
•	 Środki	budżetowe	Iranu	na	bezpieczeństwo	i	obronność	zostały	silnie		 	
	 zwiększone
•	 Walna	część	środków	na	obronność	została	uzależniona	od	przychodów	
	 z	eksportu	węglowodorów
•	 Iran	stara	się	rozwijać	współpracę	z	Rosją	i	Chinami
•	 Syria	i	Irak	zyskują	na	wartości	w	oczach	irańskich	decydentów

W numerze poruszamy następujące tematy:

•	 W	wyniku	 sankcji	 USA	 finansowanie	 wydatków	 publicznych	
w	Iranie	okazuje	się	trudne.	Np.	rewolucyjne	organizacje	parapań-
stwowe,	w	tym	fundacje	(bonjady)	będące	podmiotami-matkami	
konglomeratów	gospodarczych,	płacą	w	tym	roku	podatki	–	jest	to	
sytuacja	bez	precedensu.
•	 Iran	 obawia	 się	 destabilizacji	wewnętrznej,	 ale	 zagrożenie	 ze-
wnętrzne	także	wzrosło.
•	 rzekomej	 25-letniej	 umowie	 Teheranu	 z	Pekinem	 i	propozycji	
podobnego	 irańsko-rosyjskiego	 porozumienia	 wiadomo	 tyle,	 co	
nic	–	na	razie	to	przede	wszystkim	działania	propagandowe.
•	 Wpływy	 Iranu	 w	Iraku	 i	Syrii	 wzrosły	 w	ostatnich	 latach	 i	ten-
dencja	ta	prawdopodobnie	utrzyma	się.
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Niniejszy raport jest publikacją coroczną; obecna wersja 

stanowi  aktualizację i/lub rozwinięcie raportów 

opublikowanych przez tego samego autora w poprzednich 

latach (2017-2019). Wszystkie sekcje występują w tej samej 

formie, co w poprzednim raporcie, choć ich treść została 

zaktualizowana i/lub rozwinięta. Sekcja Obronność i 

bezpieczeństwo w budżecie na 2020/21 r. została najszerzej 

aktualizowana i/lub rozwijana i oparta na tegorocznych 

danych. 

∞ 

 

 This report is an annual publication: the current version is an 

update and enhancement of reports published by the same 

author in previous years (2017-2019). All sections are in the 

same form as in the previous report, although their content 

has been updated and / or expanded. The Defense and 

security of the 2020/21 budget section is the most widely 

updated and / or enhanced and based on current information 

as of time of writing. 
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Podsumowanie 

 

Poniższy raport koncentruje się na istotnych zmianach poszczególnych pozycji w budżecie 

obronnym i bezpieczeństwa Islamskiej Republiki Iranu (IRI) na lata 2020/21. Przez znaczące 

zmiany autor rozumie wzrost lub spadek wydatków o 20–25 proc. w danej kategorii, nowe 

pozycje w budżecie i inne sekcje ważne dla obrony IRI i ogólnego bezpieczeństwa państwa. 

Ze względu na szybkie zmiany kursów walut (spadek riala w stosunku do dolara), a przede 

wszystkim inflację spowodowaną m.in. sankcjami amerykańskimi, obliczenie obecnego 

budżetu oparto na kursie 42 000 rialów za 1 dolara amerykańskiego. Niektóre kwoty są 

wyrażone w euro, ponieważ w Iranie od kwietnia 2018 r. euro zastąpiło dolara  

w sprawozdaniach finansowych. Ponadto, ponieważ kwoty w dolarach amerykańskich nie 

stanowią rzeczywistych kosztów, należy je traktować jako poglądowe, które w przybliżeniu 

szacują potencjał irańskiego aparatu bezpieczeństwa. Należy także oczywiście dodać, że 

wydatki na obronę niekoniecznie odzwierciedlają faktyczną gotowość bojową lub zdolności 

zarządzania kryzysowego. 

W obecnym budżecie założono, że przychody z eksportu ropy reprezentowane w rialach 

będą o około 63 proc. niższe, ale biorąc pod uwagę szok podażowo-popytowy wynikający  

z pandemii SARS-CoV-2, trudno jest oszacować, w jaki sposób przychody z eksportu ropy 

będą kształtowały się realnie. W roku 2020/21 mają one przeważyć wpływy podatkowe 

(około 48,7 mld dolarów) i stanowić prawie 10,1 proc. przychodów budżetowych. Natomiast 

przychody z ropy naftowej i produktów ropopochodnych mają spaść do zaledwie 2,8 proc. 

(mniej niż 13,6 mld USD, co stanowi spadek o 22,9 mld w porównaniu z rokiem 2019/20). 

Oznacza to, że łączne przychody z podatków, ropy naftowej i produktów ropopochodnych 

są niższe w budżecie 2020/21 o około 15,3 mld dolarów w porównaniu do roku 

poprzedniego. Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) wskazują, że  

w 2020/21 nastąpi realny spadek PKB Iranu (-6 proc.), a stopa inflacji ma oscylować na 

poziomie około 34 proc. 
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Przywrócenie amerykańskich sankcji wobec IRI w maju 2018 r. spowodowało zmniejszenie 

przychodów budżetowych z eksportu ropy. Mimo to Teheran dąży do dalszego zwiększenia 

wydatków na obronę i bezpieczeństwo (obecnie około 28,65 mld dolarów). Alokacja ok. 66 

proc. wyższych fundusze na obronę i bezpieczeństwo zasługuje na szczególną uwagę. 

Fundusze na bezpieczeństwo publiczne i ustrojowe (w tym na policję) zostały zwiększone  

w obecnym budżecie o 33%, czyli o równowartość ok. 1,9 mld dolarów (do około 7,53 mld). 

Na rzecz samej policji przeznaczono 5,61 mld dolarów. Trend ten prawdopodobnie utrzyma 

się w nadchodzących latach. Rola organizacji paramilitarnych (Basidź) ma być rozwijana 

zgodnie z obecnym planem, tj. zwiększaniem liczby bojowników oraz kontynuowaniem 

cyklicznych szkoleń i manewrów w celu zwiększenia gotowości bojowej. Tegoroczny budżet 

wskazuje na wzrost wydatków na badania i rozwój w sektorach obrony i bezpieczeństwa  

o 23%, choć jest to znacznie mniej radykalna zmiana niż ubiegłoroczna. 

Nowy budżet koncentruje się również na dalszym wdrażaniu szóstego pięcioletniego planu 

rozwoju kraju na lata 2016–2021 (6PPRK), który z opóźnieniem ruszył dopiero w 2017 r. 

Zgodnie z 6PPRK systemy uzbrojenia regularnej armii (Artesz) mają zostać gruntownie 

zmodernizowane , podczas gdy zdolności armii rewolucyjnej (Korpus Strażników Rewolucji 

Islamskiej, KSRI) również mają być dalej rozwijane. Tegoroczny budżet stanowi kontynuację 

intensywnego procesu modernizacji sił zbrojnych IRI, który opiera się na poprzednich 

planach rozwoju zdolności ofensywnych i obronnych. Na razie wydaje się, że wyniki tego 

procesu modernizacji są raczej skromne. Chociaż 6PPRK zakłada średni roczny wzrost PKB 

na poziomie 8 proc., a eksport dóbr i usług (innych niż węglowodory) na poziomie 21,7 proc., 

wskaźniki te należy uznać za absolutnie nieosiągalne w obecnej sytuacji gospodarczej, 

szczególnie wliczywszy skutki epidemii SARS-CoV-2, co może potencjalnie mieć negatywny 

wpływ na plany modernizacji wojsk. 

Niemniej jednak plany wydatków budżetowych wyraźnie pokazują, że programy mające na 

celu zwiększenie zdolności sił wojskowych i policyjnych są nadal priorytetem dla elit 

politycznych Teheranu. Jednocześnie budżet IRI znów odnotowuje deficyt, który reguluje 

się sprzedażą własności skarbu państwa oraz instrumentami dłużnymi. W obecnych 

warunkach systemu sankcji polityka gospodarcza Iranu stoi przed wieloma wyzwaniami, 

jakimi są: spadek całkowitego importu, spadek eksportu ropy naftowej i produktów 
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ropopochodnych, ucieczka kapitału zagranicznego i inflacja na poziomie ok. 30–40 proc,  

a także problemy strukturalne. Oznacza to, że irańscy politycy muszą wykazać się dużą 

kreatywnością w polityce fiskalnej i monetarnej oraz w kwestii reform. Rzeczywista skala 

problemów gospodarczych Iranu pozostaje dość nieuchwytna, ale wydaje się, że jest ona 

znacznie mniej katastrofalna niż oczekiwano. Chociaż sytuacja staje się bardziej stabilna, 

problemy ekonomiczne zwykłych Irańczyków – a także wznowienie brutalnej rywalizacji na 

wyższych szczeblach w drabinie społecznej – są rzeczywiste i implikują silne kontrasty oraz 

konflikty społeczne. Przypuszczenie o rosnących napięciach wśród elit politycznych Iranu –

wynikających z problemów finansów publicznych – znajduje również potwierdzenie w 

dwóch faktach: (1) w ubiegłym roku otwarcie dyskutowano o konieczności zmiany struktury 

budżetu, a (2) wszystkie rewolucyjne organizacje parapaństwowe, w tym fundacje 

(bonjady), płacą w tym roku o 93 proc. wyższe podatki. Zasadniczo gospodarka Iranu ulega 

pod presją sankcji nieustannym zmianom, co może być postrzegane w niektórych 

aspektach jako paradoks amerykańskiej „polityki maksymalnego nacisku”. Sytuacja ta 

przyczynia się na przykład do przyspieszenia prywatyzacji majątku skarbu państwa. 

Teheran może nadal liczyć na wsparcie Rosji i Chin, ponieważ tylko te dwa państwa wydają 

się być zdolne i skłonne niemal zignorować lub przynajmniej obchodzić sankcje 

amerykańskie poprzez luki prawne. Wydaje się prawdopodobne, że władze w Moskwie  

i Pekinie podejmują kroki w celu ułatwienia dostosowanie się Iranowi do amerykańskiego 

reżimu sankcji. Dodatkowa, choć skromna, ulga dla gospodarki irańskiej może również 

wyniknąć z warunkowej umowy o wolnym handlu z Unią Eurazjatycką, która weszła w życie 

w październiku 2019 r. Obecnie Iran stara się wyeksponować rozwój relacji z Rosją  

i Chinami, podkreślając, że pracuje nad wieloletnimi porozumieniami ramowymi.  

O rzekomej 25-letniej umowie Teheranu z Pekinem wiadomo tyle co nic.  Pojawiły się także 

doniesienia o kolejnej długoterminowej współpracy Iranu z Rosją, ale i tu mamy do 

czynienia przede wszystkim z działaniami propagandowymi, a nie prezentowaniem 

konkretów. Możliwe, że nawet jeśli faktycznie dojdzie do podpisania takich umów, to nigdy 

nie poznamy ich pełnej treści. Prawdopodobnie porozumienia te byłyby ogólne, 

pozostawiając państwa w wygodnej pozycji umożliwiającej elastyczność działań. Być może 

zatem rzekome „ujawnienie” roboczej wersji porozumienia z Chinami miało wywołać  
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w Iranie głosy krytyczne, co mogłoby wywrzeć na Pekinie presję i przekazać irańskie 

oczekiwania zakotwiczone w opinii publicznej. 

Wciąż wprowadza się kolejne podatki lub podnosi istniejące, a także uszczelnia się system 

podatkowy, ponieważ zagraniczni inwestorzy uciekli z kraju, a Iran dąży do maksymalnego 

wykorzystania malejących dochodów z węglowodorów do rozwoju i modernizacji 

gospodarki. Bufor fiskalny ma za zadanie chociaż częściowo zniwelować skutki spadku 

przychodów z węglowodorów. Niektóre prywatne firmy dochodzeniowe informowały 

agencję Reuters, że według ich szacunków Iran eksportował w ubiegłym roku ok. 400-500 

000 baryłek ropy dziennie (BPD). Przed wystąpieniem USA z umowy nuklearnej Iran 

sprzedawał dziennie w sumie ok. 2,7 miliona baryłek ropy i skroplin. Słusznie wskazano, że 

Iran może dostosować się do sankcji poprzez eksport produktów rafinowanych  

i petrochemicznych zamiast ropy naftowej, a także poprzez zwiększenie konsumpcji 

krajowej. Wydaje się, że przemysł wystarczająco dostosował się do nowych warunków, ale 

irański budżet nie odzyska utraconych dochodów z eksportu ropy naftowej dopóki sankcje 

nie zostaną zniesione. W tym kontekście decydujące będą wybory dokonane przez irańskich 

decydentów dotyczące metod finansowania deficytu budżetowego w nadchodzących 

latach oraz ewentualny powrót do negocjacji. Na razie Iran ma zbyt mało racjonalnych 

powodów, aby sygnalizować chęć powrotu do negocjacji z USA. 

Skutki sankcji są w tegorocznym budżecie wyraźnie widoczne, a finansowanie wydatków 

publicznych okazuje się trudne. Wydatki na bezpieczeństwo wewnętrzne zyskują na 

znaczeniu przez co najmniej 2 ostatnie lata, ale wydatki na wojsko również rosną. Budżet 

2020/21 wyraźnie wskazuje, że Iran jest zaniepokojony możliwością destabilizacji 

wewnętrznej, która może być spowodowana nierozwiązanymi problemami społecznymi  

i gospodarczymi. Zewnętrzne zagrożenie dla IRI będzie nadal płynęło ze strony Izraela, 

Arabii Saudyjskiej, brytyjskich i amerykańskich sił powietrznych i marynarki wojennej 

stacjonujących w Zatoce Perskiej, a także z obecności sił amerykańskich w Afganistanie, 

Iraku i Syrii. Ze względu na trwające napięcia z Waszyngtonem, Tel-Awiwem/Jerozolimą  

i Rijadem ryzyko pojawienia się zagrożenia zewnętrznego postrzegane jest przez Iran jako 

bardzo wysokie. Choć władze w Teheranie uważają zagrożenie atakiem zewnętrznym za 

realną możliwość, to prawdopodobieństwo wystąpienia niepokojów społecznych i innych 
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incydentów (np. kradzież informacji, zabójstwa, sabotaże) wydaje się wyższe. Z tego 

powodu wydatki na rzecz policji, kontrwywiadu i ścisłej ochrony były w ostatnich latach 

znacznie wyższe. Budżet 2020/21 odzwierciedla kontynuację tego trendu. Ze względu na 

ww. zagrożenia, ale także z pobudek propagandowych, władze IRI będą zmuszone 

realizować kampanie antykorupcyjne, kontrwywiadowcze i antyterrorystyczne, a także 

stawić czoła wyzwaniom zorganizowanej przestępczości na dużą skalę i szarej strefy. 

Teheran może być w stanie ograniczyć negatywne nastroje społeczne i protesty wynikające 

z niewłaściwego zarządzania gospodarczego i korupcji, wprowadzając jednocześnie 

reformy strukturalne. Jeśli tak się stanie, prawdopodobne jest, że niepokoje społeczne nie 

zyskają sympatii aparatu bezpieczeństwa IRI, który mógłby rozważyć wykorzystanie 

powszechnego niezadowolenia dla własnych korzyści i zmusić opierających się polityków do 

podporządkowania się. Proces taki prawdopodobnie już ma miejsce. IRI nie jest w stanie 

szybko poradzić sobie z trudnościami wynikającymi z amerykańskiego reżimu sankcji – tym 

bardziej, że nie wiadomo, jak liczne, szeroko zakrojone i skuteczne okażą się irańskie 

reformy gospodarcze. Ponieważ władze irańskie również nie wiedzą, czy i jak bardzo irańska 

gospodarka dostosuje się i kryzys zostanie odroczony, szybko zaangażowały się  

w zwiększenie płynności i promowanie handlu z krajami sąsiadującymi, m.in. Syrią i Irakiem. 

Syria. Rozwijanie stosunków gospodarczych z Syrią i Irakiem ma dla Iranu strategiczne 

znaczenie i z powodu reżimu sankcyjnego kraje te zyskały jeszcze bardziej na wartości  

w oczach irańskich decydentów. Fakt, że zarówno Syria, jak i Irak są zdewastowane  

i obciążone skutkami wojny domowej i walki z tzw. Państwem Islamskim (ISIS) jest dla Iranu 

dwojako korzystny. Po pierwsze, dzięki temu Iran może mieć silniejszą pozycję jako partner 

handlowy tych państw. Po drugie, zwycięstwo nad ISIS wyraźnie wzmocniło więzi kulturowe 

między Syrią, Irakiem i Iranem, co znajduje odzwierciedlenie np. w dwustronnej turystyce 

religijnej. Chociaż wiele centrów badawczych i analityków podkreśla rywalizację między 

Iranem a Rosją, na przykład przy kontraktach na odbudowę Syrii, nie należy zakładać, że 

Iran straci intratne kontrakty. Damaszek zawdzięcza równie wiele i Moskwie  

i Teheranowi, a każda z tych stolic ma swoje znane przewagi komparatywne, które 

pozwalają przebić ofertę konkurenta. W ubiegłym roku Iran podpisał 11 umów 

gospodarczych z Syrią, a wciąż trwające rozmowy i negocjacje wyraźnie pokazują siłę starań 

Teheranu o zachowanie wpływów w Syrii. Ważne są również umowy budowlane, które 
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najprawdopodobniej będą realizowane przez podmioty bezpośrednio lub pośrednio 

związane z siłami zbrojnymi IRI. Ponadto władze irańskie nie ukrywają, że liczą na pomoc 

stron trzecich w celu finansowania syryjsko-irańskich projektów odbudowy. Na ocenę 

pełnego potencjału współpracy syryjsko-irańskiej trzeba zaczekać, ponieważ władze  

w Damaszku nie mają kontroli i politycznej legitymizacji na znacznej części swojego 

terytorium oraz nie dysponują wystarczającymi środkami, aby sprostać oczekiwaniom 

finansowym Teheranu w odniesieniu do większości proponowanych inwestycji. Na realne 

efekty zawartej umowy o dostarczeniu Syrii irańskich systemów obrony powietrznej trzeba 

zaczekać, ponieważ Teheran może mieć trudności z ich transporten i instalacją. 

Irak. Wpływy Iranu w Iraku wzrosły w ostatnich latach i tendencja ta prawdopodobnie 

utrzyma się. Władze w Bagdadzie ostrożnie starają się zrównoważyć wiele wpływów 

zewnętrznych w tym kraju, ale irańskie mają najmniejsze szanse na zniknięcie lub 

zmniejszenie się ze względu na położenie geograficzne i słabą kontrolę centralnych władz 

Iraku nad tym krajem. Nowy zestaw podpisanych w marcu 2019 r. porozumień Iranu  

z Irakiem jest wyraźnym sygnałem trwałych wspólnych interesów, pomimo spekulacji na 

temat dalszych trajektorii działań Bagdadu po mianowaniu Al-Kazimiego na stanowisko 

premiera. Pośrednia kontrola nad terytorium Iraku zapewnia Iranowi dostęp do Syrii, a ten – 

do Libanu. Z perspektywy Iranu terytoria tych krajów są zatem tradycyjną strefą buforową, 

naznaczoną rywalizacją i walką o wpływy. Rozwijanie współpracy gospodarczej z Irakiem 

jest zatem niezbędne jeśli Iran chce utrzymać swój status potęgi regionalnej. Wizyta al-

Kazimiego z dnia 21 lipca br. wydaje się ten trend potwierdzać. Ze względu na bliskość 

geograficzną Iranu, władze irackie obawiają się, że zostaną przez Teheran zmuszone do 

uczestniczenia w ewentualnym konflikcie z regionalnym rywalem lub innym mocarstwem 

obecnym w regionie (USA, Arabia Saudyjska, Izrael). W obecnych warunkach można  

z niemal pełną pewnością stwierdzić, że tego rodzaju scenariusz w sposób nieunikniony 

wciągnąłby Bagdad w wir tego wciąż hipotetycznego konfliktu. Pomimo niedawnego 

wybuchu protestów w Iraku – protestów naznaczonych antyirańskimi prowokacjami  

– relacje Iraku z Iranem raczej nie pogorszą się w najbliższej przyszłości. Demonstracje 

mogą jednak powtarzać się. Sankcje wobec banków irańskich, w tym banku centralnego, 

paradoksalnie doprowadziły do sytuacji, w której obroty handlowe Iraku  

z Iranem nie maleją, ale rosną, podczas gdy rola dolara w wymianie handlowej obu krajów 
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maleje. Ponadto około połowa eksportu Iranu do Iraku obejmuje produkty inne niż ropa 

naftowa. Dodatkowo niepokojące dla niektórych rywali i przeciwników Iranu mogą być 

zabiegi, które mają na celu wprowadzenie parapaństwowej Fundacji Rewolucji Islamskiej 

Mostazafan na rynek rozwoju infrastruktury irackiej, tj. np. do projektu tramsgranicznego 

połączenia kolejowego Szalamcze-Basra. Irańskie obiekty wojskowe budowane na trasie do 

Damaszku, zwłaszcza na iracko-syryjskim pograniczu, są regularnie bombardowane, ale 

Teheran nadal uparcie rozwija ten rodzaj infrastruktury, pomimo strat ludzkich  

i materialnych. Podsumowując: można stwierdzić, że sankcje USA są niedoskonałym 

rozwiązaniem, które częściowo spowalnia gospodarkę Iranu, ale  przede wszystkim zmusza 

Teheran do głębszego zakorzenienia się w regionie i działania w bardziej wyrafinowany, ale 

czasem także bardziej brutalny sposób. W konsekwencji Waszyngton zmusza Iran do 

rozszerzenia swoich wpływów w regionie, choć odbywa się to ze stratami dla Teheranu, ale 

lista bezkosztowych rozwiązań, jakie Stany Zjednoczone mogą zastosować przeciw Iranowi 

zaczyna się wyczerpywać. 
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Budżet IRI a sytuacja gospodarcza 

 

Aspekty krajowe 

 

W poniższym opracowaniu omawiane będą głównie: zmiany znaczne pojedynczych pozycji 

w budżecie, tj. wzrost lub spadek wydatkówo 25 proc.; nowe pozycje w budżecie oraz te, 

które zostały wybrane z uwagi na ich znaczenie dla obronności IRI i dla niektórych aspektów 

ogólnego bezpieczeństwa państwa. W uzasadnionych przypadkach, tj. np. konkretnych 

formacji, odnotowywane będą zmiany na poziomie ok. 20 proc.  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 same w sobie 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 oficjalny kurs 42000 riali za 1 dolara. 

Kurs ten utrzymuje się od 2019 r. 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. Oznacza to, że podsystem operacyjny (obronny i ochronny) 

IRI jest efektywnie podważany poprzez osłabienie podsystemu wsparcia (podmioty 
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społeczne i gospodarcze), co z kolei przekłada się na znaczne negatywne naciski na 

podsystemy i ogniwa wykonawcze oraz podsystem kierowania. Generalizując powyższe: 

presja sankcyjna skutecznie podkopuje irańskie bezpieczeństwo narodowe, a epidemia 

SARS-CoV-2 dodatkowo pogłębia skalę problemów. Choć Iran w końcu z kwietniem 

wzmocnił dystansowanie społeczne i „przymroził” gospodarkę w odpowiedzi na 

koronawirusa, to ostatecznie okazało się to niemożliwe do utrzymania. Dalsza stagnacja 

groziłaby wybuchem kolejnej fali zamieszek, niesionej jeszcze głębszą zapaścią 

ekonomiczną2. Odjąwszy jednak efekt epidemii na gospodarkę Iranu, można przyjąć z całą 

pewnością, że państwo to znalazło się w podobnych warunkach do tych z lat 2010-2015. 

Wydobycie ropy w irańskie spadło, wzrosła natomiast konsumpcja na rynku krajowym, co  

w dużej mierze przypomina sytuację z 2013 r.3 Jednak jakiekolwiek przewidywania 

względem obecnej lub przyszłej sytuacji gospodarczej Iranu należy uznawać za mało 

wiarygodne. Wynika to z dwóch powodów. Po pierwsze, mamy obecnie do czynienia  

z utrudnionym dostępem do stosunkowo 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 sprawdzać – zasada ceteris paribus (oparcie na 

warunkach niezmiennych) takich opracowań jest łamana w niemal regularnych odstępach 

czasowych przez kolejne rundy sankcji USA lub tak mało przewidywalne czynniki jak 

pandemia SARS-CoV-2. 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: wzrostowi bezrobocia oraz gwałtownemu spowolnieniu 

gospodarczemu (efekty epidemii) oraz spadkowi ogólnego importu, spadkowi eksportu 

ropy i produktów ropopochodnych, trudnościom w zwiększeniu eksportu produktów innych 

niż węglowodory, ucieczce kapitału zagranicznego i oscylującej między 30-40 proc inflacji. 

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 (a dokładniej źródeł przychodów i ich dystrybucji, ponieważ 

samo 2-letnie planowanie budżetowe to jedynie kosmetyczna zmiana formalna). Nie 

oznacza to jednak, że irańska gospodarka nie jest w kryzysie, a tym bardziej, że gorsze 

okoliczności – mimo starań – nie mają wpływu na sytuację sił zbrojnych i policji. Jednym  

z przejawów wpływu pogłębiającego się załamania jest wdrażana fuzja banków 
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ustanowionych w przeciągu ostatnich niemal trzech dekad przez KSRI (armia rewolucyjna; 

Korpus Strażników Islamskiej Rewolucjii), Artesz (armia regularna) oraz policję (KSRIii). Trzy 

banki: Bank-e Mehr-e Eghtesad (KSRI), Bank-e Hekmat-e Iranian (Artesz) i Bank-e 

Ghawamin (policja) mają zostać przejęte przez należący do skarbu państwa Bank-e Sepah4. 

Plan fuzji powstał dużo wcześniej, ale przejęcie pierwszego z pięciu ww. instytucji 

finansowych miało miejsce dopiero 30 maja br. Kolejne fuzja (Bank-e Mehr-e Eghtesad) 

nastąpiła w czerwcu br. i dalsze oczekują na realizację5. Na uwagę zasługuje fakt, że Bank-e 

Sepah jest właśnie tą instytucją, która od swego powstania zapewniała obsługę finansową 

dla sił zbrojnych i policji Iranu.6 Pogłoski o tym, że Bank-e Sepah poprzez przejęcie ww. 

instytucji dokona w istocie ich kanibalizacji w celu poprawy własnej kondycji finansowej są 

prawdopodobnie jednak jedynie częściowo uzasadnione. Przejmowane podmioty same nie 

są bowiem w dobrej kondycji. Problemy finansowe wszystkich sześciu ww. podmiotów z 

pewnością przekładają się na wywieranie większej oddolnej presji oficerów sił zbrojnych i 

policji na irańskie elity polityczne. Oczywiste jest jednak, że irańskie władze zrobią wszystko 

co w ich mocy, aby utrzymać lojalność aparatu bezpieczeństwa – czy poprzez reformy, czy 

dzięki kooptacji. W związku z tym mimo trudności finansowych stosunek wydatków na 

bezpieczeństwo i obronność wyniósł w 2019 r. 3,7-3,8 proc. Władze Teheranu są także 

świadome, że wierność sił zbrojnych i porządkowych jest niewystarczająca, dlatego 

zaangażowano znaczne zasoby ludzkie w celu dostarczania w odpowiedzi na epidemię 

SARS-CoV-2 pakietów pomocowych warstwom niezamożnym i ubogim7. Za zwiększonymi 

napięciami wśród elit politycznych Iranu wynikającymi z problemów w finansach 

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

jawny, ale też to, iż w ubiegłym roku przyspieszono prace nad kolejną ustawą o budżecie. 

Presja polityczna miała jednak niewielki wpływ na prace administracyjno-analityczne, 

ponieważ propozycję ustawy o budżecie opublikowano właściwie w tym samym terminie co 

w latach ubiegłych. W efekcie powstał dokument, który przedstawia nie tylko budżet na rok 

2020/21, ale także prognozuje kwoty wydatków na rok 2021/22. W związku z tym, że 

prognozy w tak niestabilnych warunkach są mało wiarygodne, planowanie 2-letnie należy 

                                                           
i
 Występujący także w literaturze anglojęzycznej pod akronimem IRGC. 
ii
 Po persku: Moasese-je Etebari-je Kousar. 
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odczytywać raczej jako próbę wywarcia presji oszczędnościowej na instytucjach 

państwowych.  

W poprawionej ustawie o budżecie założono, że przychody z węglowodorów wyrażone  

w rialach są niższe o przynajmniej o 62,8 proc.8 Nie wiadomo jak przychody z tytułu 

eksportu ropy naftowej mogą się realnie kształtować, ale jeśli prognoza sprawdzi się, to 

łączne przychody IRI z węglowodorów spadną z 36,5 mld do 13,56 mld dolarów. Oznacza to, 

że wpływy z ropy i produktów ropopochodnych mają stanowić 2,8 proc. budżetu. Sankcje 

gospodarcze USA i zwiększenie przez politykę Waszyngtonu nacisków na znaczną redukcję 

importu irańskiej ropy wśród dotychczasowych klientów przynosiły skutki. Jeszcze niższe 

irańskie przychody z węglowodorów spowodują kryzys cen ropy naftowej wynikający  

z szoku popytowo-podażowego łączącego się z pandemią SARS-CoV-2 i wojny cenowej. 

Ponownie nad przychodami z węglowodorów mają w 2020/21 r. przeważyć przychody  

z tytułu podatków (niecałe 48,7 mld dolarów), które mają wynieść niecałe 10,1 proc. 

budżetu. Prognostyczne analizy Międzynarodowego Funduszu Walutowego są mało 

optymistyczne. Według MFW w 2020 r. Iran doświadczy spadku PKB o 6 proc., inflacja 

będzie zaś oscylować na poziomie ok. 34 proc.9 

Podwyższenie podatków i uszczelnienie systemu podatkowego nadal są wdrażane, 

ponieważ Iran wciąż dąży do maksymalnego wykorzystania malejących przychodów  

z węglowodorów na cele rozwoju i modernizacji gospodarki (więcej na ten temat w sekcji 

Szósty Plan Rozwoju Kraju IRI w kontekście bezpieczeństwa). Oczywiście sankcje USA 

spowodowały spadek eksportu ropy naftowej. Prywatne firmy działające w zakresie m.in. 

wywiadu gospodarczego w ubiegłym roku przekazały agencji informacyjnej Reuters, że 

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

jednak wysokie prawdopodobieństwo, że Teheran wciąż eksportuje w kierunku Azji 

Wschodniej oraz Morza Śródziemnego większe ilości węglowodorów, które mogą 

dochodzić do 1 mln baryłek dziennie10. Przed odejściem USA od porozumienia nuklearnego  

i przywróceniem przez Waszyngton sankcji Iran eksportował łącznie ok. 2,7 mln baryłek 

ropy i skroplonych węglowodorów11. Redukcja jest zatem i tak znaczna. Niezależnie jednak 

od realnej skali eksportu irańskiej ropy, słusznie zwraca się uwagę, że Iran może 

zaadaptować się do sankcji poprzez:  
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1) eksport towarzyszących wydobyciu ropy, produktów rafineryjnych  

i petrochemicznych, czyli ogólnie ropopochodnych i gazu  12;  

2) oraz zwiększenie eksportu innych towarów niż ropa naftowa, do czego Iran 

ponownie usilnie dąży od 2016 r.13  

Nie wiadomo, czy i kiedy nastąpi pełna adaptacja branży węglowodorowej i innych, a irański 

budżet odzyska utracone przychody z eksportu ropy naftowej. Pewne jest już jednak to, że 

starania władz Iranu w zwiększeniu produkcji i eksportu towarów innych niż ropa przynoszą 

pozytywne dla Teheranu skutki. Po raz pierwszy w historii bowiem w ubiegłym roku 

przychody z eksportu węglowodorów były niższe od przychodów z eksportu towarów 

innych niż ropa naftowa, choć bez sankcji mogłoby to być wciąż niemożliwe14. Zważywszy 

na sankcje wciąż dokładane przez USA na kolejne branże irańskiej gospodarki dalsza 

adaptacja może okazać się coraz trudniejsza15. Kluczowe okażą się tu wybory dokonywane 

przez irańskich decydentów względem sposobów finansowania deficytu budżetowego  

w kolejnych latach oraz ewentualny powrót do negocjacji. Z budżetu na rok 2020/21 wynika, 

że deficyt finansowany jest m.in. poprzez sprzedaż państwowego mienia oraz aktywów 

finansowych: środki uzyskane z tego tytułu. Prywatyzacja wydawała się być dla Iranu 

rozwiązaniem korzystnym, ale nie w dłuższym terminie: irańskie podmioty niepaństwowe 

nie są bowiem odporne na amerykański reżim sankcyjny. Nominalnie rząd IRI uzyskać ma  

w tym roku w ten sposób środki, które wydają się wyższe o 3,85 mld dolarów: w 2020/21 – 

41,6 mld, a w 2019/20 r. wyniosły 37,74 mld dolarów. Realnie mają jednak być ponad 2,5-

krotnie wyższe niż w 2019/20 r. (z 10,7 proc. do poziomu 26,9 proc. przychodów).  

W porównaniu do roku ubiegłego zwiększono także wydatki na projekty rozwojowe z 16 do 

21 mld dolarów (nabycie środków trwałych; 13,5 proc. wydatków budżetowych). Choć  

z jednej strony faktycznie istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że tylko część  

z przewidzianych środków zostanie na ten cel przeznaczona, to z drugiej strony obecne 

okoliczności niejako wymuszają realizację tych projektów16. Znamienny również jest fakt 

podwojenia kwoty przychodu z instrumentów dłużnych – w ten sposób skarb państwa Iranu 

ma uzyskać o 10 mld dolarów więcej niż w 2019/20 r. Przychody wynikające ze sprzedaży 

spółek skarbu państwa mają w tym roku być 2,5-krotnie wyższe niż w roku ubiegłym (2,76 

mld w stosunku do 1,11 mld dolarów). Przedwczesne wydaje się jednak wciąż definitywne 

stwierdzenie, czy w perspektywie najnowszej historii Iranu polityka sankcji jedno-  
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i wielostronnych, zmuszająca IRI do sprzedaży mienia państwowego, rzeczywiście prowadzi 

do demontażu władzy poprzez rozproszenie kontroli nad tym mieniem. Z pewnością jednak 

polityka sankcyjna państw zachodnich paradoksalnie przyspieszała proces prywatyzacji  

w Iranie oraz reformy gospodarcze. Niemniej ucieczka kapitału zagranicznego i poczucie 

wysokiego ryzyka inwestycyjnego są wyjątkowo trudnymi problemami do przezwyciężenia. 

 

Aspekty międzynarodowe 

 

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 państwa17. 

Pojawiają się jednak doniesienia o zainteresowaniu inwestorów francuskich, niemieckich 

oraz kanadyjskich w budowę mniejszych elektrowni w nadkaspijskiej części Iranu, co 

odpowiada zamysłom rosyjskim i chińskim18. Zarówno Moskwa i Pekin mają częściowo 

zbieżne interesy w rozwijaniu alternatywnych łańcuchów wartości wobec istniejących, m.in. 

w oparciu o transport kolejowy, w których szlaki Iran dobrze się wpisuje19. Nie wiadomo 

jednak czy wciąż istnieje w Rosji i Chinach wystarczająco silna wola polityczna, aby jawnie 

ignorować naciski Waszyngtonu, szczególnie w dobie pandemii SARS-CoV-2. Bardziej 

prawdopodobne jest wykorzystanie niefortunnej pozycji Iranu przez USA, Rosję i Chiny do 

wzmocnienia własnej, szczególnie na poziomie organizacji międzynarodowych, tak, jak 

miało to miejsce dekadę temu20. Nie oznacza to, że Teheran zostanie potraktowany 

całkowicie instrumentalnie: Rosja i Chiny będą w obecnych warunkach prawdopodobnie 

wspierać Iran w tych projektach, które dla nich samych są najważniejsze  

z powodu aktualnych priorytetów w polityce międzynarodowej. Władze w Moskwie  

i Pekinie podejmowały co prawda kroki, które mają ułatwić Iranowi adaptację do reżimu 

sankcyjnego USA21. Jednak w warunkach pandemii pozycja Chin względem Iranu stała się 

jeszcze silniejsza. Dalszy opis rozwoju stosunków gospodarczych z Chinami wydaje się 

wskazywać, że Teheran w takiej sytuacji będzie w naturalny sposób szukał oparcia  

w Moskwie oraz Unii Eurazjatyckiej. Obecnie Iran stara się wyeksponować rozwój relacji  

z Rosją i Chinami, podkreślając, że pracuje nad wieloletnimi porozumieniami ramowymi.  

O rzekomej 25-letniej umowie Teheranu z Pekinem wiadomo tyle co nic22.  Pojawiły się 
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także doniesienia o kolejnej długoterminowej współpracy Iranu z Rosją, ale i tu mamy do 

czynienia przede wszystkim z działaniami propagandowymi, a nie prezentowaniem 

konkretów23. Możliwe, że nawet jeśli faktycznie dojdzie do podpisania takich umów, to 

nigdy nie poznamy ich pełnej treści. Prawdopodobnie porozumienia te byłyby ogólne, 

pozostawiając państwa w wygodnej pozycji umożliwiającej elastyczność działań. Być może 

zatem rzekome „ujawnienie” roboczej wersji porozumienia z Chinami miało wywołać  

w Iranie głosy krytyczne, co mogłoby wywrzeć na Pekinie presję i przekazać irańskie 

oczekiwania zakotwiczone w opinii publicznej. Krytyka Chin w Iranie nie jest nieobecna, ale 

występuje zdecydowanie sporadycznie i wydaje się być najczęściej zamierzona w celu 

osiągnięcia poprawy w relacjach na korzyść Iranu24. W ostatnim czasie takie przypadki 

występowały częściej i nie działo się to bez powodu. Otóż w ostatnim kwartale ubiegłego 

roku i pierwszym kwartale br. deklarowany przez Pekin import irańskiej ropy sukcesywnie 

spadał25. Choć sprawa skali eksportu irańskiej ropy jest kontrowersyjna, to dodatkowym 

negatywnym zjawiskiem w irańsko-chińskich relacjach handlowych jest spadek eksportu 

innych niż węglowodory towarów do ChRL26. Dla Teheranu taka sytuacja jest ogólnie 

niekorzystna, bo o ile Pekin z łatwością może zastąpić import towarów irańskich tym  

z innych państw, o tyle Iran nie ma alternatyw i zmuszony jest polegać na produktach  

z Chin27. Choć nie wiadomo jeszcze, czy eksport z Iranu do Chin podniesie się w szybkim 

tempie, to z pewnością spadek do wartości 1,2 mld dolarów zadeklarowanych przez urząd 

celny ChRL jest dla władz w Teheranie alarmujący28. Pekin w końcu wycofały się z rozwoju 

projektu wydobycia gazu „South Pars – Faza II” 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 presją sankcji i wojny handlowej 

toczonej między Pekinem a Waszyngtonem. CNPC oddała w ręce Iranu projekt bowiem 

najwyraźniej w momencie, gdy Petropars mógł już kontynuować go samodzielnie29. Irański 

minister ds. ropy naftowej wprost przyznał, że chodziło przede wszystkim o pozyskanie 

przez Petropars niezbędnego know-how30. Petropars ma w czerwcu br. rozpocząć nowe 

odwierty w ramach rozwoju przedmiotowego projektu wydobycia gazu z pola South Pars31. 

Można zatem uznać, że mimo ucieczki kapitału państw europejskich Iran wciąż może 

polegać na Rosji i Chinach, choć nie bezwarunkowo i w równym stopniu i nie w każdych 

okolicznościach.  
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Władze w Teheranie położyły także nacisk na adaptację irańskiej gospodarki do sankcji 

poprzez zwiększenie wymiany handlowej z państwami sąsiadującymi i ogólną 

dywersyfikację kierunków eksportu32. Za główne kierunki obrano Azję Południową, 

Wschodnią, Środkową oraz Azję Zachodnią33. Władzom IRI zależy na zwiększeniu eksportu 

irańskich produktów z 15 państwami sąsiednimi, upatrując przy tym szansę na uzyskanie 

wartości wolumenu wymiany handlowej na poziomie ok. 200 mld dolarów34. W chwili 

obecnej jednak realistyczne założenia odnośnie wartości handlu z państwami sąsiednimi 

najprawdopodobniej przewidują osiągnięcie 1/4 ww. kwoty. Chiny wciąż pozostają 

głównym odbiorcą irańskiego eksportu. Łącznie Iran miał od marca 2019 r. do marca 2020 r. 

wyeksportować towary inne niż ropa o wartości 41 mld dolarów, z czego ok. połowę 

stanowiły artykuły przemysłowe35. Ponadto z dniem 27 października br. weszło w życie 

warunkowe (trzyletnie) porozumienie o wolnym handlu z Unią Eurazjatycką, dzięki czemu 

wolumen z krajami tego bloku wzrósł o 69,4 proc. do marca br.36 Biorąc pod uwagę 

utrzymującą się względną izolację Iranu w handlu międzynarodowym, wdrożenie tej umowy 

w życie było dla Teheranu priorytetowe. Pandemia SARS-CoV-2 okazała się też czynnikiem 

sprzyjającym podniesieniu znaczenia Iranu dla członków Unii Eurazjatyckiej. Spowodowała 

ona bowiem zniesienie ceł na szereg brakujących produktów, które Iran może dostarczyć37. 

Stopień adaptacji irańskiej gospodarki do sankcji oraz prędkość bezpiecznego „odmrażania” 

gospodarki w dobie pandemii będą miały decydujący wpływ na realizację Szóstego Planu 

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

 

Szósty Plan Rozwoju Kraju 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 roku38. W rzeczywistości jednak 6PPRK został zainicjowany 

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

(to jest opisanych wprost jako związanych z 6PPRK) budżet na rok 2020/21 przewiduje 

maksymalnie kwotę stanowiącą równowartość 2,795 mld euro. Władze IRI chcą zdobyć 

zagraniczne finansowanie dla możliwie jak największych inwestycji i zachęcić zagranicznych  
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i prywatnych partnerów do wykonania możliwie jak największej liczby projektów ( w ramach 

partnerstwa publiczno-prywatnego oferowany jest udział w finansowaniu przez Fundusz 

Rozwoju Narodowego). Również w roku 2020/21 przewidziano przekazanie 20 proc. 

przychodów z węglowodorów do Funduszu Rozwoju Narodowego.  

Wszystkie działania, które mają być realizowane w tym roku, w tym związane z obronnością 

i bezpieczeństwem, to:  

· projekty związane ze wzmocnieniem zdolności obronnych (do 2 mld euro);  

· projekty związane z irygacją (do 100 mln euro); projekty wodociągowe i systemów 

wodociągowych (do 100 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 

(do 20 mln euro);  

· zakup aparatury laboratoryjnej i warsztatowej dla uczelni wyższych (do 30 mln euro); 

projekty innowacyjne uczelni wyższych (do 15 mln euro);  

· projekty realizowane przez Kancelarię Prezydenta: innowacyjne (do 70 mln euro), 

firm opartych na wiedzy (do 35 mln euro), innowacyjne fabryki (do 25 mln euro); 

· projekty wodociągowe i systemów wodociągowych na obszarach wiejskich (do 100 

mln euro);  

· zwiększenie kapitału państwowego w Eksportowym Funduszu Gwarancyjnym (do 

100 mln euro); 

· projekt rozwoju kanalizacji w prowincji Ahwaz (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. Na przykład prognozowana przez ustawę  

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

bezrobocia 10,2 proc. Średni wzrost zasobów budżetowych w planie rozwoju miał wynieść 
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17,1 proc. Kolejny trudny gospodarczo rok minął i dalej widać, że założenia te nie mają 

szansy na realizację, choć wskaźnikiem wzrostu zasobów budżetowych można na wiele 

sposobów manipulować. Niemniej jednak władze w Teheranie skutecznie utrzymały 

rokroczny wzrostu wpływów budżetowych z podatków w ciągu ostatnich trzech lat (2017/18 

– 39,98; 2018/19 – 41,1; 2019/20 – 46,43; 2020/21 – 48,69 mld dolarów). Oznacza to, że  

w 2020/21 r. wpływy z podatków wzrosły o 17,88 proc. w stosunku do tych z 2017/18 r. 

 

W ten sposób trzy lata temu przychody z podatków zasiliły budżet na poziomie 8 proc., dwa 

lata temu – 9,35 proc., rok temu – 9,8 proc., a w obecnym zakłada się, że przychody  

z podatków zapewnią 10,1 proc. środków budżetowych. Dotychczasowy trend wpływów  

z tego tytułu wydaje się te założenie potwierdzać. 

Choć ostateczne poprawki do budżetu na rok 2020/21 nie wskazują radykalnego wzrostu 

przychodu z tytułu podatków, to uwidaczniają niespodziewany, przełomowy precedens  

w historii polityki gospodarczej IRI: opodatkowanie parapaństwowych przedsiębiorstw, 

instytucji i fundacji rewolucji islamskiej, czyli de facto głównego rdzenia irańskiej 

gospodarki, wyniosło 361 mln dolarów. Doliczyć do tej kwoty powinno się także podatek 

nałożony na parapaństwowy konglomerat podległy fundacji religijnej Astan-e Ghods 

Razawi w wysokości 15,5 mln dolarów za 2020/21. Co istotne, ww. podmioty 

parapaństwowe są w różnoraki sposób powiązane z KSRI. Poza byciem kołem 

zamachowym gospodarki, ww. podmioty stanowią z perspektywy sił zbrojnych i aparatu 
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bezpieczeństwa IRI także główny filar gospodarczego podsystemu wsparcia. Podmioty 

parapaństwowe w Iranie scalają ze sobą bowiem funkcje społeczne z gospodarczymi,  

a podsystem obronny oraz ochronny dzieli od nich niewielki dystans lub jest on niemal 

fikcyjny. 

Plan rozwoju zakłada też dążenie państwa do uzyskania samodzielności przemysłu 

obronnego, w tym przy udziale podmiotów prywatnych39. Proces zwiększania roli 

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

na potrzeby marynarki wojennej KSRI przez firmy prywatne40. 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, a w 2018 ok. 2,67 proc.)41. W 2020/21 r. wydatki na obronność pochłoną 4,34 proc. 

środków budżetowych. 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 narodowej musi skupić się na rozwoju tej branży42. 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 
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utworzenie nowych lub udoskonalonych rakiet oraz wyniesienie nowych satelitów na orbitę 

okołoziemską. Choć niektóre próby nie powiodły się, to wyniesienie wojskowego satelity 

Nur okazało się sukcesem (spekulacje nt. trajektorii lotu są merytorycznie bezpodstawne)43. 

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). 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 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)44.  

 

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 2017 roku45. 

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 KSRI 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) 
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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 (jak brzmi  jego nieformalna, ale popularnie używana 

nazwa), czyli rozciągającego się od okolic Cieśniny Ormuz do końca pogranicza  

z Pakistanem półpustynnego pasa wybrzeża nad Zatoką Perską. 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 KSRI i Artesz.  

 

Obronność i bezpieczeństwo w budżecie na 2020/21 r. 

 

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

wewnętrzny (cyberprzestępstwa, terroryzm), choć poczucie zagrożeń zewnętrznych  

w ostatnim czasie dramatycznie wzrosło. Jednym ze skutków wzrastającego poczucia 

zagrożenia wewnętrznego i zewnętrznego po 2009 r. jest rozwój irańskich sił zbrojnych 

prezentowany poprzez wzrastającą liczbę projektów pod kryptonimami, których nazwy są 

zbieżne z wieloma programami ideologiczno-propagandowymi, pomocowymi  

i społecznymi46. Czyni to dokładniejsze określenie ich celów na poziomie źródeł otwartych 

wysoce trudnym. W pierwszej kolejności zwiększano liczbę takich projektów realizowanych 

przez KSRI, MOLSZ (Ministerstwo Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych) oraz SG SZ IRI (Sztab 

Generalny Sił Zbrojnych Islamskiej Republiki Iranu), ale w tym roku kryptonimy nadano 

również projektom będących pod kierownictwem Artesz. Część z nich udało się autorowi 

określić, lecz odnalezienie wskazówek na temat innych wymagać będzie dalszych starań. 

Nadmienić przy tym należy, że irański aparat bezpieczeństwa finansowany jest również 

pozabudżetowo, m.in. ze środków Funduszu Rozwoju Narodowego oraz kontrolowanych 

przez siły zbrojne i policję podmiotów gospodarczych czy instytucji finansowych, a także 

dzięki działaniom niejawnym. W zwalczaniu aktualnego zagrożenia wewnętrznego  

o charakterze epidemiologicznym, wynikającego z pandemii SARS-CoV-2, silnie 

zaangażowany jest KSRI, który przy pomocy Basidżów przyjął nawet dowodzenie  
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i koordynację nad dostawami pakietów pomocowych zapewnianych przez irańskie fundacje 

parapaństwowe. Powód skorzystania z zasobów ludzkich Basidżów jest prosty – organizacja 

ta posiada według doniesień ok. 54 tys. „baz” rozsianych po całym kraju47. 

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. W tym aspekcie Iran stara się trzymać zagrożenie 

z dala od swych granic, skupiając uwagę przeciwników na swym bezpośrednim i pośrednim 

zaangażowaniu w Syrii, Iraku oraz Jemenie. Władze Iranu wciąż zdają się postrzegać 

zagrożenia wewnętrzne jako istotniejsze, zakładając najpewniej, że atak USA i sił 

sojuszniczych jest mało prawdopodobny. Jednak zarówno treść i charakter przekazu 

medialnego oraz budżet na rok 2020/21 wskazują, że poczucie zwiększonego zagrożenia 

zewnętrznego wzrosło jeszcze bardziej niż w latach ubiegłych. Przed marcem 2019 r. stało 

się to za sprawą: wycofania się Stanów Zjednoczonych z porozumienia nuklearnego 

(JCPoA) w 2018 r. i przymuszenia wielu państw poprzez politykę sankcyjną do znacznej 

redukcji importu irańskiej ropy, a także jakościowych i liczebnych zmian w obecności 

amerykańskich wojsk w regionie. W ostatnim czasie do zwiększenia napięć walnie 

przyczyniły się: przypisywany Iranowi atak na obiekty Saudi Aramco we wrześniu 2019 r. 

oraz styczniowy irański kontratak pociskami balistycznymi na siły amerykańskie w Iraku  

w odwecie za zabójstwo gen. bryg. KSRI Ghasema Solejmaniegoiii. Gdyby nie tragiczne 

zdarzenie, jakim było rzekomo omyłkowe zestrzelenie samolotu pasażerskiego ukraińskich 

linii lotniczych na początku stycznia br., to nie sposób orzec czy eskalacja konfliktu 

utraciłaby wówczas tempo. Pomimo katastrofy, władze Iranu wciąż zapowiadały wdrażanie 

dalszych etapów odwetu, które miałyby doprowadzić do zmniejszenia zaangażowania 

militarnego USA w regionie. Choć zmuszenie amerykańskiej floty i lotnictwa do redukcji 

swej obecności w Zatoce lub wycofania się poza ten akwen pozostaje jednym z głównych 

celów strategicznych Iranu, to osiągnięcie go wciąż wydaje się niemożliwe. Jednakże władze 

                                                           
iii
 Łukasz Przybyszewski, Konsekwencje niedawnych ataków na obiekty Aramco w Królestwie Arabii Saudyjskiej, 

biuletyn Ośrodka Badań Azji, wrzesień 2019, 

https://www.academia.edu/41123817/Biuletyn_Ośrodka_Badań_Azji_wrzesień_2019, Konfrontacja USA i 

Iranu: możliwe konsekwencje zabójstwa gen. Solejmaniego, biuletyn Ośrodka Badań Azji, grudzień 2019 – 

styczeń 2020, 

https://www.academia.edu/41998927/Biuletyn_O%C5%9Brodka_Bada%C5%84_Azji_grudzie%C5%84_2019_

-_stycze%C5%84_2020. 
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w Teheranie najpewniej odczytują fakt pozostawania amerykańskich lotniskowców poza 

Zatoką Perską za pewnego rodzaju sukces działań odstraszających. Obrazowanie 

satelitarne z 2019 r. wskazuje, że część okrętów marynarki Iranu jest już zdolna cumować 

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. Za jeden z dowodów osiągnięcia zdolności przyjmowania statków w ww. 

portach być może mogłyby posłużyć ćwiczenia marynarki Artesz oraz KSRI w maju br. 

Byłyby one najpewniej ogłoszone jako sukces, gdyby nie wypadek, w wyniku którego jeden 

z okrętów omal nie zatonął48. Szybkie sprostanie wyzwaniom zewnętrznym jest dla IRI 

niemożliwe, ale zagrożeniom wewnętrznym władze w Teheranie są w stanie skutecznie 

przeciwdziałać. 

Priorytety wydatkowania wynikające z powyższych zagrożeń są widoczne w tegorocznym 

budżecie. Tematyka ta była także przedmiotem trzech poprzednich raportów autora, które 

w otwartym dostępie zarchiwizowano tu: 

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

raport Ośrodka Badań Azji, wrzesień 2017, 

https://www.academia.edu/41145435/Obronność_i_bezpieczeństwo_w_budżecie_Isl

amskiej_Republiki_Iranu_na_rok_2017_2018, 

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

raport Ośrodka Badań Azji, wrzesień 2018, 

https://www.academia.edu/41130717/Obronność_i_bezpieczeństwo_w_budżecie_Isl

amskiej_Republiki_Iranu_na_rok_2018_2019 

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

raport Ośrodka Badań Azji, październik 2019, 

https://www.academia.edu/41123796/Obronność_i_bezpieczeństwo_w_budżecie_Isl

amskiej_Republiki_Iranu_na_rok_2019_2020 
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Ogólne środki na bezpieczeństwo publicznie i ustrojowe (policja) oraz obronność (siły 

zbrojne) wynoszą na 2020/21 r. ok. 28,65 mld dolarów, z czego 232,45 mln dolarów ma 

zostać przeznaczone na nabycie środków trwałych. W porównaniu do roku ubiegłego jest to 

wzrost o 11,4 mld dolarów, czyli o 66 proc. Łącznie wydatki na cel obronności  

i bezpieczeństwa w obecnym budżecie stanowić mają 6 proc. wydatków budżetowych 

(wzrost o 2,07 proc.). Ustalono, że wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ustrojowe 

wyniosą 7,44 mld dolarów, z czego 158,44 mln dolarów ma zostać przeznaczone na nabycie 

środków trwałych. Na obronność przekazano środki w wysokości ok. 20,94 mld dolarów, 

czyli 4,34 proc. wydatków budżetowych, z czego 63,05 mln dolarów z przeznaczeniem na 

nabycie środków trwałych. W stosunku do ubiegłego roku środki na bezpieczeństwo zostały 

zwiększone o kwotę 1,88 mld (33 proc.). Na obronność przeznaczono o ok. 9,48 mld 

dolarów (83 proc.) więcej niż w roku ubiegłym. Szacunki irańskich wydatków budżetowych 

na cel obronności i bezpieczeństwa, które publikowane są przez różne ośrodki i wielu 

badaczy, oparte są na różnych metodologiach, nie zawsze przejrzystych. Niektóre z nich 

wydają się spekulować nt. kosztu irańskiego zaangażowania w regionie, tj. sponsorowaniu 

pro-irańskich bojówek, ale na bazie otwartych źródeł najprawdopodobniej nie da się jaka to 

może być w przybliżeniu kwota. Ustalenie jakimi środkami pozabudżetowymi dysponują 

irańskie siły zbrojne wydaje się natomiast wręcz niemożliwe49.  

 

Pomimo wysokiego wzrostu wydatków na rzecz obronności i bezpieczeństwa publicznego 

oraz ustrojowego, stwierdzić można, że przedsięwzięto działania oszczędnościowe.  
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Z ogólnych środków budżetowych na bezpieczeństwo i obronność 232,45 mln dolarów ma 

zostać przeznaczone na nabycie środków trwałych, czyli o 20 proc. mniej niż w roku 

ubiegłym. Na rzecz bezpieczeństwa publicznego i ustrojowego nabyte mają zostać środki 

trwałe o wartości 158,44 mln dolarów, co z kolei jest kwotą mniejszą o 10 proc. W zakresie 

obronności planowany jest natomiast zakup środków trwałych o wartości 63,05 mln 

dolarów, co z kolei jest kwotą mniejszą o 45 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Na 

potrzeby badawczo-rozwojowe w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności przeznaczono  

w tym roku kwotę 109 mln dolarów na nabycie środków trwałych – sytuacja ta nie miała 

miejsca w roku ubiegłym. Kwota uzyskanych oszczędności z cięć wydatków na nabycie 

środków trwałych jest zbliżona do kwoty, którą przeznaczono w tym roku w tym zakresie na 

rzecz badań i rozwoju. 

 

 

Na szczególną uwagę zasługuje znaczący wzrost środków na badania i rozwój w dziedzinie 

obronności i bezpieczeństwa. W 2019 r. podniesiono kwotę na ten cel do ok. 151 mln 

dolarów, zaś w tegorocznym budżecie przewidziano kwotę 185,9 mln dolarów, co 

odpowiada wzrostowi o 23 proc.  
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W projekcie tegorocznego budżetu nie przewidywano większej liczby nowych projektów, 

ale w poprawce budżetu pojawiło się jednak wiele nowych pozycji, z których część 

najwyraźniej można wytłumaczyć zwalczaniem epidemii. Ponadto w uchwalonej ustawie 

określono, że walna część funduszy na obronność i bezpieczeństwo może być pozyskana  

z przychodów z eksportu węglowodorów: ok. 19,375 mld dolarów. Można zatem z dużą 

dozą prawdopodobieństwa założyć, że w ten sposób władze w Teheranie uzależniają ogólne 

pozyskanie większych przychodów z eksportu węglowodorów od skuteczności odstraszania 

sił zbrojnych IRI oraz wywiadu oraz kontrwywiadu wojskowego i cywilnego  

w zabezpieczeniu transakcji oraz transportu, szczególnie drogą morską50.  

 

Siły Porządkowe (policja) 

 

Na rzecz policji przekazano w tym roku szacunkowo 5,61 mld dolarów. Oznacza to wzrost 

wydatków na policję w stosunku do ubiegłego roku o 1,34 mld, czyli 31,35 proc. Kwota 

zależna od przychodów z ropy to 689 mln dolarów. 

Choć więzienia w IRI podlegają pod kuratelę Ministerstwa Sądownictwa, to na uwagę  

zasługują znaczne wzrosty wydatków w tym roku na Państwową Organizację Więzień, 

Środków Zapobiegawczych oraz Zachowawczych, która otrzymała o 44,8 proc. wyższe 

środki, czyli łącznie 622,25 mln dolarów, z czego 8,3 mln dolarów ma zostać przeznaczone 
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na pomoc w znalezieniu zatrudnienia dla zwolnionych z aresztu (w tym zakresie nastąpił 

wzrost o 52,4 proc. w stosunku do roku ubiegłego). 

 

Zwiększenie środków w podmiotach zależnych oraz projektach i nowe projekty policji 

 

· Na Uniwersytet Nauk Policyjnych przekazano w tym roku środki większe o 34,5 

proc., czyli łącznie 5,6 mln dolarów; 

· Na Dowództwo Straży Granicznej przekazano w tym roku środki większe o 92,6 

proc, czyli łącznie ok. 149 mln dolarów; 

· Na Policję FATA (Policja Przestrzeni Wytwarzania i Wymiany Informacji, tzw. 

cyberpolicja, odpowiednik polskiego Biura do Walki z Cyberprzestępczością) 

przekazano w tym roku środki większe o 454,7 proc., czyli łącznie 14,53 mln dolarów; 

· Na cele inwestycji w IT na rzecz policji przekazano w tym roku środki większe o 217,3 

proc., czyli łącznie 17,37 mln dolarów (kwota ta nie figuruje jako nabycie środków 

trwałych); 

· Na jednostki specjalne do ratowania zakładników i zwalczania terroryzmu 

przeznaczono w tym roku środki większe o 199,9 proc., czyli łącznie 14,28 mln 

dolarów; 

 

Nowe pozycje w wydatkach budżetowych na rzecz policji 

· Zulfaghar: wzmocnienie podstaw bezpieczeństwa – 595,24 mln dolarów. Można 

przypuszczać, iż są to wydatki związane z epidemią SARS-CoV-2. 

· Na każdą z poniższych nowych pozycji przeznaczono kwotę równą 11,9 mln dolarów: 

· Dodatkowe świadczenia społeczne; 

· Policja Bezpieczeństwa Publicznego; 

· Policja Gospodarcza; 

· Szkolenia Zawodowe. 
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Pojawienie się w tym roku ww. pozycji można najprawdopodobniej określić jako kroki 

przedsięwzięte z powodu epidemii. 

 

Ministerstwo Informacji (MI)  

MI otrzymało wyższe środki w porównaniu z rokiem ubiegłym – 1,84 mld dolarów (wzrost  

o 361,155 mln dolarów, czyli o 24,4 proc.), ale Organizacja Wywiadu Zagranicznego, będąca 

częścią MI, otrzymała w tym roku 17,4 mln dolarów czyli o 1,66 mln dolarów mniej (o 8,8 

proc. w stos. do 2019/20 r.).  

 

Sztab Generalny Sił Zbrojnych IRI (SG SZ) 

SGSZ otrzymał w tym roku 66,4 mln dolarów, co odpowiada wzrostowi o 19,9 proc. Łącznie 

w gestii SGSZ IRI będzie w 2020/21 r. kwota w wysokości 1,085 mld dolarów.  Niecałe 500 

tys. dolarów zostanie przeznaczone na nabycie środków trwałych. Oznacza to, że kwota w 

gestii SGSZ wzrosła w bieżącym roku o niewiele ponad 208 mln dolarów, czyli o 24 proc. 

Kwota zależna od przychodów z ropy to 1,52 mld dolarów. 

W 2020/21 r. zwiększono środki następującym podmiotom podległym SGSZ IRI: 

· Sztabowi Centralnemu Rahjan-e Nur (podmiotowi odpowiedzialnemu za organizację 

pielgrzymek, pochodów i wyjazdów patriotycznych)  – wzrost o 108 proc. do 

poziomu 12,4 mln dolarów. 

· Organizacji Pasywnej Obrony Narodowej – wzrost o 23,4 proc. do poziomu 12,6 mln 

dolarów. 

Nowe pozycje wydatkowe to: 

· Ośrodek Badawczy Dafa-e Moghadas – 2,4 mln dolarów; 

· Szahid Rahnaman: organizacja szpitali sił zbrojnych – 23,8 mln dolarów (wynik 

zwalczania epidemii SARS-CoV-2); 

· Ośrodek Szkoleniowy – 11,9 mln dolarów. 
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Warty odnotowania wydaje się także wzrost wydatków z tytułu opłat za przestępstwa 

niezamierzone dokonane przez personel sił zbrojnych w trakcie wykonywania czynności 

służbowych. Obserwuje się tu wzrost o 581,4 proc. w stosunku do ubiegłego roku, czyli do 

poziomu 13,95 mln dolarów. 

 

Ministerstwo Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MOLSZ) 

Na rzecz samego MOLSZ przeznaczono w tym roku kwotę 726,8 mln dolarów (wzrost o 34,5 

proc.). MOLSZ przekazano do dyspozycji środki w wysokości ok. 10,99 mld dolarów 

(wliczając wszystkie bezpośrednio podległe podmioty i projekty), z czego 109,2 mln 

dolarów ma zostać przeznaczone na zakup środków trwałych. Oznacza to, że środki w gestii 

MOLSZ wzrosły w stosunku do ubiegłego roku o 1,93 mld dolarów, czyli o 21,3 proc. Kwota 

zależna od przychodów z ropy to 3,94 mld dolarów. Na rzecz podległej MOLSZ Organizacji 

Badań i Innowacji dla Bezpieczeństwa przeznaczono w tym roku 26,36 mln dolarów (wzrost 

o 32 proc.). MOLSZ ma też w tym roku realizować dostawę głównych sprzętów bojowych 

(śmigłowce oraz samoloty) zakupionych od spółki HESA (Spółka Przemysłu Lotniczego 

Iranu) o wartości 85,5 mln dolarów (wzrost o 38,6 proc. w stosunku do roku ubiegłego). 

Budżet wymienia też pozycję „Zakup samolotów, śmigłowców oraz zapewnienie części  

i wyposażenia lotniczego na rzecz korpusu lotnictwa Artesz” na kwotę 45,24 mln dolarów 

(spadek o 52 proc. w stosunku do roku ubiegłego). Pojawił się jeden nowy projekt 

realizowany w MOLSZ pod kryptonimem Szahid Szahrjari na kwotę 23,8 mln dolarów.  

 

Sztab Generalny Artesz (SG Artesz) 

Na SG Artesz przeznaczono 3,152 mld dolarów, czyli o 33,6 proc. więcej niż w roku 

ubiegłym. Łącznie w gestii SG Artesz będzie suma 4,36 mld dolarów, z czego 8,55 mln ma 

zostać przeznaczone na nabycie środków trwałych (99 proc. z tej kwoty asygnowano 

samemu SG Artesz). Oznacza to, że środki w gestii SG Artesz zwiększyły się o 1,28 mld 

dolarów, czyli 42 proc. Kwota zależna od przychodów z ropy to 5,33 mld dolarów. Środki  

w gestii SG Artesz mogą zatem wzrosnąć o ok. 971,8 mln dolarów, o ile przychody z ropy na 

to pozwolą. 
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Można w związku z powyższym wnioskować, 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 i 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)51.  

Zdecydowana większość projektów Artesz została w przeciągu ostatnich kilku lat ukryta 

pod kryptonimami. Niejako przypadkiem dzięki treści poprawionego budżetu IRI ujawniono 

cele niektórych z nich, choć w odniesieniu do części projektów wsteczna analiza wydatków 

również je ukazywała. Są to: 

· Szohada-je Ardestani: modernizacja floty powietrznej i sprzętu do monitoringu 

powietrznego –  wzrost o 111 proc. do poziomu ok. 164 mln dolarów; 

· Szohada-je Subaszi: rozwój obrony powietrznej  – wzrost o ok. 113 proc. do poziomu 

220,23 mln dolarów; 

· Szahid Falahi: projekt podniesienia gotowości bojowej Artesz – wzrost o 36,1 proc.  

z 42,38 mln do 57,7 mln dolarów; 

· Szahid Zulfaghar: projekt doskonałości informacyjnej – wzrost o 485,5 proc. z 1,7 do 

ok. 9,6 mln dolarów; 

· Szahid Szodżai: remonty i naprawy lotnisk wojskowych – brak zmian, 3,7 mln 

dolarów; 

· Szohada-je Marwarid: zabezpieczenie Zatoki Adeńskiej oraz szlaków morskich – brak 

zmian, 14,3 mln dolarów; 

· Szahid Szirudi: wzmocnienie floty powietrznej – wzrost o 187,7 proc. z 16,5 do 47,6 

mln dolarów; 

· Szohada-je Niru-je Daria-i: wzmocnienie floty morskiej – wzrost o ok. 111 proc. ze 127 

do 267,9 mln dolarów; 
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· Labik Ja Emam: (przypuszczalnie łączy w sobie projekty podniesienia gotowości 

bojowej oraz morale żołnierzy, weteranów i ich rodzin) – wzrost o ok. 153 proc.  

z 42,38 do ponad 107 mln dolarów52; 

· Szahid Szahraki: projekt rozwoju obszarów wiejskich – wzrost o 566 proc. do 

poziomu 4,76 mln dolarów. 

Godny uwagi jest także wzrost w Projekcie Rozwoju Centrów Edukacji Artesz –  o 733 proc. 

do poziomu 5,95 mln dolarów. Pojawił się także nowy projekt SG Artesz: jest to Tabani 

(świadczenia społeczne) opiewający na kwotę 23,8 mln dolarów, ale jest on 

najprawdopodobniej wynikiem przeciwdziałania skutkom epidemii SARS-CoV-2. 

 

Sztab Generalny KSRI 

Na sztab generalny KSRI przeznaczono 5,8 mld dolarów, czyli o 70 proc. więcej niż w roku 

ubiegłym. Łącznie w gestii SG KSRI będzie suma 13,2 mld dolarów, z czego niewiele ponad 

140 tys. dolarów ma zostać przeznaczone na nabycie środków trwałych. Oznacza to, że  

w gestii KSRI będą środki o 4,98 mld dolarów wyższe w stosunku do roku ubiegłego, czyli aż 

o 60,7 proc. Kwota zależna od przychodów z ropy to 7,89 mld dolarów. U podległej KSRI 

Organizacji Basidżów (masowej organizacji polityczno-paramilitarnej) odnotowuje się 

wzrost o 30,3 proc. do poziomu 532 mln dolarów. 

W tegorocznym poprawionym budżecie pojawiło się 7 nowych projektów na łączną kwotę 

573,3 mln dolarów. Dotychczas pozycja 111390 zajmowana była przez Basidżów 

Budownictwa, ale 5 z 7 ww. nowych projektów opisano jako projekty SG KSRI (wyjaśnienie 

tej sygnatury jest następujące: liczba 111 oznacza Ministerstwo Obrony i Logistyki Sił 

Zbrojnych, 3 – Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej, a liczba 90 i wzwyż oznaczają 

Basidżów Budownictwa, odtąd: BB). Zważywszy na to, że BB podlegają KSRI, można uznać, 

że są to projekty realizowane właśnie przez BB, lecz pod komendą KSRI. Możliwe, że są to 

projekty związane ze zwalczaniem epidemii koronawirusa (BB to korpus inżynieryjny), choć 

tylko 4 pozycje z 7 zdają się na to wskazywać: 

· Szahid Zamani Nija: logistyka – 238 mln dolarów. 

· Szahid Ebrahimi: wzmocnienie podstaw bezpieczeństwa – 47,62 mln dolarów. 
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· Szahid Waramini: Baza Dowództwa Sarollah – 26,19 mln dolarów. 

· Basidżowie Budownictwa – Projekt Szahid Fahmide: 19 mln dolarów. 

· Pozostałe dwa projekty SG KSRI widnieją pod kryptonimami i nie sposób ustalić celu 

ustalonych w nich wydatków. Ostatni zaś nowy projekt podlegający pod SG KSRI, 

ale realizowany najpewniej poprzez BB to Fundacja im. Szahida Hadża Ghasema 

Solejmaniego, na którą przeznaczono 2,38 mln dolarów. 

Tegoroczne kontynuowane projekty KSRI zostały przypadkowo częściowo ujawnione 

podczas prac legislacyjnych. Cele niektórych z nich mogą być z pewnym 

prawdopodobieństwem ustalone, ale w odniesieniu do innych brakuje wystarczająco 

wiarygodnych źródeł. Jednakże z dotychczasowych badań autora wynika, że informacje nt. 

części projektów przedstawione jedynie w jednym źródle zazębiają się z tymi, których cele 

pozostawały dotychczas w sferze domysłów. W związku z tym poniżej umieszczono listę 

projektów, których cel został ustalony z wysokim prawdopodobieństwem oraz te, których 

cel ma znamiona wiarygodności. Projekty tej drugiej kategorii zostały oznaczone „*” 

(według wzoru *Nazwa Projektu: opis projektu). Oznaczenie to dotyczy także kolejnej sekcji  

o projektach ideologiczno-propagandowych i kontrwywiadowczych. 

· Szahid Czamran: wzrost o 449,1 proc. do poziomu 1,076 mld dolarów (w stosunku do 

2018/19 r. o 61,5 proc.). Biorąc pod uwagę dotychczasowe wydatki budżetowe tego 

rzędu w przeszłości (odliczywszy tegoroczny wzrost), można przypuszczać, że 

Szahid Czamran to de facto projekt rozwoju Kousar z lat ubiegłych (w niektórych 

latach nazwy te występowały nawet jednocześnie w opisie pozycji). Choć nie 

wiadomo czego dotyczy, to zmiana nazwy jest godna odnotowania, bo być może 

świadczy o trwałej zmianie zakresu lub przedmiotu projektu. Na uwagę zasługuje 

także fakt, że poległy podczas wojny iracko-irańskiej Mustafa Czamran jest w Iranie 

postrzegany jako „ojciec” działań nieregularnych przeprowadzanych poza granicami 

państwa. Należy zatem przypuścić, iż środki te mogą być przeznaczone właśnie na 

ten cel, a wziąwszy pod uwagę ostatnie napięcia na linii Teheran-Waszyngton, 

dramatyczny wzrost funduszy wydaje się tę hipotezę potwierdzać53.  
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· *Nasim Rahmat – wzrost o 62 proc. do poziomu 3,2 mln dolarów. Istnieją poszlaki, że 

projekt ten dotyczy zadań logistycznych na rzecz innych projektów. 

· Szahid Szusztari: zadania z zakresu obrony lądowej, zadania obrony terenów 

granicznych – wzrost o 31 proc. do poziomu 359,5 mln dolarów54. 

· *Szahid Kazemi:  Istnieją poszlaki, że projekt ten dotyczy realizującej zadania  

z zakresu wsparcia działań powietrznych, być może dla misji marynarki KSRI – 

wzrost o 94,2 proc. z 163,2 mln do 336,5 mln dolarów. Założenie, iż projekt dotyczy 

zadań z zakresu kooptacji ludności kurdyjskiej może brać się z powielenia nazwy 

projektu m.in. przez Basidżów Budownictwa (korpus inżynieryjny) 55. 

· *Szahid Bagheri  – wzrost o 52,8 proc. do poziomu 192,85 mln dolarów. Istnieją 

poszlaki, że projekt ten dotyczy w istocie realizacji zadań marynarki KSRI56. 

· *Szahid Boronsi – spadek o 11,7 proc. do poziomu 36,9 mln dolarów. Istnieje 

przesłanka, że projekt ten to realizacja działań z zakresu kultury i bezpieczeństwa 

oraz zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach przedmieść metropolii57. 

· *Szahid Hassan Tehrani Moghadam: projekty rozwojowe – wzrost o ok. 96 proc. do 

poziomu 214,3 mln dolarów. Istnieją poszlaki, że projekt ten dotyczy rozwoju 

pocisków balistycznych na paliwo stałe. 

· *Szahid Rudaki: Projekt ten otrzymał w tym roku 262,38 mln dolarów, a Uniwersytet 

Marynarki Wojennej Artesz im. Imama Chomejniego ma współuczestniczyć  

i uzyskać w nim przynajmniej 480 tys. dolarów (prawdopodobnie więcej, bo  

w poprawce budżetu mowa jest o wzroście kwoty dla uczelni). Wynika z tego, że 

Rudaki to najprawdopodobniej projekt marynarki KSRI uwzględniający obronę 

irańskich wysp w Zatoce Perskiej, co źródło noszące znamiona wiarygodności 

wydaje się potwierdzać58. 

· Szahid Mirszaki: Korpus Sejed al-Szohada Prowincji Teheran (formacja ta stacjonuje 

poza miastem stołecznym Teheran i podlega Bazie Dowództwa Sarollah; w samym 

Teheranie stacjonuje Korpus Mohammad Rasul Allah) – wzrost o 99,9 proc. do 

poziomu 4,76 proc. 
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· Szahid Solejmani: rozwój obszarów wiejskich –  wzrost o 261,5 proc. do poziomu 

103,3 mln dolarów. 

· Szahid Ali Haszemi Bezpieczeństwo Chuzestanu: wzrost o 55,6 proc. do poziomu 6,7 

mln dolarów. 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 obiektyiv.  

· *Dżehad: dowództwo kosmiczne – wzrost o 80,2 proc. do poziomu 47,6 mln 

dolarów. W ubiegłym roku pozycja ta figurowała najprawdopodobniej pod 

kryptonimem Ghaem, ponieważ zbieżność nr pozycji oraz kwot jest nazbyt 

oczywista. Ponadto pozycja ta jako Dżehad została umieszczona w projekcie 

budżetu w tabeli w miejscu, gdzie wymieniane są projekty podlegające SG RSZ IRI. 

W poprawionym budżecie figuruje jednak pod numerem zarezerwowanym dla 

Basidżów Budownictwa (BB; korpus inżynieryjny). Może to oznaczać, że BB wykona 

w 2020/21 r. roboty budowlane na rzecz programu kosmicznego IRI. Ghaem z kolei 

figurujący na liście SG RSZ IRI odnotował wzrost o 80,2 proc. do poziomu 47,62 mln 

dolarów. Należy brać pod uwagę, że zbieżność nazwy projektu kosmicznego Ghaem 

z programem rakiety wspomagającej na stałe materiały pędne raczej nie może być 

przypadkowa59. 

· Szahid Jazdanszenas: dowództwo Dżihadu Budownictwa KSRI – wzrost o 55,3 proc. 

do poziomu 119 mln dolarów. 

 

W tegorocznym budżecie znów zauważalne są podwyższenia środków przeznaczonych dla 

organów kontrwywiadowczych i odpowiedzialnych za ochronę informacji oraz propagandę 

w siłach zbrojnych i porządkowych. Propaganda jest bardzo istotnym aspektem, zważywszy 

                                                           
iv

 Łukasz Przybyszewski, Władze USA rozmieściły siły umożliwiające konfrontację z Iranem, biuletyn Ośrodka 
Badań Azji, czerwiec 2019, 
https://www.academia.edu/41123989/Biuletyn_Ośrodka_Badań_Azji_czerwiec_2019 oraz Konsekwencje 

niedawnych ataków na obiekty Aramco w Królestwie Arabii Saudyjskiej, biuletyn Ośrodka Badań Azji, wrzesień 
2019, https://www.academia.edu/41123817/Biuletyn_Ośrodka_Badań_Azji_wrzesień_2019. 
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na to, że młodsza część kadr ma odmienne doświadczenia od swoich przełożonych i nie 

brała udziału ani w rewolucji w 1979 r., ani w wojnie z Irakiem. Wydatki na cele 

indoktrynacyjne powinny być zatem widziane jako próby zapewnienia lojalności 

systemowi60. Epidemia koronawirusa w Iranie odbiła się najpewniej także na morale sił 

zbrojnych61. Można wnioskować, że w wyniku choroby zmarli nie tylko znani podwładnym 

niektórzy dowódcy, ale prawdopodobnie także i żołnierze, choć liczba tych ostatnich jest 

nieznana. Łącznie na te cele wyasygnowano środki wyższe przynajmniej o ok. 534 mln 

dolarów. Dotyczy to:  

· Organizacji Poglądów Politycznych Sił Porządkowych – wzrost o 13 proc. z 17,9 do 

20,2 mln dolarów – o 2,4 mln dolarów; 

· Organizacji Ochrony Informacji Sił Porządkowych – wzrost o 32,6 proc., czyli z 14,6 

do 19, 34 mln dolarów; 

· Organizacji Ochrony Informacji MOLSZ – wzrost o 94 proc. z 8,37 do 16,23 mln 

dolarów; 

· Organizacji Poglądów Politycznych MOLSZ – wzrost o 26 proc. z 4,8 do 6 mln 

dolarów; 

· projektu Doskonałości Informacyjnej Sztabu Generalnego Artesz – wzrost o 70 proc. 

z 11,2 do 19 mln dolarów; 

· występującego od 2 lat pod kryptonimem projektu Szahid Zulfakar, również 

obejmującego rozwój doskonałości informacyjnej – wzrost o 485,5 proc. z 1,7 do ok. 

9,6 mln dolarów; 

· Centralnej Organizacji Ochrony Informacji Artesz – wzrost o 28,5 proc. z 16,6 do 21,5 

mln dolarów; 

· Organizacji Ochrony Informacji KSRI  – wzrost o 30,5 proc. z 15,5 do 20,35 mln 

dolarów; 

· Organizacji Poglądów Politycznych Artesz – wzrost 0 12,5 proc. z 19,1 mln dolarów 

do 21,47  mln dolarów; 
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· Centralnej Organizacji Ochrony Informacji Artesz – wzrost o 106 proc z 8,1 mln do 

16,7 mln dolarów; 

· Nur-e Mobin – wzrost o 733 proc. do poziomu 5,95 mln dolarów. Projekt ten to 

najprawdopodobniej szkolenie ideologiczno-religijne, które odbywa się w czasie 

Ramadanu. 

· *Nur-e Rabi – brak zmian w stosunku do 2019 r., ok. 190,5 mln dolarów . Projekt ten 

to najprawdopodobniej działania ideologiczno-religijne na poziomie prowincji. 

Istnieją wiarygodne poszlaki, że projekt ten jest podobny do Welajat, czyli że jest to 

realizacja zadań obronnych przez szczebel prowincjonalny KSRI. 

· Welajat – wzrost o 14 proc. do poziomu 115,5 mln dolarów. Projekt ten to 

najprawdopodobniej działania ideologiczno-religijne na poziomie prowincji, które 

odbywa się corocznie od 24 lat. Jego deklarowanym celem jest wzmocnienie 

fundamentów wiary w siłach zbrojnych, w ramach siatki basidżowskiej oraz 

społecznego pogranicza cywilno-militarnego. W istocie jednak należy ten projekt 

postrzegać jako realizację zadań obronnych przez szczebel prowincjonalny KSRI62. 

· *Nur-e Hedajat: zadania kulturalne i organizacyjne dla basidżowskich elit (poszlakę 

niejako potwierdza ujawnienie w procesie legislacyjnym dopisku o zaangażowaniu  

w ten projekt organizacji Rahjan-e Nur, powiązanej z ruchem basidżów) – wzrost  

o 20 proc. do poziomu 41,67 mln dolarów. 

 

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

Sepah-e Hefazat (Ochrona KSRI, pełna nazwa: Sepah-e Hefazat Ansar al-Mahdi), 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,  w 2019/20 ok. 24,2 mln, a w 2020/21 wyniosą ok. 29,28 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 podwyższonego. Ponadto reprezentanci duchowieństwa (w 

roli komisarzy politycznych) przy KSRI otrzymali podobne środki w porównaniu do roku 

ubiegłego i wyniosą one znów ok. 31 mln dolarów.  
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Istotnie wzrosły także w roku 2020/21 wydatki budżetowe na uczelnie wojskowe. Łącznie na 

te instytucje (w tym techniczne) przeznaczono w ubiegłym roku 160 mln,  

a  w 2020/21 będzie to 281 mln dolarów. Oznacza to, że w bieżącym roku zwiększono środki 

ponad 3-krotnie. Znaczne wzrosty wydatków są widoczne po stronie uniwersytetów 

medycznych, co jest naturalne, zważywszy na epidemię SARS-CoV-2 w Iranie. Przynajmniej 

48,3 mln dolarów więcej przeznaczono na Uniwersytet Nauk Medycznych Artesz oraz 

Uniwersytet Nauk Medycznych Baghiullah al-Azam (KSRI). 

Ponadto Politechnika im. Malek Asztar otrzymała dodatkowe 18,44 mln, co dało kwotę 46,6 

mln dolarów (wzrost o 65 proc.) Zwiększono także środki dla Uniwersytetów Oficerskich 

Artesz o 9,52 mln do poziomu 26,42 mln dolarów (wzrost o 56,3 proc.). Wyższa Szkoła 

Wojenna Dowództwa SG Artesz odnotowała wzrost środków o 323,5 proc. do poziomu ok. 

6,9 mln dolarów. Uniwersytet Marynarki Wojennej Artesz im. Imama Chomejniego 

współuczestniczy w projekcie KSRI pod kryptonimem Szahid Rudaki. Uniwersytet Obrony 

Narodowej podległy SG RSZ IRI odnotował wzrost o 54,4 proc. do poziomu ok. 99 mln 

dolarów. Choć Uniwersytet Oficerski i Kształcenia Strażników im. Imama Hosejna (KSRI) nie 

odnotował wzrostu środków w stosunku do roku ubiegłego, to na uwagę zasługuje 

doniesienie o uruchomieniu kierunku kształcącego cyberżołnierzy. Nowa ścieżka kształcenia 

powstać miała w odpowiedzi na zamieszki, które miały miejsce na jesieni ubiegłego roku63. 

Poza kontynuacją kluczowego dla bezpieczeństwa IRI programu kosmicznego IRI można 

także zaobserwować rosnące obawy władz IRI o bezpieczeństwo infrastruktury 

telekomunikacyjnej oraz informatycznej. W tym roku mamy do czynienia z kontynuacją 

założeń z 6PPRK, to w budżecie na 2020/21 rok znajdujemy niewiele zmian wydatków  

w porównaniu do roku ubiegłego lub dostrzega się powrót do kwot wydatków sprzed dwóch 

lat. Większe środki w stosunku do roku ubiegłego przeznaczono dla Irańskiej Agencji 

Kosmicznej (12,78 zamiast 9,6 mln z dolarów, czyli o ok. 25 proc.) Laboratorium 

Aeronautyki (5,5 mln do 6,33, czyli ok. 13 proc. więcej). Zredukowano natomiast fundusze 

przeznaczono dla Centrum Badań Kosmicznych o połowę (14,4 mln zamiast 29 mln 

dolarów). Także Narodowe Centrum Cyberprzestrzeni Państwa otrzymało o 26 proc. 

środków mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym (8 mln dolarów zamiast 10,8 mln). 
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Podmiot ten ma też dodatkowo realizować narodowe makro-projekty rozwoju 

cyberprzestrzeni za kwotę 7,74 mln dolarów. 

47,6 mln dolarów ma zostać wydane na rozwój cyberbezpieczeństwa państwa,  

a w szczególności systemu bankowego (nabycie środków trwałych). Na rozwój usług  

i infrastruktury telekomunikacyjnej właściwy resort ma przeznaczyć 138 mln dolarów,  

z czego 130 mln na nabycie środków trwałych. Według oświadczenia ministra 

telekomunikacji oraz technologii informacyjnych irański intranet ma być gotowy do końca 

czerwca br. Jedno z centrum danych w Tabrizie ma być częścią infrastruktury obrony 

(cybernetycznej)64. Obiekt ten będzie częścią struktury obejmującej inne centra w 

miejscowościach Maszhad i Sziraz65. 

 

Zaangażowanie Iranu w regionie 

 

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 będzie się dziać, to z perspektywy historycznej irańskie 

władze od dawna nie mogły cieszyć się tak geopolitycznie rozległymi wpływami.  
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Grafika 1 Mapa przedstawiająca irański „korytarz lądowy” do Morza Śródziemnego 

 

Źródło: David Adesnik, LTG (Ret.) H. R. McMaster, Behnam Ben Taleblu, Burning Bridge: The Iranian Land Corridor to the 

Mediterranean, Foundation for Defense of Democracies, 18.06.2019, https://www.fdd.org/analysis/2019/06/18/burning-

bridge/ 

 

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

relacje z Irakiem odgrywają kluczową rolę w rywalizacji z pozostałymi mocarstwami 

regionuv. 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 gospodarczych regionu i łącznikiem z Unią Eurazjatycką66. Ogólnie 

Iran patrzy na relacje z Syrią i Irakiem również z punktu widzenia bezpieczeństwa 

gospodarczego – irańskie przedsiębiorstwa muszą szukać alternatywnych źródeł dochodów 

z powodu reżimu sankcyjnego USA. W pośredni sposób może to znaleźć odzwierciedlenie 

we wpływach do budżetu w nawet niedalekiej przyszłości, albowiem reżim sankcyjny USA 

wręcz wymusza na władzach Iranu poszukiwania źródeł pośredniego finansowania budżetu 

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

kontrakty na odbudowę dają ku temu szanse. 

 

                                                           
v
 Łukasz Przybyszewski, Perspektywy dalszego zaangażowania Islamskiej Republiki Iranu w Syrii, raport Ośrodka 

Badań Azji, grudzień 2018, 
https://www.academia.edu/41125681/Perspektywy_dalszego_zaangażowania_Islamskiej_Republiki_Iranu_w_
Syrii. 
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Syria 

 

Z perspektywy obronności relacje z Syrią są szczególnie ważne, gdy dotyczą kontraktów dla 

irańskiego przemysłu obronnego, czego przykładem może być 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)67. 

Istotną pod tym względem niedawną wizytą było spotkanie gen. Mohammada Hosejna 

Bagheriego ze swoim syryjskim odpowiednikiem w Damaszku w dniu 8 lipca br. Podpisano 

wówczas kolejne porozumienie o współpracy wojskowej68. Na szczególną uwagę zasługują 

doniesienia o tym, że umowa obejmuje dostarczenie Syrii irańskich systemów obrony 

powietrznej69. Nie wiadomo czy Iran jest w stanie przewieźć do Syrii tego typu systemy, 

ponieważ transporty narażone byłyby na izraelskie i/lub amerykańskie napady z powietrza. 

Iran z pewnością planuje rozwijać syryjską obronę powietrzną dzięki swoim systemom  

i szuka szans na taką współpracę także z władzami w Bagdadzie70. 

Na początku 2019 r. Iran podpisał z Syrią jedenaście porozumień gospodarczych, co 

jednoznacznie świadczy o sile irańskich starań o zachowanie swych wpływów w tym 

państwie71. Od tamtej pory niewiele jednak się zmieniło – władze syryjskie wciąż nie 

odzyskały północno-wschodnich terytoriów prowincji i miasta Idlib. Proces pokojowy w 

formacie astańskim najwyraźniej wciąż napotyka na nowe przeszkody. Przed władzami w 

Damaszku jawi się najprawdopodobniej dość długi bój nie tylko o przywrócenie kontroli nad 

utraconymi terenami, ale także o pozyskanie finansowania na odbudowę. Władze Syrii nie 

mają bowiem środków pieniężnych, które pozwoliłyby szybko wdrażać proces 

rekonstrukcji72. Należy więc spodziewać się, że odbudowa Syrii zajmie wiele lat i będzie 

bardzo powolna, o ile nie dojdzie do wystarczająco radykalnej zmiany władz, która 

pozwoliłaby uzyskać finansowanie od organizacji międzynarodowych. Strona irańska jest 

jednak tego świadoma, ale liczy jednocześnie na to, że Syria nie będzie mieć wielu 

alternatywnych partnerów.  Oznacza to, że wciąż z dużym prawdopodobieństwem mogą 

być tam aktywne firmy i podmioty, które operowały w Syrii jeszcze w 2018 r., czyli: 

· Iranian Reconstruction Authority; 
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· Irano Hind Shipping Company; 

· Khatam al-Anbiya  Construction Headquarters; 

· MAPNA Group; 

· Mobile Telecommunication Company of Iran; 

· Tehran Construction Engineering Organization73. 

Dla Teheranu ważne są przede wszystkim 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 526MW przy 

Latakii (zainstalowane będą turbiny gazowe, zatem umowa obejmuje także postawienie 

70km odcinka gazociągu), czy budowę 200 tys. jednostek mieszkalnych. Wedle syryjskich 

doniesień o umowie, elektrownia w Latakii będzie budowana przez ponad 8 lat, a spłata 

będzie rozłożona na raty rozłożonych na 5 lat od oddania do użytku. Będzie także 

możliwość rozszerzenia mocy sieci elektroenergetycznej o moc podobnego do elektrowni  

w Latakii obiektu w odległej o ponad 100 km miejscowości ar-Rastan74. W listopadzie 2019 r. 

zawarto porozumienie o odbudowie syryjskiej sieci przesyłu energii elektrycznej przy 

udziale irańskich spółek prywatnych i państwowych75. Utworzono w tym celu specjalną 

syryjsko-irańską spółkę mającą zajmować się budownictwem76. Jednakże najnowsze 

memorandum w sprawie budowy jednostek mieszkalnych według doniesień wskazuje na 

budowę 30 tys. jednostek77. Nie wiadomo, czy jest to liczba dodana, odjęta, czy zastępująca 

liczbę jednostek ujętych w porozumieniach z początku 2019 r. Wiadomo jednak, że irańskie 

firmy budowlane liczą na zajęcie się także odbudową syryjskich lotnisk78. W obecnych 

warunkach stworzonych przez amerykańskie sankcje na irańskie węglowodory ewentualna 

odbudowa Iraku i Syrii jest także potencjalnie korzystna m.in. dla irańskiego przemysłu 

metalurgicznego, elektromaszynowego czy mineralnego. Irańsko-syryjska współpraca 

miałaby także objąć wspólną produkcję irańskich pojazdów samochodowych, rozwijanie 

połączeń kolejowych, realizację projektów związanych z syryjskim wydobyciem ropy 

naftowej, odbudowę rolnictwa, a także portów w Tartusie oraz Latakii79. Według doniesień, 

Syria wydobywa obecnie ok. 24 tys. baryłek dziennie, przy zapotrzebowaniu na 146 tys. 

baryłek dziennie. Ogólne potrzeby Syrii są następujące: 100-136 tys. baryłek ropy naftowej, 
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ok. 4,5 mln litrów benzyny, 6 mln litrów diesla, 7 tys. ton oleju opałowego i 1,2 tys. ton gazu 

na potrzeby gospodarstw domowych (dziennie)80. Braki są importowane, m.in. z Iranu. Poza 

dostawami węglowodorów, Teheran najwyraźniej zaangażował się także w odbudowę 

syryjskiej branży węglowodorowej. Godna uwagi są rzekome powiązania Panshi Gania LLC 

(syryjskiego partnera irańskiej spółki Lubra Oil) z podmiotami chińskimi oraz prób podjęcia 

współpracy w Libii z rządem Haftara81. Iran szuka także możliwości zawarcia umowy na 

poszukiwanie złóż ropy naftowej w okolicy miejscowości Abu Kamal82. Zakończono również 

formalności w sprawie budowy elektrowni gazowej o mocy 125 MW i odbudowy 

elektrociepłowni o mocy 400 MW przy Aleppo83. Dotychczas irańskiemu konglomeratowi 

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

elektrownie, z których każda ma lub łącznie mają mieć moc 900 MW (opisy nie są tu 

jednoznaczne)84. Pojawiły się również kolejne umowy, co świadczy o postępującej 

współpracy syryjsko-irańskiej w odbudowie systemu elektroenergetycznego w Syrii.  

W listopadzie 2019 r. obie strony podpisały umowę o współpracy obejmującą system 

elektroenergetyczny i rozwój urządzeń elektrycznych. Umowa obejmuje również prace nad 

przebudową syryjskiego systemu elektroenergetycznego, umiejscowieniem produkcji 

urządzeń elektrycznych w Syrii, budową stacji wytwarzania energii elektrycznej, a także 

sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, a także prace nad przebudową i naprawą istniejących 

szkód w sieci dystrybucji85. W lutym br. Syrian Telecom podpisała umowę z irańską Nian 

Electronic na dostawę, instalację i obsługę systemów elektroenergetycznych w centrach  

i centralach telefonicznych w Damaszku, Homs, Hamie, Latakii oraz Aleppo86. Łącznie Iran 

podpisał przynajmniej cztery istotne umowy w zakresie odbudowy syryjskiego systemu 

elektroenergetycznego87. 

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

strony podmiotów trzecich (międzynarodowych i narodowych instytucji). Gdyby doszło do 

zwiększenia współpracy bankowej obu państw, to nie wiadomo, czy Damaszek mógłby na 

taką pomoc finansową liczyć, ponieważ pojawiłoby się podejrzenie, że otrzymane środki 

mogłyby trafić pośrednio do podmiotów Irańskich. 

Irański eksport do Syrii też ulega poprawie: do września 2019 r. jego wartość wzrosła do 

skromnych 75 mln dolarów, ale Teheran optymistycznie deklaruje, że do końca 2021 r. 
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spodziewa się wolumenu handlu w wysokości 1 mld dolarów. Nie wiadomo, czy osiągnięcie 

tej kwoty się powiedzie, ale po ok. kwartale przerwy w transportach z powodu epidemii 

SARS-CoV-2 irańskie samoloty oraz statki znów odbywają regularne rejsy do Syrii88. Być 

może dodatkowo do zwiększenia wolumenu handlu przyczyni się umowa o wolnym handlu 

obejmująca tworzenie specjalnych strefach ekonomicznych (SEE) oraz zwolnienie części 

irańskich produktów z podatków89. W SEE w Damaszku, która miała otworzyć się do końca 

II kwartału br., zarejestrowały się 22 podmioty zajmujące się projektami odbudowy90. 

Irańska Izba Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa nabyła w ostatnim czasie także 

budynek na potrzeby Izby w Damaszku, licząc na stopniowe zwiększanie współpracy 

gospodarczej obu krajów91. 

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 

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 pominięci92. Do 25 listopada 2019 r. odbyły się dwa 

spotkania komitetu, lecz podczas ostatniego z nich nie osiągnięto konsensusu względem 

agendy, więc dalsze zebrania nie odbyły się. Później z powodu pandemii nowego 

koronawirusa kolejne obrady nie były możliwe, ale mają mieć miejsce po zniesieniu zakazu 

lotów93. 

Irańskie władze potępiały działania tureckie w Syrii, ponieważ Kurdowie mogą być zmuszeni 

zwrócić się w przyszłości o protekcję Damaszku. Wówczas Baszar Asad uzyskałby nowych 

sojuszników, którzy byliby konstruktywnym narzędziem w odpieraniu wpływów tureckich. 

Koniec końców, choć Turcję i Iran wiele łączy, 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 należało odczytywać właśnie 

poprzez pryzmat takiej kalkulacji – tym bardziej jeśli będzie ponawiana94. Niemniej jednak 
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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. Obecnie we wschodniej Syrii przebywać ma ok. 700 amerykańskich żołnierzy95. 

Dotychczasowe 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 kolejne zaangażowanie militarne Turcji w Syrii na jesieni 2019 r. – choć spodziewane 

– jedynie chwilowo zmieniło charakter rywalizacji irańsko-tureckiej. Teheran ograniczał się 

do zwalczania kurdyjskich rebeliantów operujących na terytorium Iranu. Ankarze wciąż 

daleko do naruszenia „czerwonej linii” Iranu, gdyż dotychczasowe działania zbrojne w Syrii 

nie stwarzają realnego zagrożenia dla wpływów Teheranu. Jedyną problematyczną kwestią, 

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

rodzin, którzy są przetrzymywani w obozach/więzieniach w Syrii. Jeśli kontrola nad 

obozami/więzieniami zostanie utracona, to Iran zdecydowanie może spodziewać się 

wzrostu liczby zamachów terrorystycznych w przyszłości nie tylko w Syrii, ale i Iraku. 

Według najnowszych doniesień ryzyko wybuchu buntu w tych miejscach skutkującego 

ucieczką wielu terrorystów wciąż jest wysokie96. Nie sposób obecnie ocenić, czy w 

przypadku opuszczenia Syrii przez amerykańskich żołnierzy ucieczka ww. terrorystów jest 

nieunikniona, ale wydaje się to konsekwencją wciąż możliwą. 

 

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, 

Arabią Saudyjską, Izraelem). Deklaracje władz USA o dalszych redukcjach swych wojsk 

stacjonujących w Iraku z pewnością postrzegane są przez Teheran pozytywnie, ale  

z pewnością proces ten wywoła komplikacje, choć nie wiadomo jeszcze jakiego rodzaju. 
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Obecnie bowiem całkowite wycofanie sił USA z Iraku wydaje się być wciąż niemożliwe, więc 

charakter przyszłych zagrożeń pozostaje dla Iranu wciąż niejasny. Doniesienia o kolejnej 

rundzie amerykańsko-irackiego dialogu strategicznego niewiele w tej kwestii naświetliły, co 

zostało podkreślone również poprzez proirańskie frakcje w irackim środowisku 

parlamentarnym97. 

Pomimo niedawnego wybuchu protestów w Iraku, podczas których dochodziło do 

prowokacji antyirańskich, 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 SMLvi. Fakt, że cztery formacje sanktuaryjne oddzieliły się od SML w lutym br. 

należy przede wszystkim odczytywać jako realizację zasady divide et impera (brygady Liwa 

Ansar al-Marjaiya, Liwa Ali al-Akbar oraz oddziały Firqat al-Abbas al-Qitaliyah i Firqat al-

Imam Ali al-Qitaliyah zaangażowane były w obronę sanktuariów szyickich). Ruch ten był 

zasadniczo wypadkową irańskich i irackich nacisków, a podział bojówek jest korzystny i dla 

Teheranu i dla Bagdadu. Duchowym przywódcą ww. formacji jest ajatollah Sistani, który 

promuje niezależność irackiego duchowieństwa od wpływów irańskich odpowiedników  

i wzmacnia suwerenność irackich seminariów duchownych. Na skutki takich ruchów 

politycznych należy jednak poczekać. Nie wiadomo bowiem jak skuteczna okaże się presja 

wywierana na SML przez nowego premiera Iraku, Mustafy al-Kazimiego98. 

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 się99. Choć próby podkreślania swojej suwerenności są przez Irak 

podejmowane, to pojednawcze i uspokajające deklaracje Iranu powinno się postrzegać 
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raczej jako wybieg dyplomatyczny aniżeli przejaw słabości100. Niedawna wizyta al-

Kazimiego w Iranie (21 lipca.) wydaje się potwierdzać, że irackie władze prawdopodobnie 

nie mają środków i możliwości do zrzucenia z siebie wpływów Iranu101. Premier Iraku spotkał 

się z najwyższym przywódcą IRI, ajatollahem Alim Chameneim, a także z Hassanem 

Rouhanim, marszałkiem parlamentu Ghalibafem oraz sekretarzem najwyższej rady 

bezpieczeństwa IRI Szamchanim. Rezultatem wizyty będzie zapewne dalszy rozwój 

współpracy iracko-irańskiej, choć sposób realizacji będzie najpewniej uzależniony od kwestii 

dalszej obecności amerykańskich żołnierzy w Iraku102. Iran łączy te dwie sprawy, ponieważ 

nie zamierza rezygnować ze swoich interesów geostrategicznych. 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 syryjsko-irackiego przejścia granicznego w Abu 

Kamal (al-Bukamal) – al-Ghaim. Zasadniczo jest ono kontrolowane przez siły irańskie (lub 

siły proirańskie), a Teheran stara się rozwinąć tam nie tylko magazyny przeznaczone do 

handlu transgranicznego, ale także obiekty wojskowe (baza Imam Ali). Obiekty te były 

jednak i wciąż będą regularnie bombardowane przez siły amerykańskie i prawdopodobnie 

również izraelskie103. Iran wciąż jednak rozwija dwutorowo współpracę z Irakiem, jak i Syrią, 

pomimo ponoszonych strat, łącząc przy tym cele militarne z gospodarczymi.  

Bankowość jest kolejnym przykładem rozszerzających się więzów gospodarczych łączących 

Irak z Iranem104. 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 (kooperacja trwa od ponad dekady). Iraccy 

przedsiębiorcy mogą skutecznie obejść sankcje korzystając np. z otwartych placówek 

irańskich banków w ich kraju105. 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, Chiny, być może również część państw UE)106. 

Dla Iranu jest to z wielu powodów niekorzystna sytuacja, ale wizerunkowo władze  

                                                                                                                                                                                     
vi
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w Teheranie odnoszą swego rodzaju sukces, bo budują w mediach narrację o zwalczaniu 

dominacji dolara w międzynarodowej wymianie handlowej. 

Władze w Teheranie spodziewają się, że wolumen handlu z Irakiem wzrośnie w najbliższych 

latach do poziomu ok. 20 mld dolarów (z obecnych 12 mld). Dopomóc w tym miała wizyta 

prezydenta Iranu, Hassana Rouhaniego, która miała miejsce pod koniec marca 2019 r. 

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 i przygranicznych centrów 

handlowych (lub giełd)107.  

Przynajmniej ok. połowy wartości wolumenu handlu Iranu z Irakiem obejmuje produkty inne 

niż ropa. Są to m.in.: urządzenia przemysłowe, leki i sprzęt medyczny, produkty spożywcze, 

wyroby stalowe i metalowe oraz sprzęt do zaopatrzenia w wodę108. Pomimo epidemii 

SARS-CoV-2, granica iracko-irańska nie została całkowicie zamknięta i przepływ towarów 

odbywał się, choć z utrudnieniami. Aktualnie otwarte są głównie przejścia graniczne  

w irackim Regionie Kurdystanu (odtąd: RK), który odgrywa bardzo znaczącą rolę dla 

irańskiego eksportu, a Teheran aktywnie zabiega o dalsze rozwijanie współpracy109. Na 

poziomie prowincji dotyczy to szczególnie z Kurdystanu irańskiego, którego 99 proc. 

towarów eksportowanych jest właśnie do RK110. Z powodu epidemii wątpliwym jednak jest, 

aby do marca 2021 r. udało się Iranowi zwiększyć wolumen handlu z Irakiem do poziomu ok. 

20 mld dolarów. 

Z punktu widzenia Iranu Irak stanowi doskonałego partnera handlowego, ponieważ Bagdad 

zmuszony jest importować z Iranu produkty niemal każdej kategorii, co stawia Irak w niemal 

wasalnej pozycji111. W związku z tym dla Iranu priorytetem jest rozwijanie infrastruktury 

logistycznej, co wpisuje się także w strategię regionalną Teheranu. Jeśli Iranowi faktycznie 

uda się w najbliższych latach 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 Tartusie112. 

Pomimo wielu deklaracji, projekt ten opóźnia się już wiele lat i na ten czas nie widać, aby 
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rząd Iracki zdecydował się na budowę odcinka drogi kolejowej po swojej stronie. 

Najprawdopodobniej inne projekty będą miały nadany szybszy bieg realizacji, ponieważ 

strona iracka z powodu trudności finansowych nie jest w stanie nadążyć za wszystkimi 

inicjatywami irańskimi. Irańska fundacja parapaństwowa Fundacja Rewolucji Islamskiej 

Mostazafan (Bonjad-e Mostazafan), która jest de facto podmiotem-matką portfolio spółek 

tworzących sumarycznie ogromny konglomerat gospodarczy, ma już zapewnione na rok 

2020/21 środki do budowy całego połączenia kolejowego, w tym na terenie Iraku. 

Opóźnienia w realizacji biorą się jednak z opieszałości irackich władz w wyznaczeniu  

i przekazaniu terenów pod budowę z powodu wciąż nierozwiązanych rozbieżności w kwestii 

demarkacji granicy iracko-irańskiej113. Iran i Irak powróciły w marcu 2019 r. do porozumienia 

zawartego w Algierze 45 lat temu. Ustalono w geście dobrej woli wspólny plan działań, 

mający ww. spór graniczny rozwiązać, po upływu ponad roku czasu od jego ustalenia widać, 

że wciąż jeszcze daleko do jego realizacji. 

Irak wciąż zdany jest także na import irańskiej energii elektrycznej oraz gazu ziemnego114. 

USA wykorzystują spekulacje o nieprzedłużaniu zwolnienia z sankcji za ww. import do 

wywierania nacisku na władze w Bagdadzie. Reżim sankcyjny praktycznie uniemożliwiał 

Irakowi przekazania Iranowi opłat za energię w dolarach. Jednak szef irackiego banku 

centralnego ogłosił podczas spotkania delegacji al-Kazimiego 21 lipca z władzami w 

Teheranie, że znaleziono rozwiązanie. Ma nim być spółka celowa (jako SPV – ang. special 

purpose vehicle, na podobieństwo europejskiego INSTEX-u), która umożliwi Iranowi 

rozliczanie importu produktów z Iraku115. Rozwiązanie to nie wydaje się być dla Iranu 

szczególnie korzystne. Odzyskanie należności w formie dewiz byłoby lepsze, ale z drugiej 

strony Irak wciąż nie ma alternatywnego źródła gazu i energii elektrycznej. Choć 10-12 

czerwca br. odbył się amerykańsko-iracki dialog strategiczny, to ew. import energii 

elektrycznej z np. Arabii Saudyjskiej wydaje się być nadal odległy, a Irak wciąż zmaga się z 

brakiem możliwości wykorzystania własnych zasobów do podwyższenia poziomu swej 

suwerenności energetycznej. Obecnie Iran pokrywa 30-40 proc. irackiego zapotrzebowania 

na energię elektryczną. Istnieje jednak wciąż możliwość przyłączenia Iraku do saudyjskiej 

sieci przesyłowej, jeśli problemy finansowe Bagdadu będą trwać i stawać się coraz 

trudniejsze do rozwiązania. Wówczas bowiem saudyjska pomoc może przekształcić się z 
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czasem w umowę wiążącą wsparcie finansowe z rozwijaniem współpracy w obszarze energii 

elektrycznej116. 
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English summary 

 

Defence and security expenditures in the Islamic Republic of Iran’s budget law (2020/21) 

Łukasz Przybyszewski 

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

Iran’s (IRI) defence and security budget for 2020/21. By significant changes the author 

means a 20-25% expenditure increase or decrease in a given category, new budget items 

and other sections important for IRI’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. Some amounts are represented in euros, as euro replaced the 

dollar in Iran’s financial reports since April 2018. Moreover, since the amounts in US dollars 

do not represent the real costs, they should only be treated as illustrative examples that 

roughly estimate the potential of Iran’s security apparatus. Defence expenditure does not 

necessarily represent actual combat readiness or crisis management capabilities.  

 

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

were to be about 63% lower than in the previous year, but taking into account the supply 

and demand shock resulting from SARS-CoV-2 pandemic, it is hard to estimate how these 

revenues will look like in real terms. In 2020/21, tax revenues (amounting to approx. 48.7 

billion dollars) were expected to prevail and amount to almost 10.1% of the budgetary 

revenues. In contrast, revenues from crude oil and petroleum products are to fall to a mere 

2.8 percent (less than USD 13.6 billion, a 22.9 billion loss compared to 2019/20). This means 

that the combined revenues from taxes as well as from oil and petroleum products are lower 

in the 2020/21 budget by approximately USD 15.3 billion, as compared to the previous year. 

The International Monetary Fund (IMF) predictions for Iran state that in 2020/21 there will 

be a drop in real GDP (-6%), and the inflation rate is to hover at around 34%.  
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The reintroduction of US sanctions on IRI in May 2018 has resulted in diminishing budgetary 

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

security spending (currently about 28.65 billion dollars). The allocation of approx. 66% 

higher funds for defence and security deserves special attention. Funds for police and 

security forces have been increased by 33% last year and the same change took place in the 

current budget, which means an increase by approximately 1.9 billion dollars (to approx. 

7.53 billion). The trend is likely to continue 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 the militants and continuing cyclical training and manoeuvres to increase 

combat readiness. This year’s budget clearly indicates a 23% rise in expenditure on R&D for 

the defence and security sectors, although much less radical than last year.  

 

The new budget also focuses on facilitating the implementation of the 6th Development 

Plan for 2016-21 (6DP) which has been belatedly launched in 2017. According to the 6DP, 

the weapons systems of the regular army (Artesh) are to be fundamentally modernised, 

while the revolutionary army (Islamic Revolutionary Guard Corps, KSRI) is also to be further 

developed. This year’s budget represents the continuation of the ponderous modernisation 

process of the IRI’s armed forces which builds upon the previous offensive and defensive 

capabilities development plans.  

 

As of now, it seems the results of this modernisation process are 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 absolutely 

unachievable under current economic circumstances, especially given the effects of the 

SARS-CoV-2 epidemic which may negatively affect the military modernisation plans.  

Nevertheless, 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. Simultaneously, IRI’s overall budget is in deficit. 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 hovering at approx. 30-40%. This means that Iranian politicians must show 
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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 somewhat elusive, yet it seems that it 

is much less catastrophic than many had anticipated. Although the situation is becoming 

more stable, the economic grievances of ordinary Iranians, as well as the renewed brutal 

rivalry on the upper echelons of power, are real. The assumption about the increasing 

tensions among Iran's political elites, resulting from problems in public finances, is also 

supported by at least two facts: (1) the necessity of amendments to the current budget law 

was being openly discussed when it was still a bill proposal and (2) the revolutionary 

parastatal organisations, including bonyads, are paying 93% higher taxes this year. 

Generally, it seems that Iran’s economy is continuing to transform under the pressure of 

sanctions. This, in some aspects, is a paradoxical result of the U.S. ‘maximum pressure 

policy’. 

 

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 the authorities in Moscow and Beijing are taking 

steps to facilitate Iran's adaptation to the US sanction regime. Additional, yet modest, relief 

to the Iranian economy may also come from a conditional free trade agreement with the 

Eurasian Union, which entered into force in October 2019. Currently, Iran is trying to 

highlight the development of relations with Russia and China, emphasizing that it is 

working on long-term framework agreements. Little is known about Tehran's alleged 25-

year agreement with Beijing. There have also been reports of another long-term 

cooperation initiative between Iran and Russia, but here too we are dealing primarily with 

propaganda activities and not any concrete details. It is possible that even if such pacts are 

actually signed, we will never know their full content. Presumably, these agreements would 

be general, leaving states in a comfortable position allowing greater flexibility. Perhaps, 

therefore, the alleged "disclosure" of the draft agreement with China was intended to raise 

critical voices in Iran, which could put pressure on Beijing and convey Iranian expectations 

anchored in public opinion. 
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The increase in taxes and the sealing of the tax system is still being implemented because, 

as foreign investors fled the country, Iran has been striving to maximise 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 recently exported around 400-500000 barrels per day (bpd). Before the US 

withdrawal from the nuclear agreement, Iran sold approx. 2.7 million barrels of oil and lease 

condensate per day. It has been rightly pointed out that Teheran can adapt to sanctions by 

exporting refined and petrochemical products (including gas), instead of crude oil, as well as 

by internalising the problem through increasing domestic consumption. It seems that the 

industry sufficiently adapted to the new conditions but the Iranian budget won’t regain lost 

revenues from oil exports until the sanctions are lifted. 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. For now there are too 

few pragmatic reasons for Iran to signal its will to return to the negotiations with the US. 

The effects of sanctions are clearly visible in this year’s budget, and the financing of public 

expenditures proves difficult. Internal security spending has been gaining importance for at 

least the last 2 years but the expenditure for the military also keeps increasing. The 2020/21 

budget clearly indicates that Teheran is concerned with a possibility of internal 

destabilisation, which could be caused by unsolved social and economic problems. The 

external threat to IRI will continue to be perceived as coming from Israel, Saudi Arabia, 

British and American air force and navy stationed in the Persian Gulf as well as the presence 

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

Washington, Tel-Aviv/Jerusalem and Riyadh, the outside threat is perceived by Iran as 

considerably high. Currently, the authorities in Tehran consider the threat of an external 

attack as a real possibility but the probability of social unrest and other security-related 

incidents (e.g. information theft, assassinations) appears to be even higher. Due to this, 

expenditure on law enforcement forces, counterintelligence and close protection forces has 

been significantly higher in the last few years. The 2020/21 budget is merely a continuation 

of this trend.  
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Due to security threats, but also for propaganda purposes, the IRI authorities will be forced 

to implement anti-corruption, counterespionage and counterterrorist campaigns, as well as 

to face the challenge of larger-scale organised crime and black economy. Teheran may be 

able to clamp down on the negative public sentiment and protests resulting from economic 

mismanagement and corruption while simultaneously introducing structural reforms. If this 

indeed happens, then it is plausible that social unrest will not going to gain the sympathy of 

IRI’s security apparatus, which could have considered using the popular discontent for its 

own gains and force the resisting politicians into subjugation. Although it is plausible such  

a process is already taking place, lack of sufficient proof makes this claim a merely 

controversial hypothesis. Nevertheless, such an assumption shouldn’t be disregarded. It is 

impossible for IRI to quickly cope with the difficulties posed by the US sanctions regime, all 

the more because it remains unknown how numerous, extensive and effective economic 

reforms in Iran will turn out to be. Since the authorities in Teheran also do not know how 

well will Iranian economy adapt and overcome the downturn, they have swiftly engaged in 

expanding liquidity and promoting bilateral trade with neighbouring countries: Syria and 

Iraq.  

 

Developing economic relations with these two states 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 may enjoy a stronger position as  

a trading partner of those countries. 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.  

 

Syria. Although many research centres and analysts emphasise the rivalry between Iran and 

Russia in, for example, undertaking the reconstruction of Syria, it should not be assumed 

that Iran would lose most of the bids for presumably lucrative contracts in this area. 

Damascus owes as much to Moscow as to Tehran and each has its own comparative 

advantages which allow to outbid the competitor. Last year, Iran has signed eleven 
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economic agreements with Syria and the continuing talks and negotiations clearly 

demonstrate the strength of Tehran’s efforts to preserve its influence in Syria. Some of the 

construction contracts will also most likely be implemented by entities directly or indirectly 

related to the armed forces of IRI – and these will also be of importace. In addition, the 

Iranian authorities do not hide that they are counting on third parties for financing the 

Syrian-Iranian reconstruction projects. The full extent of  Syrian-Iranian cooperation is yet 

to be seen, as the authorities in Damascus lack control and political legitimisation over 

significant parts of Syria’s territory and do not possess sufficient funds to meet Tehran’s 

financial expectations for most of offered investments. The real effects of the recently 

concluded agreement on the supply of Iranian air defence systems to Syria will have to wait, 

because Tehran may have difficulties in transporting and installing them. 

 

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

continue. The authorities in Baghdad have been carefully trying to balance many external 

influences within the country, but the Iranian ones are the least likely to disappear or 

decrease. This is due to the country’s geographical location and the weak grip of Iraq’s 

central authorities over large parts of their territory. The new set of Iraq-Iran MoU’s signed 

in March 2019 is a clear signal of lasting common interest, despite the speculations about 

Baghdad’s future course of action after appointing al-Kadhimi as the new prime minister. 

Controlling Iraqi territory secures access to Syria which in turns grants access to Lebanon. 

The territories of these countries thus serve as a traditional buffer zone from Iran’s 

perspective, a zone marked by competition and struggle for influence. Developing 

economic cooperation with Iraq is therefore indispensable for Teheran if it wants to 

maintain its status as a regional power. Al-Kadhimi's visit on July 21 seems to confirm this 

trend. Due to geographic proximity with Iran, the Iraqi authorities are fearful of Teheran’s 

engagement in a possible conflict with a regional rival or a different external 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, Baghdad  relations with 

Tehran are unlikely to deteriorate in the nearest future. Demonstrations may repeat, 

however. Sanctions on Iranian banks, including the central bank, have paradoxically led to 
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the situation in which Iraq's trade turnover with Iran is not declining, but increasing. 

Moreover, the role of the dollar in the trade exchange of both countries is diminishing. 

About half of Iran’s exports to Iraq consist of non-oil products. The inroads which the Iranian 

parastatal Mostazafan Foundation of Islamic Revolution is making into the Iraqi 

infrastructure development, such as the Shalamcheh-Basra rail connection project, are 

additionally alarming for some of Tehran’s rivals. The military infrastructure built along the 

way to Damascus, especially at the Iraq-Syria border crossing, are being regularly 

bombarded, but despite these loses Tehran is persistently attempting to develop it further.  

In sum, it may be concluded that the US sanctions are an imperfect solution. They do 

partially strangle Iran’s economy but also force Tehran to entrench itself deeper in the 

region and act in more sophisticated, albeit sometimes also more brutal ways. Hence, the 

US sanctions force Iran to expand its influence in the region, although with losses, while 

Washington’s list of cost-free solutions which can be applied against Iran is shrinking. 

 


