revenues from taxes as well as from oil and petroleum 

products are expected to be lower in the 2019/20 budget by approximately USD 3 and  

5 billion, respectively, compared to the previous year. The World Bank (WB) predictions 

state that in 2019/20 there will be a drop in Iran’s real GDP (-3.7%; measured in factor cost), 
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and optimistically indicate that growth will be restored to 1.2% in 2020/21. In autumn 2018, 

WB forecasted that prices of consumer goods and services (i.e. inflation) would increase to 

32.1% (annual percentage change). Iran's main statistical office has recently reported, 

however, that this figure would be 42.7%. Given the discrepancy between the WB estimates 

and the assessment presented by the Iranian statistical office, the latter’s optimistic 

forecasts – assuming a rapid decline in inflation or an increase in real GDP measured in 

prices of production factors – seem doubtful. Although the analyses of the International 

Monetary Fund (IMF) are more pessimistic (as they assume that the real GDP will be at the 

level of -9.5% in 2019), there is no reason to be less sceptical about them. 

 

The reintroduction of US sanctions on IRI in May 2018 has resulted in diminishing budgetary 

revenues from oil exports. Despite this deficit, Tehran aims to further increase its defence 

and security spending (which is currently at the level of approx. 17.3 billion dollars). Under 

the current conditions of the sanctions regime, Iran's economic policy faces many 

challenges: a decrease in overall imports, a decrease in exports of oil and petroleum 

products, foreign capital flight and inflation exceeding 30-40%. This means that Iranian 

politicians will have to show considerable creativity in fiscal and monetary policy and in 

looking at structural reform issues, not to mention the budget structure itself. The real 

extent of Iran’s economic problems remains to be seen in the next budget bill. It can also be 

assumed that the problems with public finances result in increasing tensions among Iran’s 

political elites. This supposition is supported by the fact that the necessity of amendments 

to the current budget bill is being openly discussed. Moreover, the work on the 2020/21 

budget bill has also accelerated. Nevertheless, Tehran may still count on Russia and China’s 

support, as only these two countries seem to be capable and willing to almost ostensibly 

ignore or boldly circumvent US sanctions through legal loopholes. It seems likely that the 

authorities in Moscow and Beijing are taking steps to facilitate Iran's adaptation to the US 

sanctions regime. Additional, albeit modest, relief to the Iranian economy may also come 

from a free trade agreement with the Eurasian Union, which will probably enter into force 

by the end of October 2019. 
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Increasing taxes and sealing the tax system is still being implemented because Iran has been 

striving to maximize its use of the dwindling hydrocarbon revenues for the development 

and modernisation of the economy. Private economic intelligence companies reported to 

Reuters that according to their estimates, Iran currently exports around 400-500,000 barrels 

per day (bpd). Before the US withdrawal from the nuclear agreement, Iran exported approx. 

2.7 million barrels of oil and lease condensate per day. It has been rightly pointed out that 

Iran can adapt to sanctions by exporting refined and petrochemical products (including 

LPG), instead of crude oil. Yet, it is impossible to predict whether and when its industry will 

sufficiently adapt and when the Iranian budget will regain lost revenues from oil exports. In 

this context, the choices made by the Iranian decision-makers regarding the methods of 

financing the budget deficit in the coming years and a possible return to negotiations will 

prove crucial.  

 

Iran’s defence budget for 2019/2020 – general conclusions 

 

The budgetary expenditure plans clearly show that the programmes designed to increase 

the capabilities of the military and police forces are still a priority for Tehran’s political elites. 

It has been noticed since last year that the internal security aspect has been given more 

importance, but the expenditure for the military keeps increasing as well. The 2019/20 

budget clearly indicates that Iran is concerned with a possibility of internal destabilisation, 

which may be caused by unsolved social and economic problems. The external threat to IRI 

will continue to be perceived as coming from Israel and Saudi Arabia, as well as British and 

American air force and navy stationed in the Persian Gulf, and the presence of American 

forces in Afghanistan, Iraq and Syria. Due to the current tensions with Washington and 

Riyadh, the outside threat is perceived by Iran as considerably high. The probability of social 

unrest and other security-related incidents (e.g. information theft, assassinations) seems 

even higher, however. For this reason, expenditure on law enforcement forces, 

counterintelligence and close protection forces was raised in the last years. The 2019/20 

budget is merely a continuation of this trend. Due to security threats, but also for 

propaganda purposes, the IRI authorities will be forced to implement anti-corruption, 
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counterespionage and counterterrorist campaigns, as well as to face the challenge of larger-

scale organized crime and black economy.  

 

Although the effects of sanctions will only be seen in the next year's budget, there are 

strong indications that the situation of public finances is already difficult. There is a threat of 

a scenario in which the unrest gains the sympathy of IRI’s security apparatus, which could in 

turn consider using the popular discontent for its own gains to force the resisting politicians 

into subjugation. Such an assumption should not be disregarded, even if lack of sufficient 

evidence makes this claim a merely controversial hypothesis for now. This scenario can be 

avoided, however, if the IRI authorities are able to clamp down on the negative public 

sentiment and protests resulting from economic mismanagement and corruption, while 

simultaneously introducing structural economic reforms.  

 

Key takeaways of the defence budget 

• The allocation of approximately 100% higher funds for research and development in 

the field of defence and security (up to around USD 151 million) deserves special attention.  

• Funds for police and security forces have been increased last year, as well as in the 

current budget, by approximately 0.45 billion dollars (to approximately 5.65 billion). The 

trend is likely to persist in the coming years.  

• The role of paramilitary organisations (Basij) is to be developed in accordance with 

the current plan, i.e. increasing the number of militants and continuing cyclical training and 

manoeuvres to raise combat readiness.  

• The 2019/20 budget intends to further develop IRI’s space programme, but the 

spending has been clearly cut down.  

• The costs of the rocket and missile programme remain unknown. 

 

This year’s budget represents the continuation of the ponderous modernisation process of 

the IRI’s armed forces, which builds upon the previous plans to develop offensive and 

defensive capabilities. It also focuses on facilitating the implementation of the 6th 

Development Plan (6DP), which has been launched just a year ago. According to the 6DP, 

the weapons systems of the regular army (Artesh) are to be fundamentally modernised, 
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while the revolutionary army (Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC) is to be further 

developed as well. As of now, it seems the results of this modernisation process have been 

rather modest. Although the 6DP assumes an average annual GDP growth of 8% and 

exports of goods and services (other than oil and gas) at 21.7%, these indicators should be 

considered unachievable under current economic circumstances, which could potentially 

have a negative effect on military modernisation plans. 

 

Iran’s engagement in Syria and Iraq 

 

Developing economic relations with Syria and Iraq is of strategic importance for Iran, and 

under the conditions of the sanctions regime these countries have only gained value in the 

eyes of Iranian decision makers. The fact that both Syria and Iraq are devastated and 

burdened with the effects of the civil war and the fight against the so-called Islamic State 

(ISIS) is beneficial for Iran in two ways. Firstly, Iran can now occupy a stronger position as  

a trading partner of these states. Secondly, the victory over ISIS has clearly strengthened 

the cultural ties between Syria, Iraq and Iran, which is reflected, for example, in two-way 

religious tourism. Although many research centres and analysts emphasise the rivalry 

between Iran and Russia in, for instance, undertaking the reconstruction of Syria, it does not 

have to mean that Iran will lose most of the bids for (presumably lucrative) contracts in this 

country. Damascus owes as much to Moscow as to Tehran. Early this year, Iran has signed 

eleven economic agreements with Syria, which clearly demonstrates the strength of 

Tehran’s efforts to preserve its influence in the country. Construction contracts that will 

most likely be implemented by entities directly or indirectly related to the armed forces of 

IRI are also important. In addition, the Iranian authorities do not hide that they are counting 

on third parties to finance the Syrian-Iranian reconstruction projects. 

 

Iran’s influence in Iraq has grown over the past years and this trend is likely to continue. The 

Baghdad authorities have been carefully trying to balance many external influences within 

the country, but the Iranian ones are the least likely to disappear or decrease due to the 

geographical location and the weak authority of Iraq’s central authorities. Control over Iraqi 

territory secures access to Syria and further to Lebanon. From Iran's perspective, these 
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countries’ territories are a traditional buffer zone, marked by competition and struggle for 

influence. Developing economic cooperation with Iraq is therefore indispensable if Iran 

wants to maintain its status as a regional power. Due to geographic closeness with Iran, the 

Iraqi authorities are fearful of Teheran’s engagement in a possible conflict with a regional 

rival or a power present in the region (USA, Saudi Arabia, Israel). This kind of scenario would 

most probably involve Baghdad being dragged into this hypothetical conflict. Despite the 

recent outbreak of protests in Iraq, which were marked by anti-Iranian provocations, Iraq's 

relations with Iran are unlikely to deteriorate in the nearest future. Demonstrations may 

repeat, however. Sanctions on Iranian banks, including the central bank, have paradoxically 

led to the situation where Iraq's trade turnover with Iran is not declining, but the role of the 

dollar in the trade exchange of both countries is decreasing. This way, the US sanctions 

force Iran to expand its influence in the region, although at a high cost. 
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Podsumowanie 

 

Przywrócenie sankcji USA w maju 2018 r. zaowocowało obniżającymi się przychodami  

z eksportu ropy do budżetu Islamskiej Republiki Iranu (odtąd: IRI). Mimo to budżet na 

2019/20 r. wciąż przewiduje większe wydatki na cel obronności i bezpieczeństwa (ok. 17,3 

mld dolarów) niż w latach ubiegłych. Na szczególną uwagę zasługuje alokacja ok. 100 proc. 

wyższych środków na badania i rozwój w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa (do ok. 151 

mln dolarów). Środki na rzecz policji i sił porządkowych tak w zeszłym, jak w obecnym 

budżecie są powiększone – w tym roku były one wyższe o ok. 0,45 mld dolarów (do ok. 5,65 

mld dolarów). Podwyższony poziom wydatków na rzecz policji i sił porządkowych 

prawdopodobnie utrzyma się w najbliższych latach. Rola organizacji paramilitarnych 

(Basidż) ma być rozwijana zgodnie z dotychczasowym planem, tj. zwiększaniem liczebności 

oraz kontynuowaniem cyklicznych szkoleń i manewrów podnoszących gotowość bojową.  

W budżecie na 2019/20 rok widoczny jest obniżony poziom wydatków na program 

kosmiczny. Koszt programu rakietowego jest nieznany. Tegoroczny budżet wskazuje 

ponadto jasno na zwiększenie wydatków na badania i rozwój na rzecz obronności  

i bezpieczeństwa. Łączy się to z faktem, że IRI jest szczególnie zainteresowana 

unowocześnieniem posiadanego uzbrojenia i sprzętu bojowego.  

 

Wydatki budżetowe na obronność i bezpieczeństwo mają również na celu realizację założeń 

Szóstego Pięcioletniego Planu Rozwoju Kraju (6PPRK), który de facto rozpoczął się dopiero 

w 2018 r. Według tego planu ma dojść do fundamentalnej modernizacji uzbrojenia armii 

regularnej (Artesz) i dalszego rozwoju armii rewolucyjnej (Korpus Gwardii Islamskiej 

Rewolucji – IRGC). W tegorocznym budżecie powolny proces modernizacji sił zbrojnych IRI 

w ramach planowanego rozwoju zdolności ofensywnych i defensywnych jest 

kontynuowany. Choć 6PPRK zakłada średni roczny przyrost PKB na poziomie 8 proc.,  

a eksportu towarów i usług (innych niż ropa i gaz) na poziomie 21,7 proc., to wskaźniki te 

należy w obecnych warunkach uznać za nierealne do osiągnięcia, co potencjalnie może 

odbić na planach modernizacyjnych.  



Raport Ośrodka Badań Azji | październik 2019 

12 | Łukasz Przybyszewski 

Głównym zagrożeniem dla modernizacji Artesz i IRGC jest obniżenie przychodów 

budżetowych z eksportu ropy. Niemniej jednak w obecnych warunkach reżimu sankcyjnego 

irańska polityka gospodarcza musi sprostać wielu wyzwaniom, do który należy nie tylko 

spadek eksportu ropy i produktów ropopochodnych. Są to: spadek ogólnego importu, 

ucieczka kapitału zagranicznego i inflacja przekraczająca 30-40 proc. Oznacza to, że irańscy 

politycy muszą się wykazać znaczną kreatywnością w polityce fiskalnej, monetarnej i w 

spojrzeniu na kwestie reform strukturalnych, nie wspominając o samej strukturze budżetu. 

Za zwiększonymi napięciami wśród elit politycznych Iranu wynikającymi z problemami  

w finansach publicznych przemawia też fakt, że nie tylko o konieczności zmian mówi się  

w sposób jawny, ale też przyspieszono prace nad ustawą  

o budżecie na przyszły rok. 

 

Mimo powrotu sankcji USA należy się spodziewać, że wydatki na rzecz obronności  

i bezpieczeństwa będą priorytetowe. Skutki sankcji mogą być widoczne dopiero w budżecie 

przyszłorocznym, choć już pojawiły się przesłanki, że sytuacja finansów publicznych jest 

niekorzystna. Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa IRI w najbliższych latach wciąż będą 

miały charakter wewnętrzny (cyberprzestępstwa, terroryzm). Zagrożenie zewnętrzne dla 

IRI w dalszym ciągu będzie płynęło ze strony Izraela, Arabii Saudyjskiej oraz lotnictwa  

i marynarki brytyjskiej i amerykańskiej w Zatoce Perskiej, a także z obecności 

amerykańskich sił w Afganistanie, Iraku i Syrii. Z uwagi na obecne napięcia na linii Teheran-

Waszyngton oraz Teheran-Rijad, zagrożenie z zewnątrz jest postrzegane przez Iran jako 

podwyższone.  

 

Szybkie sprostanie trudnościom, jakie stwarza reżim sankcyjny USA jest dla IRI niemożliwe, 

tym bardziej, że nie wiadomo jeszcze jak liczne i skuteczne okażą się reformy gospodarcze 

w Iranie. Kluczowe okażą się tu wybory dokonywane przez irańskich decydentów względem 

sposobów finansowania deficytu budżetowego w kolejnych latach oraz ewentualny powrót 

do negocjacji. Przywrócenie amerykańskich sankcji spowodowało zastąpienie części 

europejskich inwestorów tymi z np. Rosji i Chin. Wydaje się, że na ostentacyjne ignorowanie 

lub obchodzenie sankcji USA mogą sobie obecnie pozwolić właśnie tylko te dwa państwa. 

Władze w Moskwie i Pekinie podejmują bowiem kroki, które mają ułatwić Iranowi adaptację 
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do reżimu sankcyjnego USA. Władze Iranu deklarują ponadto, że z dniem 27 października 

br. ma wejść w życie preferencyjne porozumienie handlowe z Unią Eurazjatycką. 

 

W ostatnich latach wewnętrzny wymiar bezpieczeństwa nabrał zdecydowanie większego 

znaczenia i trend ten się utrzymuje. W budżecie na rok 2019/20 jasno widać, że Iran w tej 

chwili obawia się destabilizacji wewnętrznej na gruncie nierozwiązanych problemów 

społecznych i gospodarczych w równym stopniu, co ciosu z zewnątrz. Władze IRI 

prawdopodobnie uznały możliwość zaistnienia rozruchów, kradzieży informacji oraz 

zamachów za wysoką. Wydatki na siły porządkowe, kontrwywiad oraz ochronę fizyczną elit 

wciąż są bowiem podnoszone. Jeśli władzom IRI uda się dzięki tym nakładom okiełznać 

negatywne nastroje społeczne i protesty przy jednoczesnej sprawniejszej polityce reform 

strukturalnych w gospodarce, to istnieje prawdopodobieństwo, że demonstracje nie zyskają 

sympatyków w aparacie bezpieczeństwa IRI. Z powodu zagrożeń, ale także z przyczyn 

propagandowych, władze IRI wciąż są zmuszone prowadzić kampanię antykorupcyjną, 

antyszpiegowską i antyterrorystyczną oraz zmierzyć się z powiększeniem się skali 

przestępczości, w tym zorganizowanej oraz szarej strefy i czarnego rynku. 

 

Sankcje USA wymuszają na władzach Iranu poszukiwanie źródeł finansowania budżetu tam, 

skąd ewentualne przychody mogą się pojawić najszybciej. Handel z Syrią i Irakiem oraz 

kontrakty na odbudowę tych państw dają ku temu szanse. Wobec tego analiza budżetu Iranu 

pod kątem wydatków na obronność i bezpieczeństwo wymaga uwzględniania relacji 

ekonomicznych (i militarnych) Iranu z Syrią i Irakiem. Rozwijanie stosunków gospodarczych 

z Syrią i Irakiem ma dla Iranu znaczenie strategiczne, a w warunkach reżimu sankcyjnego 

państwa te jedynie zyskały na wartości w oczach irańskich decydentów. Fakt, że Syria i Irak 

są zdewastowane i obciążone skutkami wojny domowej i walki z tzw. Państwem Islamskim 

(ISIS), jest dla Iranu czynnikiem dwojako korzystnym. Po pierwsze, dzięki temu Iran może 

mieć silniejszą pozycję jako partner handlowy. Po drugie, zwycięstwo nad ISIS w sposób 

wyraźny wzmocniło więzy kulturowe między Syrią i Irakiem a Iranem, co znajduje odbicie 

np. we wzrastającej dwukierunkowo turystyce religijnej. Choć wiele ośrodków i analityków 

podkreśla rywalizację między Iranem a np. Rosją w podejmowaniu przedsięwzięć  

w odbudowie Syrii, to nie należy z góry uznawać, że strona irańska straci większość 
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potencjalnie lukratywnych kontraktów. Władze w Damaszku zawdzięczają równie wiele 

Moskwie i Teheranowi. Na początku br. Iran podpisał z Syrią jedenaście porozumień 

gospodarczych, co jednoznacznie świadczy o sile irańskich starań o zachowanie swych 

wpływów w Syrii. Ważne są przy tym kontrakty budowlane, które będą realizowały 

najpewniej podmioty związane bezpośrednio lub pośrednio z siłami zbrojnymi IRI. Władze 

Iranu nie ukrywają ponadto, że w projektach syryjsko-irańskich liczą na finansowanie ze 

strony podmiotów trzecich. 

 

Irańskie wpływy w Iraku wzrastały na przestrzeni ostatnich lat i trend ten 

najprawdopodobniej się utrzyma. Władze w Bagdadzie starają się ostrożnie równoważyć 

wiele występujących w Iraku wpływów, ale irańskie są akurat tymi, które 

najprawdopodobniej z racji położenia geograficznego i wątłego autorytetu władz 

centralnych w Bagdadzie ani nie znikną, ani szybko nie zmniejszą się. Irak stanowi pierwsze 

pole, którego kontrola otwiera drogę do Syrii, a ta – do Libanu. Tereny tych państw 

stanowią z perspektywy Iranu tradycyjny obszar buforowy, naznaczony rywalizacją i walką  

o wpływy. Rozwijanie m.in. współpracy gospodarczej z Irakiem jest więc nieodzowne, o ile 

Iran chce utrzymać status regionalnego mocarstwa. Ze względu na bezpośrednie 

sąsiedztwo z Iranem, irackie władze obawiają się konfliktu Iranu z regionalnym lub obecnym 

w regionie rywalem (USA, Arabią Saudyjską, Izraelem). Pomimo niedawnego wybuchu 

protestów w Iraku, podczas których pojawiały się prowokacje antyirańskie, w najbliższym 

czasie nie powinno dojść do pogorszenia się relacji Bagdadu z Teheranem. Kolejne 

demonstracje mogą mieć jednak miejsce. Sankcje na irańskie banki, w tym na bank 

centralny, prowadzą paradoksalnie do tego, że nie spada obrót handlowy Iraku z Iranem,  

a jedynie zmniejsza się rola dolara w wymianie handlowej obu państw.  
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Budżet IRI a sytuacja gospodarcza 

 

W poniższym opracowaniu omawiane będą głównie: zmiany znaczne pojedynczych pozycji 

w budżecie, tj. dwudziestopięcioprocentowy wzrost lub spadek wydatków; nowe pozycje  

w budżecie oraz te, które zostały wybrane z uwagi na ich znaczenie dla obronności IRI i dla 

niektórych aspektów ogólnego bezpieczeństwa państwa. Z uwagi na fakt, że kwoty podane 

w dolarach amerykańskich nie reprezentują rzeczywistych kosztów, należy traktować je 

jedynie jako poglądowe i służące jedynie do oszacowania potencjału aparatu 

bezpieczeństwa. Wydatki na zbrojenia (tak jak import, liczebność czy  nominalne 

wyposażenie sił zbrojnych) nie świadczą o zdolnościach bojowych czy do działania w 

sytuacjach kryzysowych. Z racji gwałtownych zmiany kursu riala w stosunku do dolara, jak i 

przede wszystkim inflacji riala na skutek polityki sankcyjnej USA, w niniejszym opracowaniu 

obliczenia obecnego budżetu oparto o kurs 42000 riali za 1 dolara. Niektóre kwoty są 

podane w euro, ponieważ od kwietnia 2018 r. w Iranie waluta ta ma zasadniczo zastępować 

wartości dotychczas wyrażane w dolarach amerykańskich1.  

 

Kluczowym źródłem przychodów do budżetu IRI obok podatków są przychody ze sprzedaży 

ropy naftowej i produktów ropopochodnych. Oznacza to, że bezpieczeństwo gospodarcze 

Iranu jest w wysokim stopniu uzależnione od poziomu wydobycia i cen ropy. Na przykład 

zablokowanie irańskiej floty tankowców (od 2010 r.) i wykluczenie IRI z systemu transakcji 

bankowych SWIFT doprowadziło do paraliżu gospodarczego i skutecznego wstrzymania 

irańskiego programu nuklearnego. Od czasu zniesienia części sankcji w styczniu 2016  

r. ogólna sytuacja gospodarcza Iranu poprawiała się, lecz wciąż w oparciu o ropę i produkty 

ropopochodne. Aktualnie należy uznać, że reżim sankcyjny USA wywiera na irańską 

gospodarkę bardzo dużą presję. Choć można przyjąć z całą pewnością, że Iran znalazł się  

w podobnych warunkach do tych w latach 2010-2015, to jakiekolwiek prognozy o obecnej 

lub przyszłej sytuacji gospodarczej Iranu należy uznawać za wątpliwe. Wynika to z dwóch 

powodów. Po pierwsze, mamy obecnie do czynienia z utrudnionym dostępem do względnie 

rzetelnych źródeł danych. Po drugie, analitycy i ekonomiści zmuszeni są tworzyć swoje 

prognozy ekonomiczne w warunkach, w których z góry można założyć, że nie będą się 
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sprawdzać – zasada ceteris paribus (oparcie na warunkach niezmiennych) takich opracowań 

jest łamana w niemal regularnych odstępach czasowych przez kolejne rundy sankcji USA. 

Jedyne, co można z całą pewnością powiedzieć o irańskiej polityce gospodarczej  

w najbliższych latach to fakt, że w obecnych warunkach musi ona sprostać m.in. 

następującym wyzwaniom: spadkowi ogólnego importu, spadkowi eksportu ropy  

i produktów ropopochodnych, ucieczce kapitału zagranicznego, inflacji przekraczającej 30-

40 proc. Oznacza to, że irańscy politycy muszą się wykazać znaczną kreatywnością  

w polityce fiskalnej, monetarnej i w spojrzeniu na kwestie reform strukturalnych, nie 

wspominając o samej strukturze budżetu. Za zwiększonymi napięciami wśród elit 

politycznych Iranu wynikającymi z problemami w finansach publicznych przemawia też fakt, 

że nie tylko o konieczności zmian mówi się w sposób jawny, ale też przyspieszono prace nad 

ustawą o budżecie na przyszły rok. Możliwe jest, że ustawa ta trafi szybciej pod obrady 

parlamentu po to, aby zyskać czas na konsultacje i uniknąć eskalacji napięć2. Już w lipcu 

bowiem Iran musiał dokonać cięć w budżecie na kwotę ok. 5mld dolarów3. 

 

W obecnym budżecie założono, że przychody z eksportu ropy miały być wyższe (w rialach)  

o ok. 52 proc., ale przy uwzględnieniu spadku wartości riala w stosunku do dolara (do 

poziomu 42000 riali) byłoby to jedynie 16,2 proc.4 Nie wiadomo jak przychody z tytułu 

eksportu ropy naftowej mogą się realnie kształtować. Trzeba bowiem wziąć pod uwagę 

sankcje gospodarcze USA i zwiększenie przez politykę Waszyngtonu nacisków na znaczną 

redukcję importu irańskiej ropy wśród dotychczasowych klientów. Ponownie miały 

przeważyć przychody z tytułu podatków, które miały wynieść 41,1 mld dolarów (9,35%. 

budżetu). Natomiast wpływy z ropy i produktów ropopochodnych miały wynieść niecałe 

36,45 mld dolarów (8,3% budżetu). Oznacza to, że przychody z podatków oraz z ropy  

i produktów ropopochodnych są niższe w budżecie na rok 2019/20 o odpowiednio  

ok. 3 i 5 mld dolarów w stosunku do roku ubiegłego. Bank Światowy (BŚ) przewiduje, że  

w latach 2019/20 nastąpi w Iranie spadek realnego PKB (mierzonego w cenach czynników 

produkcji; -3,7 proc.), a zarazem optymistycznie zakłada, że wzrost zostanie przywrócony  

i w 2020/21 r. wyniesie ok. 1,2 proc. Na jesieni 2018 r. BŚ prognozował, że ceny towarów  

i usług konsumpcyjnych (pot. inflacja) wzrosną o 32,1 proc. (średnioroczny wskaźnik)5. 

Irański główny urząd statystyczny niedawno poinformował jednak, że wskaźnik ten 
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wyniesie 42,7 proc.6 Zważywszy na rozbieżność między szacunkami BŚ a pomiarem 

przedstawionym w źródle irańskim, optymistyczne prognozy BŚ – zakładające rychły 

spadek inflacji lub wzrost realnego PKB mierzonego w cenach czynników produkcji  – należy 

uznać w dużej mierze za wątpliwe. Choć analizy Międzynarodowego Funduszu Walutowego 

są znacznie mniej optymistyczne (realny PKB -9,5 proc. w 2019 r.), to również powinno się 

na nie spoglądać sceptycznie7. 

 

Zwiększenie podatków i uszczelnienie systemu podatkowego nadal jest wdrażane, 

ponieważ Iran wciąż dąży do maksymalnego wykorzystania malejących przychodów  

z węglowodorów na cele rozwoju i modernizacji gospodarki. Oczywiście sankcje USA 

nałożone spowodowały spadek eksportu ropy naftowej. Prywatne firmy działające  

w zakresie m.in. wywiadu gospodarczego przekazały agencji informacyjnej Reuters, że 

wedle ich szacunków Iran eksportuje obecnie ok. 400-500 tys. baryłek ropy dziennie. Przed 

odejściem USA od porozumienia nuklearnego i przywróceniem przez Waszyngton sankcji 

Iran eksportował łącznie ok. 2,7 mln baryłek ropy i skroplonych węglowodorów8. Słusznie 

zwrócono uwagę, że Iran może zaadaptować się do sankcji poprzez eksport produktów 

rafineryjnych i petrochemicznych, czyli ogólnie ropopochodnych (w tym LPG)9. Czy i kiedy 

pełna adaptacja tej branży nastąpi, a irański budżet odzyska utracone przychody z eksportu 

ropy naftowej – nie wiadomo. Kluczowe okażą się tu wybory dokonywane przez irańskich 

decydentów względem sposobów finansowania deficytu budżetowego w kolejnych latach 

oraz ewentualny powrót do negocjacji. Przywrócenie amerykańskich sankcji spowodowało 

zastąpienie części europejskich inwestorów tymi z np. Rosji i Chin. Wydaje się, że na 

ostentacyjne ignorowanie lub obchodzenie sankcji USA mogą sobie obecnie pozwolić 

właśnie tylko te dwa państwa10. Władze w Moskwie i Pekinie podejmują bowiem kroki, 

które mają ułatwić Iranowi adaptację do reżimu sankcyjnego USA11. Władze Iranu deklarują 

ponadto, że z dniem 27 października br. ma dojść do porozumienia o wolnym handlu z Unią 

Eurazjatycką. Biorąc pod uwagę utrzymującą się względną izolację Iranu w handlu 

międzynarodowym, umowa taka wydaje się konieczna do zawarcia, a nadto – osiągalna12. 

Chiny w końcu wycofały się z rozwoju projektu wydobycia gazu „South Pars – Faza 2”  

i władze w Teheranie przekazały jego dokończenie rodzimej firmie Petropars. Nie wiadomo 

jednak, czy faktycznie można uznać, że chińska firma (CNPC) cofnęła swoje fundusze pod 
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presją sankcji i wojny handlowej toczonej między Pekinem a Waszyngtonem. Istnieje 

bowiem możliwość, że CNPC oddała w ręce Iranu projekt w momencie, gdy Petropars mógł 

już kontynuować go samodzielnie. Irański minister ds. ropy naftowej wprost przyznał, że 

chodziło przede wszystkim o pozyskanie przez Petropars niezbędnego know-how13. Stopień 

adaptacji irańskiej gospodarki do sankcji będzie miał decydujący wpływ na realizację 

Szóstego Planu Rozwoju Kraju IRI, plan modernizacji sił zbrojnych oraz sam budżet Iranu. 

 

Szósty Plan Rozwoju Kraju IRI w kontekście bezpieczeństwa 

 

Modernizację irańskiej gospodarki ma wspomagać Szósty Pięcioletni Plan Rozwoju Kraju 

(6PPRK). Rozporządzenie o rozpoczęciu jego wykonania prezydent IRI Hassan Rouhani 

podpisał w dniu 16 lipca 2017 roku14. W rzeczywistości jednak 6PPRK został zainicjowany 

dopiero w ubiegłym roku budżetowym. Na cel inwestycji związanych z programem 6PPRK 

(opisanych wprost jako związanych z 6PPRK) budżet na rok 2019/20 przewiduje kwotę 

stanowiącą równowartość 2,375 mld euro. Władze IRI chcą zdobyć zagraniczne 

finansowanie dla możliwie jak największych inwestycji i zachęcić zagranicznych  

i prywatnych partnerów do wykonania możliwie jak największej liczby projektów ( w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego oferowany jest udział w finansowaniu przez Fundusz 

Rozwoju Narodowego). W roku 2019/20 przewidziano przekazanie 20 proc. przychodów  

z węglowodorów do Funduszu Rozwoju Narodowego.  

Działania, które mają być realizowane w tym roku to:  

 projekty związane ze wzmocnieniem zdolności obronnych (1,5 mld euro);  

 projekty związane z irygacją (do 150 mln euro); projekty wodociągowe i systemów 

wodociągowych (do 150 mln euro);  

 projekty IRIB  (Islamic Republic of Iran Broadcasting – telewizja i radiofonia IRI; 150 

mln euro);  

 projekty związane ze zwalczaniem skutków burz piaskowych i przeciwdziałaniu im 

(100 mln euro);  
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 zakup aparatury laboratoryjnej i warsztatowej dla uczelni wyższych (do 40 mln euro); 

projekty innowacyjne uczelni wyższych (do 150 mln euro);  

 projekty innowacyjne realizowane przez kancelarię prezydenta (do 70 mln euro);  

 projekty wodociągowe i systemów wodociągowych na obszarach wiejskich (do 150 

mln euro);  

 zrównoważony rozwój i poprawa jakościowa wody pitnej w dużych aglomeracjach 

miejskich (do 50 mln euro).  

 

Choć 6PPRK zakłada średni roczny przyrost PKB na poziomie 8 proc., a eksportu towarów  

i usług (innych niż ropa i gaz) na poziomie 21,7 proc., to wskaźniki te należy w obecnych 

warunkach uznać za nierealne do osiągnięcia. Przykładowo, prognozowana przez ustawę  

o szóstym planie rozwoju średnia roczna inflacja miała wynieść 8,8 proc, a poziom 

bezrobocia miał wynieść 10,2 proc. Średni wzrost zasobów budżetowych w planie rozwoju 

miał wynieść 17,1 proc. Niemniej jednak władze w Teheranie słusznie założyły utrzymanie 

wzrostu wpływów budżetowych z podatków (w zeszłym roku było to 8 proc., w obecnym 

9,35 proc.). Dotychczasowy trend wpływów z tego tytułu wydaje się te założenie 

potwierdzać (por. opis w dalszej części).  

 

Plan rozwoju zakłada też dążenie państwa do uzyskania samodzielności przemysłu 

obronnego, w tym przy udziale podmiotów prywatnych15. Proces zwiększania roli 

podmiotów niepaństwowych już trwa, czego przykładem mogą być m.in. analizy wykonane 

na potrzeby marynarki wojennej IRGC przez firmy prywatne16. W związku z tym w planie 

określono kwotę wydatków budżetowych na obronę na poziomie 5 proc. zasobów budżetu  

i specjalnych przychodów budżetowych (do ok. 4 proc. PKB, w 2017 r. osiągnięto poziom 3,2 

proc.)17. Rozwój zdolności obronnych ma na celu wzmocnienie mocarstwowej pozycji IRI  

w regionie i dostosowanie zdolności bojowych do nowych warunków geopolitycznych  

i technologicznych. Za koniecznością szybkiej modernizacji przemysłu zbrojeniowego 

przemawia również oświadczenie rzecznika Parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa 

Narodowego i Polityki Zagranicznej IRI, w którym wskazał, że nowy minister obrony 
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narodowej musi skupić się na rozwoju tej branży18. Ogólna ocena planowanych działań 

wskazuje na szybkie starzenie się uzbrojenia IRI. Tłumaczy to przekrój i skalę planowanej 

modernizacji, którą ustawa określa jako fundamentalną. Jednak tylko przy dwóch 

dziedzinach figuruje w opisie planu termin „unowocześnienie” – względem systemów 

telekomunikacji i bezzałogowych systemów powietrznych. Iran ma doświadczenie związane 

z walką elektroniczną i zagrożeniami pochodzącymi z przestrzeni wirtualnej (np. wirus 

Stuxnet, który spowolnił program jądrowy IRI) oraz powietrznej (przechwycenia  

i strącenia obcych statków bezzałogowych). Władze w Teheranie będą prawdopodobnie 

szczególnie zainteresowane rozwojem technologicznym i produkcyjnym w tych 

dziedzinach. W tym kontekście prognozowana dynamika rozwoju branży 

telekomunikacyjnej w Iranie stwarza wyzwanie dla bezpieczeństwa tego państwa  

w obszarze cywilnym i wojskowym, któremu władze IE chcą sprostać poprzez rozwój  

w obszarze cyberbezpieczeństwa. Szósty plan rozwoju przewiduje zaangażowanie państwa 

w postaci m.in. udostępnienia środków na rozwój programu kosmicznego (powiązanego  

z wojskowym programem rakietowym IRI), czego celem jest najprawdopodobniej 

utworzenie nowych lub udoskonalonych rakiet oraz wyniesienie nowych satelitów na orbitę 

okołoziemską. 

 

Wyzwaniami dla bezpieczeństwa IRI wymienionymi w szóstym planie rozwoju są też: 

przemyt, ochrona i kontrola granic oraz wzmocnienie roli dyplomacji granicznej. Do 

istotnych zagrożeń zidentyfikowanych w szóstym planie rozwoju należy także terroryzm 

(zagrożenie ekstremizmem sunnickim i etnicznym). To najprawdopodobniej z tego powodu 

irańskie Ministerstwo Informacji utrzymało w bieżącym roku zwiększony nakład środków  

w stosunku do budżetu na 2016/17 r. i jest on niewiele wyższy w stosunku do roku 2018/19 (o 

niecałe 100 mln dolarów). Same nakłady na dowództwo straży granicznej zmniejszyły się 

jednak o połowę (z ponad 140 mln dolarów do  poniżej 75 mln dolarów). Przeznaczono 

również ponad trzykrotnie większą kwotę (z ponad 6 mln dolarów do ponad 19 mln 

dolarów) na departament śledczy oraz zwalczanie przemytu.  Ustawa o szóstym planie 

rozwoju zakłada zwiększenie proporcji funkcjonariuszy policji do liczby mieszkańców na 

poziomie pięciu do tysiąca, co ma w wymierny sposób poprawić bezpieczeństwo 

wewnętrzne. Brak jest jednak jednoznacznych wskazań, aby miało to być realizowane  
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w tym roku, choć istnieje prawdopodobieństwo, że zwiększone nakłady na uczelnie 

policyjne mogą świadczyć o większym naborze. Rola organizacji paramilitarnych (Basidż) 

ma być rozwijana zgodnie z dotychczasowym planem, tj. zwiększaniem liczebności oraz 

kontynuowaniem cyklicznych szkoleń i manewrów (więcej nt. roli basidżów w przypisie)19.  

 

Plan modernizacji sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego gen. bryg. Amira Hatamiego 

 

Nowy minister obrony gen. bryg. Amir Hatami będzie w najbliższych latach kontynuował 

realizację planu, który został przedstawiony wraz z jego kandydaturą w lipcu ubiegłego 

roku20. Amir Hatami wywodzi się ze środowiska wojsk lądowych Artesz i przed objęciem 

stanowiska wiceministra obrony pełnił obowiązki zastępcy Centrali i Spraw Wspólnych 

Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych IRI. Założenia przedstawionego przez niego planu 

przewidują wzrastającą rolę ogółu sił zbrojnych i przemysłu zbrojeniowego dla gospodarki 

IRI, a co za tym idzie – również i elit związanych z IRGC i Artesz. Dokument ten jest 

przekrojową oceną stanu sił zbrojnych IRI i wyzwań, które przed nimi stoją. Najistotniejsze 

są jednak jego części dotyczące planowanych działań i modernizacji. Zgodnie z zaleceniem 

Parlamentarnej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Polityki Zagranicznej IRI 

dotyczącym rewitalizacji przemysłu zbrojeniowego, plan przedstawiony przez Amira 

Hatamiego zakłada m.in.: 1) stworzenie podmiotu gospodarczego konsolidującego eksport 

uzbrojenia; 2) zwiększenie udziału produkcji uzbrojenia przeznaczonego na eksport (oraz 

usług technologicznych i inżynieryjnych) do poziomu 30 proc. całkowitej produkcji;  

3) zmodernizowanie pięćdziesięciu jednostek przemysłowych i przeniesienie siedmiu z nich 

poza teren aglomeracji Teheranu. Ponadto z dokumentu wynika, że przemysł zbrojeniowy 

ma odgrywać coraz większą rolę w gospodarce Iranu i rozwijać zdolności ofensywne sił 

zbrojnych, a nie jedynie defensywne. Plan Hatamiego zakłada także rozwój pod kątem 

obronnym tzw. wybrzeża Makran (nieformalna, ale popularnie używana nazwa), czyli 

półpustynnego pasa wybrzeża nad Zatoką Perską, rozciągającego się od okolic Cieśniny 

Ormuz do końca pogranicza z Pakistanem. Zważywszy na niski poziom rozwoju 

infrastrukturalnego (wojskowego i cywilnego) w tym obszarze, ew. pomniejsze kontrakty 

budowlane stanowiłyby istotne źródło dochodów dla prywatnych podmiotów związanych 

osobowo z IRGC i Artesz.  
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Obronność i bezpieczeństwo w budżecie na 2019/20 r. 

 

Główne zagrożenia dla bezpieczeństwa IRI w najbliższych latach wciąż będą miały charakter 

wewnętrzny (cyberprzestępstwa, terroryzm). Zagrożenie zewnętrzne dla IRI w dalszym 

ciągu będzie płynęło ze strony Izraela, Arabii Saudyjskiej oraz lotnictwa i marynarki 

brytyjskiej i amerykańskiej w Zatoce Perskiej, a także z obecności amerykańskich sił  

w regionie. Chociaż władze Iranu wciąż zdają się postrzegać zagrożenia wewnętrzne jako 

istotniejsze, to zarówno treść i charakter przekazu medialnego oraz budżet na rok 2019/20 

wskazują, że poczucie zwiększonego zagrożenia zewnętrznego wzrosło. Przyczyniły się do 

tego: wycofanie się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego (JCPoA) w 2018 r.  

i przymuszenie wielu państw poprzez politykę sankcyjną do znacznej redukcji importu 

irańskiej ropy, a także jakościowe i liczebne zwiększenie obecności amerykańskich wojsk  

w regionie. Zmuszenie przez Iran amerykańskiej floty i lotnictwa do redukcji swej obecności  

w Zatoce lub wycofania się poza ten akwen wciąż wydaje się niemożliwe. Jednakże władze  

w Teheranie najpewniej odczytują fakt pozostawania amerykańskiego lotniskowca USS 

Abraham Lincoln poza Zatoką Perską za pewnego rodzaju sukces działań odstraszających. 

Obrazowanie satelitarne z br. wskazuje, że część okrętów marynarki Iranu cumowała już 

poza Cieśniną Ormuz, a mianowicie w Bandar-e Dżask i Bandar-e Konarak. Oznacza to, że 

zgodnie z niegdysiejszymi zapowiedziami władz Iranu, porty w Dżask oraz Konarak są już  

w stanie przyjąć część okrętów, a rozwój infrastrukturalny obszaru Makran jest ściśle 

związany ze zwiększaniem możliwości zasobów służących odstraszaniu potencjalnego 

przeciwnika. Szybkie sprostanie wyzwaniom zewnętrznym jest dla IRI niemożliwe, ale 

zagrożeniom wewnętrznym władze w Teheranie są w stanie skutecznie przeciwdziałać. 
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Priorytety wydatkowania wynikające z powyższych zagrożeń są widoczne w tegorocznym 

budżecie. Tematyka ta była także przedmiotem dwóch poprzednich raportów autora, 

dostępnych tu: 

 

(1) Obronność i bezpieczeństwo w budżecie Islamskiej Republiki Iranu na rok 2017/2018, 

raport Ośrodka Badań Azji, wrzesień 2017, http://www.akademia.mil.pl/publikacje-i-

projekty-cbb/detail,nID,3575; 

(2) Obronność i bezpieczeństwo w budżecie Islamskiej Republiki Iranu na rok 2017/2018, 

raport Ośrodka Badań Azji, wrzesień 2018, http://akademia.mil.pl/publikacje-i-

projekty-cbb/detail,nID,3886.  

 

Ogólne środki na bezpieczeństwo i obronność wyniosły ok. 17,3 mld dolarów. Łącznie 

wydatki na cel obronności i bezpieczeństwa w obecnym budżecie stanowić mają 3,93 proc. 

wydatków budżetowych. Na samą obronność przekazano środki w wysokości ok. 11,5 mld 

dolarów, czyli 2,6 proc. wydatków budżetowych. Oznacza to, że środki na obronność  

i bezpieczeństwo zostały zwiększone o kwotę 1,35 mld, z czego na samą obronność 

przeznaczono o ok. 0,9 mld dolarów więcej w stosunku do ubiegłego roku. Na szczególną 

uwagę zasługuje alokacja ok. 100 proc. wyższych środków na badania i rozwój w dziedzinie 

obronności i bezpieczeństwa (do ok. 151 mln dolarów). Środki na rzecz policji i sił 

porządkowych tak w zeszłym, jak i w obecnym budżecie są powiększone – w tym roku były 

one wyższe o ok. 0,45 mld dolarów (do ok. 5,65 mld dolarów). Podwyższony poziom 

wydatków na rzecz policji i sił porządkowych prawdopodobnie utrzyma się w najbliższych 

latach.  

 

Ministerstwu Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MOLSZ) przekazano do dyspozycji środki 

znacznie wyższe (o 0,5 mld dolarów) w porównaniu z rokiem ubiegłym – 1,9 mld dolarów. 

Ministerstwo Informacji (MI) otrzymało natomiast jedynie nieznacznie wyższe środki  

w porównaniu z rokiem ubiegłym – 1,5 mld dolarów. Budżet na rok 2019/20 wymienia za to 

wyższe o 7 mln dolarów finanse (ok. 19 mln dolarów) przeznaczone dla Organizacji 
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Wywiadu Zagranicznego. MI otrzymało także ok. 35 mln dolarów na rozwój infrastruktury  

i systemów ochrony informacji na obszarach przygranicznych. 

 

Rozlokowanie środków w gestii MOLSZ niemal nie zmieniło się w porównaniu z rokiem 

ubiegłym – na rzecz samego resortu przeznaczono kwotę 540,45 mln dolarów. Zwiększono 

za to bardzo znacząco środki na badania i rozwój na rzecz obronności z ok. 75 mln do ok. 151 

mln dolarów (wzrost o 100 proc.). 

 

Na sztab generalny Artesz przeznaczono co prawda znów ok. 3 mld dolarów, ale pojawiło 

się 6 nowych projektów, z czego trzy wymienione są pod kryptonimami (na łączną kwotę  

6 mln dolarów). Cztery pozostałe, niejako jawnie wskazujące cel wydatków to:  

 

(1) prace modernizacyjne instrumentów i sprzętu pancernego wojsk lądowych Artesz 

(ok. 4,8 mln dolarów);  

(2) wzmocnienie floty północnej (7,2 mln dolarów);  

(3) rozwój wybrzeża Makran (ok. 12 mln dolarów);  

(4) przeznaczono także dwukrotnie wyższe środki na potrzeby zwiększenia zdolności 

wykonywania misji przez siły powietrzne Artesz (ok. 2,4 mln dolarów) oraz na 

szkolenie pilotów (znów ok. 2,4 mln dolarów). 

 

Oznacza to, że plan modernizacji sił zbrojnych IRI zaproponowany przez ministra Amira 

Hatamiego jest konsekwentnie realizowany, choć przy ograniczonych technologicznie 

możliwościach. Tegoroczny budżet pokazuje jednak, że Artesz cierpi nie tylko na braki 

sprzętowe (np. ograniczone możliwości sił powietrznych, które uwidoczniły się w konflikcie 

w Syrii), ale również na niski poziom gotowości bojowej. Zważywszy na zaangażowanie 

Artesz w Syrii, należy się spodziewać, że zdobyte tam doświadczenie (szczególnie  

w zakresie operacji sił specjalnych i sił szybkiego reagowania) ma zostać przekazane na 

szerszą skalę do jednostek macierzystych (i innych)21.  
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Na sztab generalny IRGC przeznaczono na rok 2019/20 środki wyższe niż w roku 2018/19  

i wyniosą one 7,66 mld dolarów (wzrosły o 21 proc.). Na szczególną uwagę względem 

budżetu IRGC  zasługuje przeznaczenie 11 mln dolarów na projekt pod pseudokryptonimem 

Ali Szahid Haszemi – Bezpieczeństwo Chuzestanu. Chuzestan to południowo-zachodnia 

prowincja Iranu granicząca z Irakiem i Kuwejtem, w której znaczącą rolę odgrywa 

mniejszość arabska. Na obszarze tym działają ruchy separatystyczne, a ponadto – wedle 

hipotez władz USA i Arabii Saudyjskiej – z terenu tej właśnie prowincji miano wyprowadzić 

niedawny atak na obiekty Aramco (patrz również: Łukasz Przybyszewski, Władze USA 

rozmieściły siły umożliwiające konfrontację z Iranem, biuletyn Ośrodka Badań Azji, czerwiec 

2019, http://akademia.mil.pl/publikacje-i-projekty-cbb/detail,nID,5607 oraz „Konsekwencje 

niedawnych ataków na obiekty Aramco w Królestwie Arabii Saudyjskiej”, biuletyn Ośrodka 

Badań Azji, wrzesień 2019).  

Zauważalne są również wyższe środki przeznaczone dla organów kontrwywiadowczych  

i odpowiedzialnych za ochronę informacji oraz propagandę. Łącznie na te cele 

wyasygnowano środki wyższe w kwocie ok. mln dolarów. Dotyczy to:  

(1) Organizacji Poglądów Politycznych Sił Porządkowych (17,9 mln dolarów – wyższe o 

85 proc. czyli o 8,7 mln dolarów);  

(2) Organizacji Ochrony Informacji Sił Porządkowych (o 44 proc. z 10,1 mln do 14,6 mln 

dolarów);  

(3) Organizacji Ochrony Informacji MOLSZ (8,33 mln dolarów  

– o 333 proc.);  

(4) Organizacji Poglądów Politycznych MOLSZ (4,8 mln dolarów – o ok. 100 proc.); 

(5)  projektu Doskonałości Informacyjnej Sztabu Generalnego Artesz (aż siedmiokrotnie 

wyższe środki – wzrost z 1,6 mln do 11,2 mln dolarów; z nieznanych przyczyn w 

obecnej ustawie o budżecie wskazano tę pozycję jako niewystępującą w roku 

ubiegłym);  

(6) Centralnej Organizacji Ochrony Informacji Artesz (wzrost o 263 proc. z 6,3 mln 

dolarów do 16,6 mln dolarów; uwagę zwraca o wiele mniejszy wzrost widać na 

pozycji Organizacji Ochrony Informacji IRGC – z 15,2 mln do 15,5 mln dolarów); 



Raport Ośrodka Badań Azji | październik 2019 

26 | Łukasz Przybyszewski 

(7)  Podwyższono również środki dla  Organizacji Poglądów Politycznych Artesz (do 19,1 

mln dolarów z 14 mln dolarów); 

(8)  Centralnej Organizacji Ochrony Informacji Artesz (wzrost o 106 proc z 8,1 mln do 

16,7 mln dolarów). 

 

Na szczególną uwagę zasługują znacząco wyższe od kilku lat środki przeznaczone dla 

Sepah-e Hefazat (Ochrona IRGC, odtąd: Sepazat). Od 2017/18 r. środki te były wyższe  

w stosunku do 2016/17 r. o ok. 70 proc.; w roku 2018/19 wyniosły ok. 25,3 mln, a w 2019/20 

wyniosą  ok. 24,2 mln dolarów. Sepazat jest formacją podobną do polskiej SOP. Świadczy 

to prawdopodobnie o postrzeganiu przez aparat bezpieczeństwa IRI ryzyka zamachów na 

elity polityczno-administracyjne jako znacznie podwyższony. Ponadto reprezentanci 

duchowieństwa (w roli komisarzy politycznych) przy IRGC otrzymali podobne środki  

w porównaniu do roku ubiegłego (29,25 mln) i wyniosą one ok. 31 mln dolarów.  

 

W roku finansowym 2019-20 istotnie wzrosły także wydatki budżetowe na uczelnie 

wojskowe. Łącznie na uniwersytety wojskowe (w tym techniczne) przeznaczono 160 mln 

dolarów (wzrost o 55 proc. z poziomu 102,6 mln dolarów).Poza kontynuacją kluczowego dla 

bezpieczeństwa IRI programu kosmicznego IRI można także zaobserwować rosnące obawy 

władz IRI o bezpieczeństwo infrastruktury telekomunikacyjnej oraz informatycznej. Chociaż 

mamy do czynienia z kontynuacją założeń z 6PPRK, to w budżecie na 2019/20 rok 

znajdujemy wiele pozycji, na których odnotowano spadki wydatków w porównaniu do roku 

ubiegłego. Mniejsze środki przeznaczono dla Irańskiej Agencji Kosmicznej (9,6 mln zamiast 

12 mln dolarów, czyli o ok. 21 proc.) Zredukowano także fundusze przeznaczone dla 

Centrum Badań Kosmicznych IRI (29 mln zamiast 38,2 mln dolarów, czyli ok. 24 proc. mniej) 

oraz Laboratorium Aeronautyki (5,5 mln zamiast 6,6 mln dolarów, czyli ok. 17 proc. mniej,  

o ile nie zostaną dodatkowo nabyte środki trwałe). Narodowe Centrum Cyberprzestrzeni 

Państwa otrzymało natomiast o 44 proc. środków więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym 

(10,8 mln z prawie 7,5 mln na 2018/19).  
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Zaangażowanie Iranu w regionie 

 

Syria 

 

Dalsza analiza budżetu Iranu pod kątem wydatków na obronność i bezpieczeństwo wymaga 

uwzględniania i wnikliwszego śledzenia rozwoju stosunków gospodarczych (i militarnych) 

Iranu z Syrią i Irakiem w najbliższych latach. Rozwijanie stosunków gospodarczych Teheranu 

z tymi państwami ma bowiem dla Iranu znaczenie strategiczne, a w warunkach reżimu 

sankcyjnego państwa te jedynie zyskały na wartości w oczach irańskich decydentów. Fakt, że 

Syria i Irak są zdewastowane i obciążone skutkami wojny domowej i walki z tzw. Państwem 

Islamskim (ISIS), jest dla Iranu czynnikiem dwojako korzystnym. Po pierwsze, dzięki temu Iran 

może mieć silniejszą pozycję jako partner handlowy. Po drugie, zwycięstwo nad ISIS  

w sposób wyraźny wzmocniło więzy kulturowe między Syrią i Irakiem a Iranem, co znajduje 

odbicie np. we wzrastającej dwukierunkowo turystyce religijnej. Nie wiadomo oczywiście, 

czy w dalszej perspektywie trend wzmacniania pozycji Iranu w Syrii i Iraku będzie się 

utrzymywał, ale jeśli tak się będzie dziać, to z perspektywy historycznej irańskie władze od 

dawna nie mogły cieszyć się tak geopolitycznie rozległymi wpływami. Może to znaleźć 

odzwierciedlenie we wpływach do budżetu w nawet niedalekiej przyszłości, albowiem reżim 

sankcyjny USA wręcz wymusza na władzach Iranu poszukiwania źródeł finansowania budżetu 

tam, skąd ewentualne przychody mogą się pojawić najszybciej. Handel z Syrią i Irakiem oraz 

kontrakty na odbudowę dają ku temu szanse.  

 

Z perspektywy władz w Teheranie militarne i gospodarcze zaangażowanie w Syrii oraz 

relacje z Irakiem odgrywają kluczową rolę w rywalizacji z pozostałymi mocarstwami regionu 

(patrz również: Łukasz Przybyszewski, Perspektywy dalszego zaangażowania Islamskiej 

Republiki Iranu w Syrii, raport Ośrodka Badań Azji, grudzień 2018, 

http://akademia.mil.pl/publikacje-i-projekty-cbb/detail,nID,4331). Dlatego też  

z perspektywy gospodarki Iranu istotne są umowy handlowe, które IRI z tymi państwami 

zawiera. Iran pragnie bowiem stać się dla Iraku i Syrii jednym z kluczowych partnerów 

handlowych regionu, łącznikiem z Unią Eurazjatycką22. Ogólnie Iran patrzy na relacje z Syrią 
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i Irakiem również z punktu widzenia bezpieczeństwa ekonomicznego – irańskie 

przedsiębiorstwa muszą szukać alternatywnych źródeł dochodów z powodu reżimu 

sankcyjnego USA. Z perspektywy obronności relacje te są szczególnie ważne, gdy dotyczą 

kontraktów dla irańskiego przemysłu obronnego, jak np. zawarta z końcem sierpnia 2018 r. 

podczas wizyty ministra obrony IRI Amira Hatamiego w Damaszku umowa na odbudowę 

syryjskiego przemysłu czy budowę fabryki pocisków rakietowych w Syrii (lub po prostu na 

dostarczenie gotowych produktów irańskiego przemysłu zbrojeniowego, jeśli jako 

odbudowę można byłoby przyjąć uzupełnienie i/lub rozszerzenie zasobów środków 

bojowych)23. Na początku br. Iran podpisał z Syrią jedenaście porozumień gospodarczych, 

co jednoznacznie świadczy o sile irańskich starań o zachowanie swych wpływów w Syrii24. 

Ważne są przy tym kontrakty budowlane, które będą realizowały najpewniej podmioty 

związane bezpośrednio lub pośrednio z siłami zbrojnymi IRI, np. na kwotę 411 mln euro dla 

konglomeratu MAPNA na budowę elektrowni o mocy 540MW przy Latakii (zainstalowane 

będą turbiny gazowe, zatem umowa obejmuje także postawienie 70km odcinka gazociągu), 

czy budowę 200 tys. jednostek mieszkalnych. Teheran jest także zainteresowany irańsko-

syryjską produkcją pojazdów osobowych (Iran ma silnie rozwinięty przemysł 

motoryzacyjny), rozwijaniem połączeń kolejowych, podjęciem się realizacji projektów 

związanych z syryjskim wydobyciem ropy naftowej, odbudową rolnictwa, a także portów  

w Tartusie oraz Latakii25. Zakończono również formalności w sprawie budowy elektrowni 

gazowej przy Aleppo o mocy 125 MW26. Dotychczas irańskiemu konglomeratowi MAPNA 

udało się ponadto zbudować i oddać do użytku władzom w Damaszku dwie elektrownie,  

z których każda ma podobno mieć moc 900 MW (opisy nie są tu jednoznaczne)27. Ponadto 

władze Iranu nie ukrywają, że w projektach syryjsko-irańskich liczą na finansowanie ze 

strony podmiotów trzecich. 

 

Choć wiele ośrodków i analityków podkreśla rywalizację między Iranem a np. Rosją  

w podejmowaniu przedsięwzięć w odbudowie Syrii, nie należy z góry uznawać, że strona 

irańska straci większości lukratywnych kontraktów. Władze w Damaszku zawdzięczają 

równie wiele i Moskwie, i Teheranowi. Siły zbrojne Rosji oraz Iranu wspierały Baszara Asada 

w sposób odmienny, ale komplementarny. W wymiarze politycznym dużym sukcesem 

okazał się proces astański, dzięki któremu lista 150 syryjskich delegatów komitetu 
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konstytucyjnego (zaproponowanych przez Syrię, Rosję, Turcję oraz Iran) uzyskała w końcu 

 7 października aprobatę ONZ. Reprezentanci syryjskich Kurdów sprzeciwili się jednak temu 

postanowieniu, ponieważ zostali pominięci28. Irańskie władze potępiły obecne działania 

tureckie w Syrii, ponieważ Kurdowie mogą być zmuszeni zwrócić się o protekcję Damaszku. 

Wówczas Baszar Asad uzyskałby nowych sojuszników, którzy byliby konstruktywnym 

narzędziem w odpieraniu wpływów tureckich. Koniec końców, choć Turcję i Iran łączy wiele 

więzów, z przyczyn geopolitycznych są to państwa predestynowane do ostrożnej rywalizacji 

o wpływy w regonie. Irańską ofertę mediacji między Kurdami a Turcją i siłami wspieranymi 

przez Ankarę należy odczytywać właśnie poprzez pryzmat takiej kalkulacji29. Niemniej 

jednak Iranowi zależy przede wszystkim na tym, aby jak najwięcej sił amerykańskich 

opuściło Syrię (dalekosiężnym celem jest wyparcie USA przynajmniej z bezpośrednio 

sąsiadujących państw regionu), co znacząco wzmocni pozycję Teheranu i pozwoli na 

większą swobodę działania. Irańskie protesty wobec działań tureckich skierowanych 

przeciwko Kurdom należy dlatego uznać mimo wszystko za deklarację znaczącą. Władze  

w Teheranie najprawdopodobniej liczą na zyskanie większej przychylności wśród Kurdów  

w Syrii i Iraku. Lepsze stosunki Iranu z Kurdami mogą w przyszłości okazać się przydatne. 

Dotychczas to głównie Turcja podejmowała agresywne działania skierowane przeciwko 

Kurdom w Syrii i Iraku, a aktualne zaangażowanie militarne Turcji w Syrii – choć 

spodziewane – chwilowo zmienia charakter rywalizacji irańsko-tureckiej. Mimo to Ankarze 

prawdopodobnie wciąż daleko do „czerwonej linii” Iranu, gdyż obecne działania zbrojne 

Turcji w Syrii Teheran postrzega jako równoważenie wpływów. Jedyną problematyczną 

kwestią, na którą wciąż nie ma odpowiedzi, jest sprawa członków tzw. Państwa Islamskiego 

i ich rodzin, którzy są przetrzymywani w obozach w Syrii. Jeśli kontrola nad obozami 

zostanie utracona, Iran zdecydowanie może spodziewać się wzrostu liczby zamachów 

terrorystycznych w przyszłości nie tylko w Syrii, ale i Iraku. 

 

Irak 

 

Irańskie wpływy w Iraku wzrastały na przestrzeni ostatnich lat i trend ten 

najprawdopodobniej się utrzyma. Ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Iranem, irackie 

władze obawiają się konfliktu Iranu z regionalnym lub obecnym w regionie rywalem (USA, 
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Arabią Saudyjską, Izraelem). Pomimo niedawnego wybuchu protestów w Iraku, podczas 

których pojawiały się prowokacje antyirańskie, w najbliższym czasie nie powinno dojść do 

pogorszenia się relacji Iraku z Iranem. Kolejne demonstracje mogą mieć jednak miejsce. 

Irański wpływ lub niemal bezpośrednia kontrola irańskiego aparatu bezpieczeństwa nad 

większością frakcji irackich Sił Mobilizacji Ludowej (SML) również prawdopodobnie nie 

zmniejszy się. W tym względzie należy nadmienić, że choć władzom w Teheranie dogodniej 

jest pośrednio sterować frakcjami SML, to ich ostateczny demontaż SML (wciągnięcie 

bojówek albo do sił bezpieczeństwa, albo do grup politycznych) i tak byłby dla Iranu 

korzystny. Wówczas bowiem Teheran uzyskałby większe wpływy w instytucjach, w których 

znaleźli się członkowie SML (patrz również: Łukasz Przybyszewski, Irackie Siły Mobilizacji 

Ludowej i implikacje ataków na ich zasoby, biuletyn Ośrodka Badań Azji, sierpień 2019, 

http://akademia.mil.pl/publikacje-i-projekty-cbb/detail,nID,5775).  

 

Władze w Bagdadzie starają się ostrożnie równoważyć wiele występujących w Iraku 

wpływów, ale irańskie są akurat tymi, które najprawdopodobniej z racji położenia 

geograficznego i wątłego autorytetu władz centralnych w Bagdadzie ani nie znikną, ani 

szybko nie zmniejszą się30. Irak stanowi pierwsze pole, którego kontrola otwiera drogę do 

Syrii, a ta – do Libanu. Tereny tych państw stanowią z perspektywy Iranu tradycyjny obszar 

buforowy, naznaczony rywalizacją i walką o wpływy. Rozwijanie m.in. współpracy 

gospodarczej z Irakiem jest więc nieodzowne, o ile Iran chce utrzymać status regionalnego 

mocarstwa. W ostatnim czasie znaczącym krokiem w tym kierunku było ponowne otwarcie 

iracko-syryjskiego przejścia granicznego w Abu Kamal, które jest rzekomo kontrolowane 

przez siły irańskie (lub siły proirańskie). Władze w Teheranie spodziewają się, że wolumen 

handlu z Irakiem wzrośnie w najbliższych latach do poziomu ok. 20 mld dolarów (z obecnych 

12 mld)31. Dopomóc w tym miała wizyta prezydenta Iranu, Hassana Rouhaniego, która miała 

miejsce pod koniec marca br. Wówczas to podpisano porozumienia dotyczące takich 

obszarów jak: szlaki komunikacyjne (drogi asfaltowe oraz drogi kolejowe); energii 

elektrycznej; branży węglowodorowej; handlu; udogodnień dla turystyki, w tym ułatwienia 

wizowe oraz wspólne zwiększenie bezpieczeństwa na granicach; zmiany ceł; wspólnych 

inwestycji; wspólnych projektów parków przemysłowych na terenach przygranicznych; 

przygranicznych centrów handlowych (lub giełd)32. Jeśli Iranowi faktycznie uda się  
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w najbliższym czasie otworzyć połączenie kolejowe z Szalamcze do Basry (dalej łączące się po 

stronie irańskiej z Chorramszahrem, Abadanem oraz portem im. Imama Chomejniego), to 

wówczas uzyska trasę prowadzącą do Syrii aż po port w Tartusie33. Rozszerzające się więzy 

gospodarcze łączące Irak z Iranem nie powinny dziwić nawet w obszarze bankowości. 

Sankcje na irańskie banki, w tym na bank centralny, prowadzą paradoksalnie do tego, że nie 

spada obrót handlowy Iraku z Iranem, a jedynie zmniejsza się rola dolara w wymianie 

handlowej obu państw. Iraccy przedsiębiorcy mogą skutecznie obejść sankcje korzystając np. 

z otwartych placówek irańskich banków w ich kraju34. Choć pod wieloma względami sankcje 

na irańskie banki stanowią istotne utrudnienie lub wręcz barierę, część państw jest gotowa 

porzucić dolara w wymianie handlowej z Iranem (np. Rosja)35. Choć dla Iranu jest to z wielu 

powodów niekorzystna sytuacja, wizerunkowo władze w Teheranie odnoszą swego rodzaju 

sukces, bo budują w mediach narrację o zwalczaniu dominacji dolara w międzynarodowej 

wymianie handlowej. 
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