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Podsumowania tekstów 

 

Zabójstwo szefa Organizacji Badań i Innowacji resortu obrony Iranu 

Łukasz Przybyszewski 

 

W dniu 27.11.2020 r. w okolicy miejscowości Absard doszło do zabójstwa 

irańskiego fizyka nuklearnego Mohsena Fachrizadego. Naukowiec był 

podejrzewany przez m.in. zachodnie agencje wywiadowcze o pracę nad 

irańską głowicę jądrową do ok. 2003 r. Do czasu swojej śmierci kierował 

Organizacją Badań i Innowacji Obronnych podlegającą Ministerstwu 

Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych (MOLSZ). Śledztwo dotyczące 

szczegółów zdarzenia wciąż trwa, ale władze Iranu zapowiedziały 

nieuchronny i „twardy” odwet. W chwili pisania komentarza nie 

wiadomo czy, kiedy i jak Iran zdecyduje się pomścić śmierć 

Fachrizadego, o którego zabójstwo oskarża Izrael. Można przypuszczać, 

że do zwiększenia szansy na zabójstwo naukowca przyczyniło się 

opublikowanie zdjęć z jego aktualnym wizerunkiem w styczniu 2019 r. 

na portalu najwyższego przywódcy Iranu. Najprawdopodobniej nie była 

to jednak informacja nieodzowna do zaplanowania zabójstwa. 

Postępowanie Iranu po zabójstwie Fachrizadego niemal nie uległo 

zmianom poza dwoma aspektami:  

1) irański parlament zobowiązał rząd do zawieszenia stosowania 

dodatkowego protokołu Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej od 
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ok. połowy lutego 2021 r., co ograniczy wymianę informacji i bardziej 

wnikliwe inspekcje, o ile władze w Teheranie nie zdołają do tego czasu 

znieść efektu unilateralnych sankcji USA;  

2) irański resort obrony stara się o uzyskanie dodatkowych funduszy  

i najprawdopodobniej ma teraz wszelkie argumenty ku temu, aby 

zagwarantować sobie większą pulę pieniędzy z budżetu na 2021/22 r. 

M.in. podmiot, w którym kierował Fachrizade ma otrzymać min. 

dwukrotnie większą kwotę aniżeli w roku ubiegłym. Informacja na ten 

temat została zakomunikowana po zabójstwie, a obecnie MOLSZ 

domaga się jeszcze wyższej kwoty (5-6 krotnie). 

Zabójstwo Fachrizadego jest dla Islamskiej Republiki niepowetowaną 

stratą wizerunkową. Choć prawdopodobnie władzom Iranu nie będzie 

łatwo znaleźć równie charyzmatycznego i doświadczonego następcy, to 

irański program badań obronnych oraz nuklearnych wciąż będzie 

rozwijał się. Iran wykorzysta mord do wzmocnienia swojej pozycji 

dyplomatycznej podczas spotkania sygnatariuszy porozumienia 

nuklearnego, tj. JCPoA, (16 grudnia br.) oraz posiedzenia Rady 

Bezpieczeństwa ONZ (22 grudnia br.). Należy spodziewać się, że 

zabójstwo Fachrizadego dodatkowo posłuży irańskiemu resortowi spraw 

zagranicznych do wywierania pośredniego wpływu na politykę przyszłej 

administracji J. Bidena przede wszystkim poprzez europejskich 

sygnatariuszy JCPoA. 
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Indie poza Regionalnym Kompleksowym Partnerstwem 

Gospodarczym 

Krzysztof Iwanek 

 

15 listopada 2020 r. podpisano umowę o Regionalnym Kompleksowym 

Partnerstwie Gospodarczym (Regional Economic Comprehensive 

Partnership, odtąd: RCEP), czyli porozumienie o wolnym handlu między 

piętnastoma państwami Azji. Nie podpisało jej jedynie Nowe Delhi, choć 

w poprzednich latach negocjowało przystąpienie do niego. 

Najważniejszym powodem tej decyzji były obawy, że w wyniku 

dołączenia do RCEP ogromny deficyt handlowy Indii w wymianie  

z Chinami wzrósłby jeszcze bardziej, a import chińskich produktów 

zaszkodziłby indyjskiemu sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw, 

ale także niektórym dużym firmom, np. producentom stali. W pewnym 

stopniu obawy te dotyczyły także importu wybranych produktów  

z innych państw tworzących RCEP. 

Decyzja Nowego Delhi nie wydaje się mieć bezpośrednich istotnych 

implikacji gospodarczych dla Polski. Chociaż kwestie takie jak stosunek 

Indii do RCEP budzą obawy niektórych, że państwo to będzie zmierzać 

do modelu autarkii, takie wnioski idą zbyt daleko. Obecny rząd Indii  

w rzeczywistości preferuje liberalizację gospodarki – szczególnie  

w zakresie inwestycji zagranicznych – choć faktycznie ma nastawienie 

protekcjonistyczne w wybranych kwestiach handlowych. W pewnych 

kwestiach można faktycznie traktować niedawną postawę Indusów 
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wobec RCEP jako zapowiedź ich twardych oczekiwań wobec wybranych 

aspektów umowy handlowej z Unią Europejską (w razie powrotu do jej 

negocjacji). Do takich należą np. obawy indyjskiego sektora produktów 

mlecznych przed konkurencją z zagranicy czy sprzeciw Nowego Delhi 

wobec przedłużenia uznawania patentów dla leków oryginalnych. 

Sprawa RCEP była jednak wyjątkowa zwłaszcza ze względu na czynnik 

chiński i stąd w wielu aspektach zarzuty Indii wobec tego partnerstwa 

nie mogą stanowić wyznacznika podejścia Nowego Delhi do stosunków 

gospodarczych z Europą. 

 

Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (RCEP) 

podpisane. Japonia w największej na świecie strefie wolnego handlu 

Konrad Rumiński 

 

Podpisanie umowy o RCEP oznacza powstanie największej na świecie 

strefy wolnego handlu, obejmującej w przybliżeniu 1/3 ludności  

i gospodarki świata. Umowa formalnie wejdzie w życie za maksymalnie 

dwa lata. Głównymi założeniami RCEP są harmonizacja reguł 

pochodzenia i dostawy towarów, a przede wszystkim likwidacja lub 

obniżenie ceł. 

Dla Japonii RCEP to kolejne istotne porozumienie o wolnym handlu po 

okrojonym TPP, japońsko-amerykańskiej umowie o wolnym handlu oraz 

umowie z Unią Europejską. Jednocześnie to pierwsza taka umowa, 
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której sygnatariuszami są jednocześnie Japonia, Korea Południowa  

i Chiny. Ocenia się, że pełna realizacja postanowień umowy usunie cła na 

86 procent eksportu Japonii do Chin i 92 procent eksportu Japonii do 

Korei Południowej. Umowa nie obejmuje jednak niektórych produktów 

rolnych, na przykład ryżu, wieprzowiny i wołowiny, które stanowią blisko 

39 procent eksportu państw ASEAN do Japonii. Podpisanie RCEP zostało 

szczególnie dobrze przyjęte przez przedstawicieli japońskiego biznesu, 

którzy liczą na ożywienie gospodarcze, szczególnie w mocno 

nadwyrężonej pandemią wirusa SARS-CoV-2 branży motoryzacyjnej. 

Zawarta umowa może też stać się okazją dla japońskiej dyplomacji do 

poprawy trudnych w niedawnych latach stosunków z sąsiadami.  

Podpisanie RCEP może być traktowane jako medialne zwycięstwo Chin, 

jednak realnie nie powinno zagrozić interesom Stanów Zjednoczonych. 

Skutki gospodarcze RCEP będzie można ocenić dopiero po czasie, gdyż 

pełna realizacja umowy zajmie lata. RCEP nie powinno wpłynąć na 

stosunki Polski z Japonią, choć może się okazać korzystne dla polskich 

przedsiębiorstw działających w Azji Wschodniej. 

 

Polski eksport do ASEAN w kontekście zawarcia umowy o RCEP 

Łukasz Sarek 

 

Podpisanie przez 15 państw umowy o Regionalnym Kompleksowym 

Partnerstwie Gospodarczym (RCEP) zakończyło wieloletni proces negocjacji 

mających za przedmiot utworzenie jednej z największych na świecie stref 
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wolnego handlu. Jej wejście w życie będzie miało bardzo ograniczony wpływ na 

ogólną wartość polskiego eksportu ze względu na minimalne zaangażowanie 

polskich eksporterów na rynkach ASEAN. Dla konkurencyjności polskiego 

eksportu w produktach, które są już obecne na rynkach członków bloku lub 

które polskie firmy planują wprowadzić istotne w umowie są postanowienia 

ogólne i zobowiązania poszczególnych państw dotyczące redukcji ceł na 

towary oraz związane z tym zasady ustalania kraju pochodzenia.  

Wartość bezpośredniego eksportu z Polski do ASEAN była od 2012 r. niewielka, 

a ponadto w ostatnich latach obniżyła się, głównie za sprawą spadku eksportu 

do Singapuru. Eksport do części państw bloku notował natomiast wzrosty. Nie 

zrównoważyły one jednak spadków, w związku z czym malał również udział 

ASEAN w łącznym polskim eksporcie – z 0,77 proc. w 2013 do 0,55 proc.  

w 2019. 

Import polskich produktów do ASEAN od 2012 r. według danych ASEAN rósł 

stosunkowo dynamicznie, dużo szybciej niż ogólny import z państw spoza 

bloku oraz import z Unii Europejskiej. Tempo tego wzrostu nie było jednak na 

tyle wysokie, by w sposób znaczący zwiększyć wartość importowanych 

polskich towarów, przez co ich udział w imporcie pozostał w 2019 r. marginalny 

– na poziomie 0,16 proc. dla udziału w imporcie spoza bloku i 1,39 proc. dla 

udziału w imporcie z UE. 

Wysoka dynamika wzrostu notowana do roku 2016 w imporcie do ASEAN 

wydaje się również w znacznym stopniu wynikać z niedoszacowania  

w statystykach ASEAN wartości importu. Było ono stopniowo niwelowane i od 

2017 r. wartość raportowana dla importu do ASEAN przewyższała wartość 

podawaną dla eksportu. 
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Wejście w życie RCEP będzie miało odmienne skutki dla konkurencyjności 

polskiego eksportu zależnie od tego, do którego państwa będzie kierowany. Ze 

względu na otwartą politykę importową Singapuru warunki eksportu do tego 

państwa nie ulegną pogorszeniu. Podobnie będzie w przypadku Wietnamu, 

przy czym w najbliższych latach w niektórych grupach zniwelowaniu ulegnie 

chwilowa przewaga polskich produktów spowodowana podpisaniem umowy o 

wolnym handlu między UE a Wietnamem. 

Konkurencyjność eksportu polskich produktów do innych kluczowych 

odbiorców w ASEAN – takich jak Tajlandia czy Malezja – zależy od zobowiązań, 

jakie podjęły te państwa w zakresie redukcji stawek celnych w ramach RCEP w 

konkretnych grupach produktowych. W wypadku Malezji sytuacja nie ulegnie 

znacznej zmianie; pogorszeniu natomiast ulegnie konkurencyjność polskich 

produktów na rynku tajskim. 

Polskie władze powinny wspierać lub – tam, gdzie to jest konieczne – podjąć 

inicjatywy zmierzające do zawarcia umów dwustronnych lub wielostronnych 

dotyczących preferencyjnych zasad wymiany handlowej z tymi kluczowymi 

partnerami w obrębie ASEAN, z którymi takich porozumień nie ma, a którzy  

w ramach RCEP znacząco obniżają stawki dla importu z państw-sygnatariuszy 

umowy. 
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KOMENTARZ NR 36/2020; DATA ZŁOŻENIA: 5.12.2020 

 

Zabójstwo szefa Organizacji Badań i Innowacji 

resortu obrony Iranu 

 

W dniu 27.11.2020 r. ok. godz. 14:00-14:30 czasu lokalnego doszło do 

ataku na konwój, w którym przewożono fizyka nuklearnego i gen. bryg. 

rez. Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (KSRI) Mohsena 

Fachrizadego-Mahabadiego (odtąd: Fachrizade) oraz podobno również 

jego małżonkę. Naukowiec zmarł w szpitalu z powodu odniesionych ran. 

Fachrizade był od lat 90-tych profesorem na powiązanym z KSRI 

Uniwersytecie Imama Hosejna, a później rektorem Politechniki Malek 

Asztar i szefem Organizacji Badań i Innowacji Obronnych Ministerstwa 

Obrony i Logistyki Sił Zbrojnych Iranu (OBIO MOLSZ)1. OBIO 

współpracowała z Politechniką Malek Asztar, jedną z kluczowych uczelni 

dla irańskiego przemysłu zbrojeniowego. Dokładna biografia zawodowa 

Fachrizadego nie jest znana, lecz rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 

nr. 1747 z 2007 r. wymieniła go w aneksie jako „osobę zaangażowaną  

w działania jądrowe lub związane z rakietami balistycznymi”2.  

W 1979 r. Fachrizade miał dołączyć do KSRI, a następnie od 1983 r. 

pracować w Specjalnej Jednostce Badań Atomowych (Zespół nr. 32)  

w Centrum Analiz KSRI3. Przez okres lat 90-tych Fachrizade był 

związany z Instytutem Rozwoju Fizyki przemianowanym w 2003 r. na 
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Instytut Fizyki Stosowanej. Fachrizade podejrzewany był o rozwijanie 

irańskiego militarnego programu jądrowego skrywanego pod 

kryptonimem AMAD, który miał zostać wstrzymany po amerykańskiej 

inwazji na Irak w 2003 r.4 Skuteczny atak na Fachrizadego z 27.11.2020 r. 

był jednym z przynajmniej dwóch znanych zamachów na jego życie. 

Poprzedni bowiem miał miejsce w 2018 r. Rzeczywista liczba 

udaremnionych zamachów nie jest znana, ale najprawdopodobniej 

miało ich miejsce więcej niż dwa. 

 

Okoliczności zdarzenia 

 

Do zamachu doszło w czasie powrotu z miejscowości Rostamkolo 

znajdującej się nad Morzem Kaspijskim. Fachrizade wracał z żoną  

i rodziną – możliwe, że spędzali tam weekend (czwartek-piątek, 26-

27.11), ponieważ Rostamkola to rodzinna miejscowość żony 

Fachrizadego. Do zamachu doszło na trasie prowadzącej do domu 

Fachrizadego znajdującego się w miejscowości Absard lub jej okolicy5. 

Pojazd został zaatakowany na północnym odcinku Dżade-je Absard 

(Absard Road). Przed zamachem konwój opuścić miał jeden z pojazdów 

ochrony w celu sprawdzenia i zabezpieczenia domu. W trakcie ataku 

doszło także do eksplozji samochodu ciężarowego (pick-up Nissan 

Zamyad) wypełnionego ładunkiem drewna. Samochód, którym poruszał 

się Fachrizade został w precyzyjny sposób ostrzelany. Sam Fachrizade 

został dwukrotnie trafiony w bok i raz w plecy. Skutkiem ostatniego 
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trafienia miało być przerwanie rdzenia kręgowego. Jeden  

z funkcjonariuszy SEPAZAT (irański odpowiednik SOP-u) zasłonił 

Fachrizadego, przyjąwszy na siebie pozostałe trafienia, przez co poniósł 

śmierć na miejscu6. Nie wiadomo, czy Fachrizade prowadził pojazd 

samodzielnie. Po zakończeniu ataku Fachrizade został 

przetransportowany do kliniki w Absard, a stamtąd – najpewniej z braku 

odpowiedniego sprzętu i/lub kadry – śmigłowcem do najbliższego 

szpitala. Brak jest informacji o placówce, do której został zabrany, lecz 

najbliższe szpitale znajdowały się w odległości ponad 50 km. Pomimo 

prób reanimacji Fachrizade zmarł po dotarciu do szpitala. 

 

Przebieg zamachu 

 

Dokładny przebieg ataku nie jest znany. Ministerstwo Informacji Iranu 

(MI) oraz prokuratura w chwili pisania tego komentarza wciąż zbierają 

dowody i analizy w ramach prowadzonego śledztwa7. Z uwagi na dobro 

śledztwa sprawa została przekazana prokuraturze teherańskiej8. Choć 

samo MI nie wskazuje Izraela jako sprawcy, większość irańskich 

polityków przyjęła za pewnik, że zabójstwa dokonał Mosad. Jedyne 

pewne informacje, o których bezsprzecznie mogą zaświadczać nieliczne 

udostępnione zdjęcia z miejsca zamachu, są następujące: 
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1) Pojazd Fachrizadego został zaatakowany od frontu z broni 

palnej; 

2) Nissan Zamyad eksplodował; 

3) Wykorzystano element zaskoczenia. 

 

Na obecnym etapie i przy tak nielicznych zdjęciach i nagraniach 

ilustrujących miejsce zabójstwa niemożliwe jest wykluczenie ani 

bezpośredniego, ani pośredniego (zdalnego) udziału napastnika lub 

napastników. W związku z tym, że samochody ochrony nie zostały 

pokazane na dostępnych publicznie zdjęciach, wszystkie ww. warianty 

są prawdopodobne stopniu równym. W ciągu pierwszej doby od 

zamachu w obiegu informacyjnym pojawiały się głównie dwie teorie: 

 

1) udział mniejszej (5-6) lub większej grupy (12) napastników  

z wykorzystaniem eksplodującego Nissana, w różnych 

wariantach opisu taktycznego wykonania operacji; 

2) użycie zdalnie sterowanej broni ukrytej w Nissanie Zamyadzie, 

który po wykonaniu zadania został zdetonowany. 
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Grafika 1: Jawnoźródłowe zobrazowanie miejsca zabójstwa i trajektorii 

strzałów w jednym z wariantów ataku na konwój Fachrizadego 

 

Źródło:  OSINT Editor – Community Powered 

https://twitter.com/osinteditor/status/1333915837506482177?s=21 
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Grafika 2: Ilustracja wskazująca miejsca zabójstwa w szerszej 

perspektywie geograficznej 

 

Źródło: Google/Maxar, opracowanie własne. 

 

Obecnie jednak działania dezinformacyjne, niekoniecznie mające źródło 

w Iranie, urosły do skali prawdopodobnie uniemożliwiającej 

przeciętnemu użytkownikowi mediów społecznościowych samodzielną 

ocenę zdarzenia. Teorie spiskowe oraz absurdalne interpretacje 

namnożyły się i wydają się być lansowane nawet przez dość znanych 

badaczy Iranu lub analityków jawnoźródłowych. Aktualnie uznawaną 

przez irańskie władze wersją zdarzeń jest następująca sekwencja: 1) 

użycie w zamachu zdalnie kierowanej broni palnej ukrytej w Nissanie 

Zamyadzie do zmuszenia Fachrizadego do zatrzymania samochodu; 2) 
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po opuszczeniu pojazdu (lub w trakcie) przez Fachrizadego, oddano 

strzały; 3) pociski trafiły Fachrizadego; 4) najbliższy ochroniarz osłonił 

swoim ciałem Fachrizadego przed kolejnymi pociskami. Nie wiadomo, 

czy po zakończeniu śledztwa ta wersja wydarzeń zostanie udowodniona 

lub uprawdopodobniona. Jedyna możliwość podjęcia zasługujących na 

uwagę rekonstrukcji zdarzeń pojawi się w momencie upublicznienia 

raportu i/lub większej liczby zdjęć i nagrań. Zamieszczone powyżej 

zdjęcie przedstawia jedną z lepszych – choć kontrowersyjnych  

i nierozstrzygających – jawnoźródłowych analiz dot. ostrzału pojazdu 

Fachrizadego. Na bazie dotychczasowych komunikatów stwierdzić 

można, że irańscy śledczy wykluczają lub nie dopuszczają do siebie 

możliwości ataku w wykonaniu jednego strzelca wyborowego. 

 

Implikacje zamachu 

 

Głównym negatywnym skutkiem zabójstwa jest osłabienie politycznego 

wizerunku Iranu na scenie międzynarodowej. Co się tyczy samego 

Fachrizadego, to oczywiście mógł mieć zespół cech indywidualnych  

i doświadczenie, które czyniły go wyjątkowym jako dyrektora badań, 

osobę zarządzającą i doradcę. Najprawdopodobniej jednak rozsądniej 

byłoby uznać, że Fachrizade nie mógł być osobą niezastąpioną dla 

dalszego rozwoju badań obronnych. Biorąc pod uwagę wiek 

Fachrizadego (62 lata) i 3 dekady rozwoju programu jądrowego  

w ustroju Islamskiej Republiki, należałoby wątpić w brak odpowiednich 
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następców. Ujawnienie zdjęć z aktualnym wizerunkiem Fachrizadego  

w styczniu 2019 r. mogło uświadomić władzom IRI, że będą musiały być 

gotowe na taką ofiarę9. Tożsamość osoby, która go zastąpi pozostaje na 

razie niewiadomą. Z pewnością jednak zabójstwo Fachrizadego może 

działać w sposób demotywujący na tych pracowników i oficerów, którzy 

tak naprawdę nie są w pełni przekonani do fundamentów 

ideologicznych Islamskiej Republiki oraz niezwykle istotnej dla szyizmu 

nobilitującej śmierci męczeńskiej. 

Konsekwencje w polityce wewnętrznej Iranu są bardzo wyraźne. Irański 

parlament domaga się od rządu i Najwyższej Rady Bezpieczeństwa 

Narodowego (NRBN) w przyjętej w dniu 2 grudnia br. uchwale 

Strategiczne działania mające na celu zniesienie sankcji i ochronę 

interesów narodu irańskiego (odtąd: Uchwała) aby w ciągu dwóch 

miesięcy zatrzymał dobrowolne wdrażanie dodatkowego protokołu 

Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA)10. Zobowiązanie 

rządu Iranu przez parlament do zawieszenia stosowania dodatkowego 

protokołu MAEA jest jedynym wyjątkiem, który wskazuje na zmianę 

taktyki negocjacyjnej Iranu w wyniku zabójstwa Fachrizadego. 

Zniesienie limitów jakościowo-ilościowych wzbogacania uranu, rozwoju 

badań i instalacji nowych wirówek było wcześniej sygnalizowane jako 

możliwość. Parlament Iranu oczekuje, że ma dojść do wstrzymania 

dodatkowego protokołu w sytuacji, gdy rząd nie zdoła znieść sankcji. 

Początkowo NRBN i Rada Strażników Konstytucji (RSK, odpowiadający 

kompetencyjnie polskiemu Senatowi i Trybunałowi Konstytucyjnemu) 

odrzuciły żądania parlamentu. Rząd również uznał ten ruch za 
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niekonstruktywny, choć jeszcze w styczniu zadeklarował, że nie czuje się 

już zobowiązany żadnymi restrykcjami JCPoA. Jednakże większość 

posłów postanowiła kontynuować naciski i do wstrzymania wydłużyło 

czas wdrożenia Uchwały z początkowego miesiąca do dwóch miesięcy.  

RSK uznał poprawiony Uchwałę za konstytucyjną i zgodną z prawem 

szariatu11. Istotnym sformułowaniem, które zmieniono, jest moment, od 

którego będzie liczony okres 2 miesięcy: po poprawkach rząd jest 

zobowiązany do realizacji Uchwały i m.in. wstrzymania protokołu 

dodatkowego przez parlament od momentu „wejścia w życie” a nie od 

„przyjęcia”12. W efekcie czas będzie liczony po 15 dniach od momentu 

publikacji w dzienniku ustaw. Uchwała przewiduje skazanie osób 

utrudniających i odmawiających wykonania Uchwały według przepisów 

irańskiego islamskiego kodeksu karnego (2. stopnia, czyli 15-20 lat 

pozbawienia wolności lub wpłacenia kaucji albo 5. stopnia, czyli 2-5 lat 

pozbawienia wolności lub wpłacenia kaucji). Spodziewać się można, że 

2-miesięczny termin upłynie w okolicy połowy lutego 2021 r. Gdyby 

mimo wszystko rząd wypierałby się wdrożenia postanowień sprawa 

może zostać skierowana do Rady Konsultatywnej. Wówczas jednak 

otwiera się polityczna puszka Pandory – rozważanie sporów przez Radę 

Konsultatywną odbywa się bardzo rzadko i każdorazowo dobitnie 

dowodzi rozległego sporu polityczno-prawnego. W chwili obecnej taki 

scenariusz wydaje się mało prawdopodobny. Nie jest on jednak 

niemożliwy. 
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Kolejnym skutkiem zabójstwa Fachrizadego może być zaakceptowanie 

propozycji ministra obrony IRI gen. bryg. Amira Hatamiego dot. 

dwukrotnego zwiększenia w przyszłorocznym budżecie funduszy na 

rzecz podmiotu, którym wcześniej Fachrizade kierował, czyli OBIO 

MOLSZ13. W propozycji budżetu kwota ta jednak figuruje jako niemal 

sześciokrotnie wyższa w stosunku do rok ubiegłego14. Istnieje zatem 

możliwość, że propozycja dwukrotnego zwiększenia funduszy dla OBIO 

była w istocie wskazaniem minimum, jakiego MOLSZ oczekuje. 

Ponadto MOLSZ posiada teraz – po zabójstwie gen. bryg. Solejmaniego  

w styczniu br. w ataku amerykańskiego bezzałogowca oraz 

zamordowaniu Fachrizadego – dość argumentów za tym, aby to 

szczególnie MOLSZ otrzymało większe fundusze pomimo ciężkiej 

sytuacji gospodarczej. 

W wymiarze polityki zagranicznej wpływ zabójstwa Fachrizadego nie 

może być jeszcze oceniony. W czasie pisania komentarza brak jest 

wskazań, które w sposób wiarygodny mogłyby świadczyć o zmianie 

kursu polityki zagranicznej rządu prezydenta Rouhaniego. Trwa jednak 

kampania informacyjna ukazująca Iran w roli państwa poszkodowanego, 

zatem śmierć Fachrizadego może zostać wykorzystana w zbliżających 

się rozmowach w formacie sygnatariuszy porozumienia nuklearnego 

(ang. Joint Comprehensive Plan of Action – JCPoA) oraz członków Rady 

Bezpieczeństwa ONZ, które odbędą się odpowiednio 16 i 22 grudnia br. 

Z pewnością można spodziewać się, że Iran będzie posługiwał się 

argumentem zabójstwa do wywierania pośredniej presji na przyszłą 

administrację J. Bidena. 
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Nie wiadomo także, jakie będą skutki zabójstwa Fachrizadego  

w zakresie militarnym. Wielu irańskich polityków i wojskowych 

poprzysięgło „twardą zemstę” na sprawcach i zleceniodawcach 

zamachu15. Brak jest jednak w otwartych źródłach informacji czy, kiedy  

i jakiego rodzaju operację Iran mógłby planować. W środowiskach 

analitycznych krążą jedynie opinie racjonalizujące wariant wstrzymania 

„zemsty” oraz jej przyspieszenia w oparciu o hipotetyczne założenia 

kosztu i zysku politycznego dla Iranu. Z pewnością jednak można 

stwierdzić, że utrzymywanie zapowiedzi odwetu na wokandzie agendy 

politycznej jest dla Iranu czynnikiem mogącym wpłynąć korzystnie na 

działania dyplomatyczne, pominąwszy oczywiste korzyści dla polityki 

wewnętrznej. Wykluczyć realizacji obietnicy odwetu jednak nie można. 

 

Wnioski  

 

 Chociaż nie wiadomo, czy i kiedy ewentualny odwet za zabójstwo 

Mohsena Fachrizadego nastąpi, to nie powinno się wykluczać, że do 

niego może dojść. Najprawdopodobniej jednak można spodziewać 

się, że ewentualne operacje mogą nastąpić najszybciej po 

opublikowaniu wyników śledztwa. 

 Zabójstwo Fachrizadego jest wizerunkowo niepowetowaną stratą, 

ale władze Iranu wykorzystają ją w przyszłych spotkaniach 

sygnatariuszy JCPoA, którzy wciąż honorują to porozumienie. 
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 Władze Iranu będą zwiększać presję na sygnatariuszach 

honorujących JCPoA do wywiązania się ze swoich zobowiązań. 

Teheran liczy na to, że skutecznie wywrze wpływ na administrację J. 

Bidena w sposób pośredni, poprzez sygnatariuszy uznających JCPoA 

(Chiny, Francję, Niemcy, Rosję, Wielką Brytanię) oraz RB ONZ. 

 Zobowiązanie rządu Iranu przez parlament do zawieszenia 

stosowania dodatkowego protokołu MAEA jest jedynym wyjątkiem, 

który wskazuje na zmianę taktyki negocjacyjnej Iranu w wyniku 

zabójstwa Fachrizadego. Zniesienie limitów jakościowo-ilościowych 

wzbogacania uranu, rozwoju badań i instalacji nowych wirówek było 

wcześniej sygnalizowane jako możliwość. 

 Można z dużym prawdopodobieństwem spodziewać się zwiększenia 

budżetu dla sił zbrojnych Iranu, w tym dla jednostek badawczo-

rozwojowych. 

 

Łukasz Przybyszewski – analityk ds. Azji Zachodniej  

w Ośrodku Badań Azji 
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Indie poza Regionalnym Kompleksowym 

Partnerstwem Gospodarczym 

 

15 listopada 2020 r. podpisano umowę o Regionalnym Kompleksowym 

Partnerstwie Gospodarczym (Regional Economic Comprehensive 

Partnership, odtąd: RCEP), czyli porozumienie o wolnym handlu między 

piętnastoma państwami Azji. Są nimi: ChRL, Australia, Nowa Zelandia, 

Japonia, Republika Korei i państwa ASEAN: Brunei, Filipiny, Indonezja, 

Kambodża, Laos, Malezja, Mjanma/Birma, Singapur, Tajlandia  

i Wietnam. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nie podpisało jej 

Nowe Delhi, choć w poprzednich latach Indie długo rozważały  

i negocjowały przystąpienie do tego porozumienia. Ostatecznie jednak 

ogłosiły swoją rezygnację rok wcześniej (w listopadzie 2019 r.) podczas 

ostatniej rundy negocjacji. Głosy na temat RCEP były w tym kraju 

bardzo podzielone – sprzeciw wyrażała m.in. część firm i sektorów, 

związki zawodowe, niektóre organizacje społeczne i część 

ekonomistów1. Brakowało również jednomyślności na scenie 

politycznej, wliczając w to partię rządzącą, a zatem do zeszłego roku 

sprawa bynajmniej nie wydawała się przesądzona2. Powody 

nieprzystąpienia były gospodarcze i dotyczyły przede wszystkim obaw 

wobec zasad handlu z ChRL. Obecnie wydaje się niemal pewne, że 
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Nowe Delhi nie zechce podjąć ponownych prób dołączenia do tej 

umowy. 

Według rządu indyjskiego pod koniec 2019 r. w ramach negocjacji do 

rozstrzygnięcia pozostawało 70 spornych kwestii, z czego 50 dotyczyło 

jego państwa3. Podpisanie umowy oznaczałoby zniesienie ponad 80% 

ceł na towary stosowanych obecnie przez Indie4. Bilans handlowy ChRL 

z Republiką Indii od lat jest zaś znacznie przechylony na rzecz tej 

pierwszej. W roku finansowym 2018-2019 deficyt handlowy Indii  

z Chinami wyniósł 53,5 mld USD. Suma ta stanowiła ok. połowy całego 

deficytu Indii ze wszystkimi państwami wchodzącymi do RCEP5, a także 

ok. 30% całego deficytu tego kraju6. 

Ponadto niektóre obawy dotyczyły importu konkretnych produktów  

z innych państw. Indie już teraz mają znaczny negatywny bilans handlu 

nie tylko z ChRL, ale większością państw tworzących RCEP7. Nowe Delhi 

już wcześniej podpisało lub obecnie negocjuje osobne umowy o wolnym 

handlu z niemal wszystkimi państwami, które potem utworzyły RCEP  

– poza Chinami. Zawarły je bowiem z regionem ASEAN (2009), 

Republiką Korei (2009) i Japonią (2011)8, a negocjują z Australią i Nową 

Zelandią. Ponadto, jak dotąd efekt tych umów był w pewnych 

wymiarach dla indyjskich firm negatywny: na przykład na niekorzyść 

krajowych producentów znacznie wzrósł import stali z Republiki Korei, 

Japonii i Indonezji9. Nowe Delhi dąży zatem obecnie do renegocjacji 

warunków importu stali z Seulem i Tokio. Również od czasu podpisania 

umowy z ASEAN pogłębił się deficyt handlowy z tym regionem, a Nowe 
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Delhi chce i tę umowę renegocjować10. Podobnie niepokój indyjskich 

producentów produktów mlecznych dotyczył importu ze strony ich 

konkurentów nie tylko z ChRL, ale także Australii i Nowej Zelandii11.  

Te czynniki stały się argumentami chłodzącymi nadzieje dotyczące 

nowego porozumienia. Wydaje się, że w indyjskich kręgach 

decydenckich zaczęła już przeważać opinia, że lepiej jest pozostając 

poza RCEP utrzymywać, renegocjować i negocjować umowy o wolnym 

handlu z członkami tego partnerstwa z osobna (w tym z ASEAN jako 

regionem) – poza ChRL, z którymi Indie takiej umowy nie zamierzają  

w ogóle zawrzeć. 

 

Główne indyjskie zarzuty wobec postanowień RCEP 

 

Powyższe obawy przełożyły się na konkretne zarzuty Indii wobec 

postanowień RCEP. Po pierwsze, Nowe Delhi twierdziło, że RCEP 

oferuje niedostateczne środki ochrony przed nadmiernym przywozem. 

Indie chciały wbudowania w umowę mechanizmu zabezpieczającego 

przed tym zjawiskiem, ale ten postulat nie został przyjęty12. Nowe Delhi 

chciało także w ramach RCEP wprost objąć towary pochodzące z Chin 

wyższymi cłami niż te proponowane wobec towarów ze wszystkich 

innych państw, ale propozycji tej nie przyjęto13. Dominacji importu  

z ChRL obawiały się różne podmioty w Indiach, na przykład firmy 

produkujące stal. Warto wskazać, że rząd chiński na różne sposoby 

wspiera swoje przedsiębiorstwa m.in. w tej branży, a ponadto mogą one 
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pochwalić się znacznie większymi możliwościami produkcyjnymi  

i tańszymi kosztami wytwarzania stali względem ich indyjskich 

odpowiedników14. Nowe Delhi oskarżało Chiny już wcześniej m.in.  

o subsydiowanie produkcji niektórych wyrobów stalowych 

importowanych do Indii15 i nie jest na tym polu same. Nawiązaniem do 

tych i podobnych kwestii było zapewne stwierdzenie ministra spraw 

zagranicznych Indii wygłoszone wkrótce po podpisaniu RCEP: „W imię 

otwartości pozwoliliśmy, by [na naszym rynku] przeważały 

subsydiowane produkty i niesprawiedliwe przewagi w produkcji  

– a wszystko to było usprawiedliwiane mantrą  

o otwartej i globalnej gospodarce”16. Postanowieniom RCEP sprzeciwiał 

się też np. sektor rolnictwa17, a warto pamiętać, że ponad 60% 

pracujących Indusów pracuje albo w tym sektorze albo wykonuje 

zawody bezpośrednio z nim związane18. Minister handlu Piyush Goyal 

twierdził w 2019 r., że Nowe Delhi chciało niemal zupełnie wykluczyć 

produkty mleczne i rolnicze z umowy o wolnym handlu19, ale ten 

dezyderat nie został zrealizowany. 

Po drugie, Nowe Delhi obawiało się, że nawet obustronna liberalizacja 

handlu z ChRL na równych zasadach nie da w istocie producentom 

indyjskim takiego dostępu do rynku chińskiego, jaki producenci ChRL 

uzyskaliby wkraczając na rynek indyjski. Wskazywano tu przede 

wszystkim na stosowane przez Pekin bariery pozataryfowe20, takie jak 

na rozmaitego rodzaju wymogi i procedury biurokratyczne,  

a w niektórych wypadkach także związane z nimi dodatkowe koszty21. 



 

Indie poza Regionalnym Kompleksowym Partnerstwem Gospodarczym   | 31 

Po trzecie, Indie wykazywały, że proponowane w RCEP reguły 

pochodzenia towarów nie były oparte na dość ścisłych kryteriach. 

Według Nowego Delhi pozwalałoby to na częste ich obchodzenie  

– w efekcie np. towary chińskie mogłyby trafiać na rynek indyjski nie 

tylko bezpośrednio z ChRL, ale z państw ASEAN22. Indie przedłożyły 

swoje kryteria reguł pochodzenia, ale te również zostały odrzucone 

przez pozostałych sygnatariuszy, którzy uważali je za zbyt 

wymagające23.  

Po czwarte, RCEP zakłada stopniową redukcję określonych stawek 

celnych, licząc od ich poziomu z 1 stycznia 2014 r.24 Nowe Delhi chciało, 

by punktem wyjścia była późniejsza data ze względu to, że Indie 

zwiększyły cła na niektóre produkty w latach 2014-201925. Końcowy 

efekt i tak byłby taki sam – tam, gdzie RCEP zakłada redukcję cła do 0%, 

dotyczyłoby to także indyjskich stawek celnych – ale dokonywałoby się 

to bardziej stopniowo gdyby zmniejszanie rozpoczęło się od wyższego 

poziomu. I ten postulat Nowego Delhi nie został przyjęty26. 

Po piąte, RCEP przyjmuje, że w zakresie inwestycji każdy członek 

partnerstwa musi dawać innym członkom warunki nie gorsze od tych, 

które przyznaje innym państwom (rozdz. 10.4 RCEP). Indie nie mogłyby 

zatem przyznać przywilejów inwestycyjnych wybranemu państwu bez 

automatycznego przyznania im wszystkim członkom RCEP27. W świetle 

wyżej przytoczonych faktów łatwo wyobrazić sobie, co oznaczałoby to 

dla stosunków gospodarczych Indii z Chinami28. 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 42 | grudzień 2020 

32 | Krzysztof Iwanek 

Po szóste, RCEP skupił się na handlu towarami, a Indie odniosłyby 

większe bezpośrednie korzyści z handlu usługami. W ostatnich latach 

całokształt indyjskiej wymiany towarowej kończył się deficytem, ale 

całokształt handlu usługami zamykał się nadwyżką29. Nowe Delhi 

chciało zatem, by w ramach RCEP zliberalizowano między innymi 

trzecią i czwartą metodę międzynarodowego świadczenia usług (według 

ich kategoryzacji w układzie GATS): „świadczenie usługi przez 

usługodawcę jednego członka poprzez obecność handlową na 

terytorium innego członka” i „świadczenie usługi przez okresową 

obecność i pracę osób pochodzących z jednego kraju członkowskiego na 

terytorium innego kraju”30. Państwa przystępujące do RCEP reagowały 

jednak na te postulaty różnie, negocjacje na temat ciągnęły się przez 

lata, co wywołało niezadowolenie Indii, a ostatecznie przyjęty zasięg 

liberalizacji nie był dostateczny z perspektywy Nowego Delhi31. W 2018 

r. sekretarz ds. handlu w Ministerstwie Handlu i Przemysłu Indii 

stwierdził, że „[b]ycie częścią RCEP bez dostępu do sektora usług  

w innych państwach członkowskich nie byłoby korzystne dla Indii. Indie 

przystąpią tylko jeśli ten dostęp zostanie przyznany, ale czujemy, że 

inne państwa nie są chętne co do [liberalizacji sektora] usług, a jedynie 

co do koncesji względem artykułów przemysłowych”32. 

Po siódme, Indie uważały, że RCEP niedostatecznie gwarantuje ich 

interesy jeśli chodzi o handlowe aspekty praw własności. Dotyczyło to 

między innymi zasobów wytwarzanych na podstawie tradycyjnej 

wiedzy33, ale zapewne jednym z istotniejszych sektorów, które Nowe 

Delhi chciało bronić w tym zakresie, była farmaceutyka34. Japonia  
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i Korea Południowa proponował w tym kontekście, by przedłużyć czas 

uznawania patentu leków powyżej 20 lat35 (choć ostatecznie zasady tej 

nie przyjęto). Indie sprzeciwiały się temu, gdyż są jednym  

z największych na świecie producentów leków generycznych i długie 

utrzymywanie się dominacji producentów leków oryginalnych poprzez 

patenty nie jest w ich interesie36. 

 

Głosy za RCEP i sytuacja polityczna 

 

Należy jednak podkreślić, że część indyjskich komentatorów 

wskazywała również pozytywy RCEP i była zdania, że Nowe Delhi 

powinno do RCEP przystąpić. Za dołączeniem do tego partnerstwa  

i redukcją ceł wypowiedział się m.in. znany profesor ekonomii Arvind 

Panagariya. Z kolei Pradeep S. Mehta – przewodniczący z jednej  

z największych grup konsumenckich w Indiach, Consumer Unity & Trust 

Society (CUTS International) – wskazywał na fakt, że w wyniku zawarcia 

umowy o wolnym handlu z Japonią w Indiach wzrosły możliwości 

produkcyjne i możliwości zatrudniania (autor nie określił, w których 

sektorach bądź firmach do tego doszło)37, sugerując, że to samo 

dokonałoby się po dołączeniu do RCEP. Co najmniej dwaj indyjscy 

eksperci od polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego 

twierdzili ponadto, że Nowe Delhi powinno przystąpić do RCEP ze 

względu na kultywowanie dobrych stosunków z partnerami takimi jak 

Japonia38. Wydaje się jednak, że nawet w społeczności tego typu 
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ekspertów przeważa obecnie odwrotna opinia: bardziej niż ewentualne 

ryzyko osłabienia stosunków z partnerami takimi jak Australia czy 

Japonia (a obawa o to wydaje się przesadzona) wskazują oni na ryzyko 

większego uzależnienia gospodarczego od rywala, jakim są Chiny39. 

Zwraca się również uwagę na narastające napięcia polityczne między 

Indiami a Chinami, szczególnie w kontekście nierozstrzygniętego sporu 

granicznego. Należy jednak podkreślić, że decyzję o nieprzystąpieniu do 

RCEP Indie podjęły rok temu – w listopadzie 2019 r.  

– a znacznie ostrzejsza faza napięć między dwoma wielkimi azjatyckimi 

państwami zaczęła się w czerwcu 2020 r. (kiedy doszło do walk w dolinie 

rzeki Galwan). Od tego momentu wydaje się, że nastawienie 

decydentów z Nowego Delhi wobec Pekinu zaczęło się zmieniać: 

wcześniej Indie starały się oddzielać kwestie gospodarcze od kwestii 

politycznych w stosunkach z ChRL, teraz najwyraźniej zaczynają je 

łączyć. Chociaż zatem decyzja na temat RCEP została podjęta znacznie 

wcześniej, obecny klimat polityczny w Nowym Delhi będzie jeszcze 

bardziej utrudniał ewentualny powrót Indii do negocjacji na temat 

przystąpienia do RCEP lub do podobnych porozumień handlowych, 

których częścią byłyby Chiny. 

 

Wnioski 

 

Decyzja Nowego Delhi nie wydaje się mieć bezpośrednich istotnych 

implikacji gospodarczych dla Polski i nie musi przesądzać o ogólnym 
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stosunku Indii do umowy o wolnym handlu z Unią Europejską 

(negocjacje w jej sprawie znajdują się w impasie, ale Indusi zgłaszają 

chęć powrotu do nich). Wiele komentatorów uważa, że nieprzyłączenie 

się do RCEP jest przejawem szerszego procesu rosnącego 

protekcjonizmu obecnego rządu w Nowym Delhi czy wręcz dążenia do 

autarkicznego modelu. Taki proces zaś mógłby przełożyć się również na 

stosunki gospodarcze Indii z państwami europejskimi. Innym 

przykładem miałaby być niedawno zainicjowana przez ten rząd 

Kampania na rzecz Samowystarczalnych Indii (Atmanirbhar Bharat 

Abhiyan). O ile jednak można powiedzieć o wzroście tendencji 

protekcjonistycznych w wybranych aspektach polityki gospodarczej 

tego rządu (szczególnie względem handlu), wniosek o dążeniu do 

autarkii jest nieuprawniony. W wielu wymiarach Nowe Delhi zmierza 

wręcz do większej liberalizacji, np. jeśli chodzi o inwestycje. Nie sposób 

jednak nie zauważyć, że w wybranych aspektach obawy takich grup jak 

rolnicy czy wielki biznes wobec zagranicznej konkurencji potrafią 

wywrzeć wpływ na kierunek działania rządu (ci pierwsi to ogromny 

elektorat, ci drudzy zaś to potężne źródło finansowania dla rządzącej 

partii). RCEP jako przykład ogólnego stosunku indyjskich decydentów 

do gospodarki jest jednak o tyle mylący, że porozumienie to 

obejmowało Chiny. Indie nie mają tak wielkich obaw co do liberalizacji 

handlu prawdopodobnie wobec jakiegokolwiek innego państwa świata. 

Niektórzy komentatorzy uważają, że Nowe Delhi będzie teraz zmierzać 

bardziej do bilateralnych umów handlowych, a to prowadziłoby do 

wniosku, że również negocjacje w sprawie umowy o wolnym handlu  
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z Unią Europejską pozostaną w impasie. To może być jednak również 

zbyt daleko idący wniosek – Indie chcą wyraźnie zachować umowę z np. 

ASEAN, poza renegocjacją jej wybranych aspektów. Zarzuty Nowego 

Delhi wobec RCEP w dużej mierze nie stanowią zatem dobrych 

wyznaczników podejścia Indii do umowy o wolnym handlu UE, chociaż 

zdarzają się istotne podobieństwa – do takich należą np. obawy sektora 

produktów mlecznych (wyrażane tak wobec RCEP jak i FTA z UE) czy 

sprawa przedłużenia uznawania patentów dla leków oryginalnych (co 

było proponowane i w ramach umowy Indie-EU w ramach i RCEP,  

a czemu Nowe Delhi sprzeciwiało się w obu przypadkach). W tym 

zakresie można faktycznie traktować niedawną postawę Indusów 

wobec RCEP jako zapowiedź kwestii, w których będą oni mieli twarde 

oczekiwania w razie powrotu do negocjacji umowy handlowej z Unią 

Europejską. Poza tym jednak nie należy ulegać pojawiającej się 

gdzieniegdzie wizji dążących do autarkii Indii,  

a problematykę stosunków gospodarczych państw europejskich  

z Indiami należy traktować jako w wielu kwestiach odmienną od kwestii 

RCEP. 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 
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Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze 

(RCEP) podpisane. Japonia  

w największej na świecie strefie wolnego handlu 

15 listopada 2020 roku, podczas wirtualnego szczytu w Hanoi, po 

dziewięciu latach negocjacji, podpisano umowę o Regionalnym 

Kompleksowym Partnerstwie Gospodarczym (Regional Comprehensive 

Economic Partnership, odtąd RCEP)1. Jest to umowa o wolnym handlu 

zawarta przez wszystkich dziesięciu członków ASEAN (Brunei, 

Kambodżę, Indonezję, Laos, Malezję, Mjanmę, Filipiny, Singapur, 

Tajlandię i Wietnam), członków formatu ASEAN+3 (Japonię, Koreę 

Południową i Chiny) oraz ASEAN+6 (Australię i Nową Zelandię).  

W wyniku zawarcia umowy powstała największa na świecie strefa 

wolnego handlu, obejmująca blisko 1/3 ludności i 1/3 gospodarki świata. 

Jest to pierwsza umowa o wolnym handlu zawarta również między 

Japonią, Koreą Południową (rozważa poza tym dołączenie do 

Partnerstwa Transpacyficznego; odtąd TPP)2 i Chinami. Umowa 

formalnie wejdzie w życie kiedy minimum sześć państw ASEAN oraz 

trzy niebędące członkami ASEAN ratyfikują ją i przyjmą do prawa 

krajowego. Ocenia się, że może to zająć od sześciu miesięcy do dwóch 

lat3. 
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W kontekście regionu Azji i Pacyfiku ważnymi właściwościami umowy są 

harmonizacja reguł pochodzenia oraz bezpośredniego wysyłania 

towarów między krajami. Jednak umowa przewiduje przede wszystkim 

obniżenie albo likwidację ceł według ustalonych harmonogramów  

w okresie maksymalnie 20 lat. Na przykład po 16 latach od podpisania 

umowy znikną cła na odzież, a 20 lat od podpisania - na alkohol i sos 

sojowy. Pewna grupa produktów (ryż, zboża, wołowina, wieprzowina, 

nabiał oraz cukier; de facto 39 procent eksportu państw ASEAN do 

Japonii) została wyłączona z umowy (stawki celne nie zmienią się)4.  

W przypadku Japonii pełen harmonogram liczy 1338 stron5. Ocenia się, 

że pełne wykonanie umowy usunie cła na 86 procent japońskiego 

eksportu do Chin (między innymi części samochodowe)6. Cła na niektóre 

japońskie produkty, na przykład części do silników benzynowych oraz 

niektóre produkty stalowe znikną już w momencie wejścia umowy  

w życie. RCEP ograniczy albo wyeliminuje cła na 92 procent japońskiego 

eksportu do Korei Południowej (dziś jest to zaledwie 19 procent). 

Ogólnie umowa zwolni z ceł 91,5 procenta japońskiego eksportu do 

państw RCEP oraz 98,6 procent japońskiego eksportu z państw RCEP. 

Zakres umowy jest tym samym nieco mniejszy niż TPP (odpowiednio 

99,9 procenta). Ponadto uważa się, że umowa nie ustala dostatecznych 

standardów dotyczących własności intelektualnej. Umowa również nie 

przewiduje regulacji, jeśli chodzi o ochronę środowiska, dopłaty 

rządowe i działalność związków zawodowych.  

Dla Japonii RCEP to kolejne istotne porozumienie o wolnym handlu po 

okrojonym TPP, japońsko-amerykańskiej umowie o eksporcie 
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niektórych produktów rolnych7 oraz umowie  

o partnerstwie z Unią Europejską (EPA)8. Dzięki stopniowo obniżanym 

stawkom celnym powinny nieco stanieć dobra importowane do Japonii  

z państw-sygnatariuszy oraz eksportowane przez Japonię do tych 

państw. Podpisanie umowy potwierdza że Japonia nie jest gotowa 

zrezygnować całkowicie ze współpracy handlowej z Koreą Południową i, 

przede wszystkim, Chinami. Dlatego pojawiające się na przestrzeni 

ostatnich miesięcy negatywne dla handlu informacje (japońsko-

koreańska wojna handlowa; zapowiedź o przenoszeniu strategicznej 

produkcji z Chin do państw trzecich9) nie powinny być traktowane jako 

dowody na jednoznaczną zmianę kursu. Hipotetyczna autarkia Japonii 

jest w dzisiejszych czasach po prostu niemożliwa. Przedsiębiorstwa 

japońskie zainwestowały w Korei i Chinach zbyt dużo pieniędzy. Duże 

znaczenie powiązań gospodarek azjatyckich ujawniły straty 

spowodowane przez pandemię COVID-1910. Liberalizacja ceł w obszarze 

Azji i Pacyfiku nie powinna zaszkodzić pogrążonej w kryzysie 

gospodarce japońskiej, a wręcz przeciwnie, może przyczynić się do jej 

ożywienia. Na to ożywienie czekają przede wszystkim przedstawiciele 

branży motoryzacyjnej, zwracając uwagę, że RCEP przyczyni się do 

powstania i utrzymania nowych łańcuchów dostaw11, a także 

zwiększenia sprzedaży, przede wszystkim na rynku chińskim12. 

Zdecydowanie pozytywnie o umowie wypowiedzieli się również 

przedstawiciele Keidanren (organizacji biznesowej skupiającej 

największe japońskie firmy) oraz Japońskiej Izby Handlu i Przemysłu 

(JCCI)13. Na gruncie czysto politycznym umowa może też okazać się 
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pretekstem dla Japonii do poprawy nadwyrężonych ostatnio stosunków 

z sąsiadami. Taka poprawa i tak będzie zasadna, bowiem pełne korzyści 

z RCEP zainteresowane gospodarki osiągną po wielu latach. Pewien 

niedosyt Japończyków budzi jednak nieobecność Indii wśród 

sygnatariuszy14. Wcześniej Japonia groziła nawet, że nie podpisze 

umowy, jeśli Indie nie zostaną objęte RCEP15. Co prawda Japonia ma 

własną umowę z Indiami, ale Indie nie mają ich z niektórymi innymi 

państwami, co znacznie utrudnia tworzenie wydajnych łańcuchów 

dostaw. Poza tym obecność Indii stanowiłaby istotną przeciwwagę dla 

obecności Chin. Dlatego można się spodziewać, że japońska dyplomacja 

będzie się starać mimo wszystko przyciągnąć Indie do RCEP albo 

oddziaływać na inne państwa, by te podpisały odpowiednie umowy  

z Indiami.  

Niektórzy komentatorzy oceniają podpisanie RCEP jako ogromne 

zwycięstwo Chin i duże zagrożenie dla interesów Stanów 

Zjednoczonych16. Taka ocena tego wydarzenia wydaje się jednak 

przesadzona. Po pierwsze wydaje się, że Stany Zjednoczone raczej 

skorzystają na bliższej integracji handlowej państw RCEP, ponieważ 

większość członków porozumienia to państwa zaprzyjaźnione  

z Waszyngtonem. Rozwój gospodarczy tych państw byłby korzystny dla 

Ameryki. Po drugie Stany Zjednoczone najpewniej pozostaną jednym  

z najważniejszych odbiorców towarów z państw RCEP, gdyż 

hipotetyczne postawienie przez państwa azjatyckie tylko na współpracę 

regionalną między sobą, nie zastąpi popytu generowanego przez rynek 

amerykański (Ameryka Północna jest dzisiaj największym rynkiem zbytu 
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chociażby dla Toyoty)17. Deficyty handlowe USA mogą być zaś tak samo 

jak do tej pory finansowane z dodruku dolara18. Inne państwa nie mają 

takich możliwości finansowania deficytów handlowych we własnej 

walucie, gdyż ich waluty nie są najważniejszą walutą rezerwową. Ta 

metoda jest skuteczna tym bardziej, im bardziej rozwija się handel 

międzynarodowy (a co za tym idzie popyt na dolara), pod warunkiem, że 

Stany Zjednoczone utrzymują przewagę militarną nad innymi 

państwami. RCEP jako umowa dotycząca stawek celnych, a nie 

współpracy wojskowej, tej przewagi nie przekreśla, nawet jeśli przynosi 

Waszyngtonowi pewne straty wizerunkowe (w kontekście wycofania się 

przez USA z TPP w 2017 za sprawą decyzji prezydenta Trumpa 

podyktowanej w założeniu ochroną lokalnych miejsc pracy, chłodno 

przyjętej przez proamerykańskie państwa azjatyckie). 

Nawet gdyby RCEP rzeczywiście było zagrożeniem dla Ameryki  

i wielkim zwycięstwem Chin, należy mieć na uwadze, że działanie tego 

porozumienia jest rozpisane na wiele lat do przodu. Gospodarka Chin 

chociażby z przyczyn demograficznych może w perspektywie kilkunastu 

lat znacznie wyhamować jeszcze przed osiągnięciem najważniejszych 

korzyści wypływających z RCEP czy statusu supermocarstwa19. 

Podobnie może być z gospodarkami Japonii (pogrążonej w kryzysie 

demograficznym i tracącej na znaczeniu od wielu lat) oraz Korei 

Południowej. Chiny oczywiście skorzystają na RCEP, ponieważ 

ożywienie współpracy handlowej z państwami sąsiednimi pomoże 

uzupełnić ubytki wynikające z amerykańsko-chińskich sporów 

handlowych. Już teraz gospodarka Chin jest jednak mocno 
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zintegrowana z innymi państwami regionu, między innymi Japonią, więc 

tak naprawdę póki co trudno policzyć nowe korzyści. Jednak w handlu 

między państwami azjatyckimi istnieje więcej przeszkód niż w handlu 

między państwami położonymi w innych regionach świata, a RCEP 

zlikwiduje znaczną część tych barier, na czym Chiny skorzystają20. 

Przeforsowanie RCEP przez Chiny nie oznacza oczywiście, że nie będą 

one handlować ze Stanami Zjednoczonymi czy Unią Europejską. 

Umowę można jednak uznać za zwycięstwo Chin w obszarze 

medialnym. Zwycięstwo byłoby jednak większe, gdyby do RCEP udało 

się włączyć Indie oraz Rosję (która poprzez Unię Eurazjatycką ma 

umowy z Wietnamem i Singapurem)21.  

Zawarcie RCEP nie powinno istotnie wpłynąć na sytuację Polski i jej 

stosunki z państwami-sygnatariuszami porozumienia. W szczególności 

nie wpłynie na relacje handlowe Polski  

z Japonią, które będą rozwijać się bardziej pod wpływem japońsko-

europejskiej umowy o wolnym handlu. Zmniejszenie barier w handlu 

międzynarodowym zawsze jest jednak pozytywną informacją dla 

rynków finansowych oraz zwiększeniem perspektyw gospodarczych dla 

liberalizowanych obszarów. Dlatego zmiany wynikające z RCEP będą 

najprawdopodobniej korzystne dla polskich przedsiębiorstw 

działających w Azji Wschodniej. 

  

Konrad Rumiński – analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji 
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Polski eksport do ASEAN w kontekście zawarcia 

umowy o RCEP 

Podpisanie przez 15 państw umowy o Regionalnym Kompleksowym 

Partnerstwie Gospodarczym (RCEP)1 zakończyło wieloletni proces 

negocjacji mających za przedmiot utworzenie jednej z największych na 

świecie strefy wolnego handlu. Wejście w życie umowy będzie miało  

z pewnością wpływ na przekształcanie się systemu handlu 

międzynarodowego, jest również jednym z elementów rywalizacji 

chińsko-amerykańskiej. Będzie miała również wpływ na rozwój 

współpracy gospodarczej, procesów integracyjnych  

i tempa rozwoju gospodarczego Azji Wschodniej i Południowo-

Wschodniej. Jej wejście w życie będzie miało bardzo ograniczony wpływ 

na ogólną wartość polskiego eksportu do ASEAN ze względu na 

minimalne zaangażowanie polskich eksporterów na rynkach tego 

regionu i niewielką wartość polskiego eksportu tamże. Dla polskich 

eksporterów najistotniejsze w umowie na najbliższe lata są 

postanowienia ogólne i zobowiązania poszczególnych państw-członków 

ASEAN dotyczące redukcji ceł na towary oraz związane  

z tym zasady ustalania kraju pochodzenia. Te reguły stanowią też 

najważniejszą, najobszerniejszą i najbardziej skonkretyzowaną część 

umowy.  
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Pozycja ASEAN na polskiej mapie eksportowej  

 

Polski bezpośredni eksport do ASEAN w ostatnich latach odnotował 

niewielki wzrost2. Jest to jednak jak do tej pory tylko odbicie od trendu 

spadkowego, który zaczął się w 2015 i dołował w 2017. Najwyższą 

wartość polski eksport odnotował w 2014 r.  

Wartości eksportu w rozłożeniu na lata zaprezentowano na wykresie 1. 
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Polski eksport do ASEAN jest mało znaczącym ułamkiem ogólnego 

polskiego eksportu, co zostało zaprezentowane w tabeli 1. 

 

Dynamika polskiego eksportu do ASEAN była średnio nieco niższa od 

dynamiki polskiego ogólnego eksportu i była też dużo bardziej 

nerwowa, co zaprezentowano na wykresie 2. 
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Średnia arytmetyczna wzrostu eksportu do ASEAN w latach 2013-2019  

z rokiem bazowym 2012 jako rokiem t0 wynosiła 4,58 proc.,  

a geometryczna – 3,15 proc. Dla ogólnego polskiego eksportu te 

wartości wyniosły odpowiednio 5,73 i 5,41 proc.  

Pod względem wartości eksportu cały blok ASEAN był do tej pory dla 

polskich przedsiębiorstw rynkiem mało znaczący, a rynki 

poszczególnych państw bloku – jeśli traktować je oddzielnie – były 

rynkami marginalnymi, dużo mniejszymi niż i tak niewiele znaczące dla 
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ogólnego polskiego eksportu rynki Chin, Japonii i Korei (pozostałych 

poza ASEAN azjatyckich członków RCEP). W tabeli poniżej 

zaprezentowano eksport do pięciu czołowych odbiorców w ASEAN  

w porównaniu do eksportu do Chin, Japonii i Korei Południowej. 

Wartości eksportu do Chin podano z wyłączeniem katod miedzianych i 

rud miedzi.  

 

Wejście w życie umowy o powstaniu RCEP – jeśli zostanie ona 

ratyfikowana przez wszystkich sygnatariuszy – w najbliższych latach nie 

będzie miało większego bezpośredniego znaczenia dla absolutnej 

większości polskich przedsiębiorstw eksportowych i ogólnej wartości 

polskiego eksportu. ASEAN jako blok jest mało znaczącym rynkiem dla 

polskich eksporterów, a stosunkowo słaba dynamika wzrostu eksportu 
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bezpośredniego nie wskazuje na szybką zmianę pozycji południowo-

azjatyckiego bloku w portfolio polskich eksporterów. Zmiany 

konkurencyjności eksportu polskich towarów do ASEAN będą natomiast 

miały w pewnym zakresie znaczenie dla tych polskich przedsiębiorstw, 

które już eksportują lub planują eksport do państw bloku, gdyż będą 

musiały w ocenie konkurencyjności swoich produktów uwzględnić 

dynamikę redukcji stawek celnych w poszczególnych grupach 

produktowych wobec poszczególnych państw-sygnatariuszy umowy. 

 

Import polskich towarów do ASEAN 

 

Od 2012 r. do 2019 r. import polskich towarów do państw ASEAN 

według danych ASEAN uległ niemal podwojeniu. Wartości importu  

w poszczególnych latach zaprezentowano na wykresie 3. 
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Za wyjątkiem roku 2015 import polskich towarów rósł systematycznie 

aczkolwiek w bardzo nierównym tempie z większą dynamiką w latach 

2013-2014 i ponownie przyspieszając dopiero w ostatnich dwóch latach. 

Średnia arytmetyczna wartości wzrostu w latach 2013-2019 z rokiem 

bazowym 2012 jako rokiem t0 wyniosła 10,65 proc., a średnia 

geometryczna – 10,16 proc. Import polskich towarów rósł średnio 

znacznie szybciej niż ogólny import realizowany przez państwa ASEAN  

z uwzględnieniem handlu wewnątrz bloku, który wyniósł 2,18 proc. 

według średniej arytmetycznej i 1,87 proc. według średniej 

geometrycznej. Import z Polski rósł również znacznie szybciej od 

importu do ogólnego importu do ASEAN z państw spoza bloku (średnia 

arytmetyczna tempa wzrostu 2,41 proc., średnia geometryczna 2,08 

proc.) i nieco szybciej od importu do ASEAN z Unii Europejskiej  

z wyłączeniem Polski (średnia arytmetyczna tempa wzrostu: 1,4 proc., 
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geometryczna: 0,94 proc.). Porównanie tempa wzrostu dla 

poszczególnych lat zaprezentowano na wykresie 4. 

 

Polski import był dużo bardziej dynamiczny niż import unijny i nie jest  

z nim wyraźnie skorelowany, na co wskazuje wartość współczynnika 

korelacji liniowej Pearsona na poziomie 0,54. Sugeruje to, że import  

z Polski do ASEAN nie był do tej pory istotnie powiązany z importem z 

UE i jego dynamika w znacznym stopniu wynikiem czynników 

autonomicznych. Jak wynika to z wykresu i jak wskazuje na to wartość 

współczynnika kowariancji, import z Polski podążał w tym samym 
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kierunku co import z UE, co sugeruje na istnienie pewnego powiązania, 

jednak byłoby ono dość słabe. 

Wartości importu do ASEAN pobrane z ASEANstats będące podstawą 

wcześniejszych wyliczeń są wartościami obejmującymi koszty 

transportu i ubezpieczenia oraz marże pośredników, jeśli działają oni 

jako sprzedawcy lub zostały one doliczone do wartości importu jeśli 

uczestniczyli w transakcji na innych zasadach. Te wartości powinny być 

wyższe niż wartości bezpośredniego eksportu z Polski do ASEAN ujęte 

w bazie GUS. Jednak przez większość lat ma miejsce sytuacja odwrotna, 

co może wynikać z niedoszacowania wartości importu polskich towarów 

wskutek zaniżania wartości importu w deklaracjach importowych lub 

innej kwalifikacji kraju pochodzenia dla towarów eksportowanych  

z Polski.  

Różnice między wartością eksportu według danych GUS a jej wartością 

według danych ASEANstats uległy stopniowej niwelacji i od 2017 

wartość importu do ASEAN jest wyraźnie wyższa od wartości eksportu  

z Polski. Te różnice nie wpływają istotnie na ocenę znaczenia Polski jako 

dostawcy dla odbiorców w ASEAN. Pod względem wartości udział 

polskich towarów w imporcie do ASEAN był bowiem w całym okresie do 

2012 r. absolutnie marginalny, co zostało zaprezentowane w tabeli 3. 
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Również minimalny jest udział polskich towarów w wartości importu  

z UE, który z 0,89 proc. wzrósł do 1,39 proc. w 2019 r. Sam wzrost 

udziału jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, jednak tempo wzrostu 

importu jest wciąż zbyt mało odbiegające od tempa wzrostu importu  

z UE i wydaje się, że w znacznym stopniu było związane z zaniżoną 

wartością importu według danych ASEAN. Pozycja Polski jako partnera 

ASEAN w ramach UE nie uległa większej zmianie i pozostaje 

marginalna.  
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Znaczenie RCEP dla importu polskich produktów do wybranych 

państwach ASEAN 

 

Oceniając skutki wejścia w życie umowy dla polskiego eksportu należy 

jednak również wziąć pod uwagę sytuację w poszczególnych branżach  

i produktach na poszczególnych rynkach państw członkowskich. O ile 

pod względem łącznej wartości Polska dla ASEAN i vice versa są 

marginalnymi partnerami, to w niektórych grupach produktowych 

polskim przedsiębiorstwom udało się już wejść ze swoją ofertą do 

niektórych państw bloku. Wartości na najwyższych poziomach agregacji 

danych pozwalają tylko na oszacowanie, na ile w ogóle istotnym 

partnerem jest ASEAN i poszczególne państwa bloku. Na podstawie 

tych danych nie powinno się jednak wyciągać wniosków o tym w jakim 

stopniu i w jakiej perspektywie czasowej wejście w życie RCEP może 

obniżyć atrakcyjność polskich produktów i co za tym idzie wpłynąć 

negatywnie na wartość polskiego eksportu do poszczególnych państw. 

Ze względu na ogromne zróżnicowanie w fazowaniu redukcji stawek 

przez poszczególne państwa w stosunku do pozostałych państw-

sygnatariuszy umowy ocena możliwego wpływu zmian stawek celny po 

wejściu w życie umowy może być dokonana dopiero po zbadaniu ich 

zmian w odniesieniu do każdej grupy produktów istotnej dla polskiego 

eksportu do każdego z osobna państw ASEAN. Ze względu na rozmiary 

niniejszego opracowania taką analizę poglądową przeprowadzono dla 

kluczowych odbiorców polskich produktów w ASEAN – Singapuru, 
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Tajlandii, Wietnamu i Malezji – w zakresie kilku pierwszych grup  

o największej wartości importu. Wartość importu polskich produktów 

przez te państwa zaprezentowano w kolejnych tabelach. 

 

Singapur 

Na 10 pierwszych grup produktowych o największej wartości importu na 

poziomie HS8 Singapur już ma zerowe stawki na import z Polski3  

i wejście w życie RCEP z punktu widzenia samych stawek celnych nie 

zmieni sytuacji polskich eksporterów na rynku singapurskim.  

 

Wietnam 

Dzięki zawarciu umowy o utworzeniu strefy wolnego handlu między 

Unią Europejską a Wietnamem redukcja stawek celnych, jaka jest 

wprowadzona przez podpisanie RCEP jest w znacznym stopniu 

skorelowana z redukcją, a dla części grup produktowych zniesienie ceł 

dla produktów z UE w tym Polski nastąpi wcześniej niż dla części 

sygnatariuszy RCEP. Biorąc pod uwagę, że UE i Wietnam uzgodniły 

zniesienie ceł na ponad 99 proc. produktów, wejście w życie RCEP 

obniża obecną konkurencyjność polskich produktów na rynku ASEAN, 

gdyż dyskontuje korzystne stawki celne i w perspektywie 10-20 lat 

zależnie od grupy produktów będzie prowadziło do wyrównania stawek 

na produkty polskie i państw członków RCEP. Rezultatem tych dwóch 
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procesów w dłuższym okresie będzie bardziej równy dostęp towarów  

z UE oraz członków RCEP na rynek wietnamski pod względem stawek 

celnych. Poniżej w tabelach zaprezentowano kształtowanie się stawek 

celnych dla pierwszych pięciu pod względem wartości importu do 

Wietnamu grup na linii HS8. 

Dla grupy produktów pod kodem 0207141000 (Medicaments; consisting 

of mixed or unmixed products n.e.c. in heading no. 3004, for therapeutic or 

prophylactic uses, packaged for retail sale – Other)4 sytuacja po wejściu  

w życie RCEP nie ulegnie zmianie. 

 

Dla grupy pod kodem 0207141000 (Meat and edible offal; of fowls of the 

species Gallus domesticus, cuts and offal, frozen – Wings) sytuacja nie 

ulegnie większej zmianie ze względu na fakt, że grupa te jest objęta 

umową o wolnym handlu UE-Wietnam i do 2030 r. wszystkie cła mają 

być zniesione stopniowo w tempie 1,9 proc. rocznie. 
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Dla grupy pod kodem 02064900 (Offal, edible; of swine, (other than 

livers), frozen – Other) sytuacja nie zmieni się znacząco, ponieważ do 

2029 r. mają zostać zredukowane do zera cła na podstawie FTA między 

UE a Wietnamem. 
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Dla grupy pod kodem 4021041 (Dairy produce; milk and cream, 

concentrated or containing added sugar or other sweetening matter, in 

powder, granules or other solid forms, of a fat) sytuacja nie ulegnie 

zmianie ponieważ do 2023 mają być zniesione cła na podstawie umowy 

o FTA między UE a Wietnamem. 

 

Dla grupy pod kodem 82121000 (Razors) sytuacja w najbliższych latach 

ulegnie poprawie, ponieważ cła na polskie towary na podstawie umowy 

o FTA między UE a Wietnamem mają być zniesione już do 2023, 

wcześniej niż zakończone będzie fazowanie ceł na podstawie RCEP. 
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Malezja 

Gospodarka malezyjska jest również dość otwarta, choć w nieco 

mniejszym stopniu niż singapurska. Na pierwsze dwadzieścia pod 

względem wielkości importu polskich towarów do Malezji grup towarów 

na poziomie HS8 18 grup ma preferencyjną stawkę celną 0%. Łącznie 

wartość importu do Malezji w pierwszych dwudziestu grupach (niemal 

150 mln USD) stanowiła ponad połowę łącznego importu polskich 

produktów w 2019 r. (niemal 276 mln USD). W tylko dwóch grupach  

o łącznej wartości ponad 8 mln USD polskie produkty będą obłożone po 

okresie redukcji wyższymi cłami niż produkty z państw-sygnatariuszy 

RCEP. Wejście w życie RCEP nie zmieni zatem w istotnym stopniu 

sytuacji tych polskich produktów, które już są obecne na malezyjskim 

rynku.  
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Tajlandia 

Konkurencyjność polskich towarów na rynku tajskim raczej ulegnie 

pogorszeniu, ze względu na bardziej preferencyjne stawki celne, jakimi 

cieszyć się będą firmy z pozostałych państw sygnatariuszy RCEP. Siła 

wpływu zmian będzie różna dla poszczególnych grup produktowych ze 

względu na zróżnicowaną wysokość stawek celnych oraz terminy i 

tempo redukcji ceł w ramach RCEP. Poniżej w tabelach zaprezentowano 

sytuację dla pierwszych pięciu pod względem wartości grup 

produktowych na linii HS8.  

Dla grupy pod kodem 74031100 (Copper; refined, unwrought, cathodes 

and sections of cathodes - Cathodes and sections of cathodes) sytuacja nie 

ulegnie zmianie. 
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Dla grupy pod kodem 40101100 (Rubber; vulcanised, conveyor belts or 

belting, reinforced only with metal – Reinforced only with metal) sytuacja 

ulegnie pewnemu pogorszeniu, ponieważ import z Polski będzie 

obłożony siedmioprocentowym cłem, podczas gdy dla członków RCEP 

bariery celne zostaną niezwłocznie zniesione. 

 

Dla grupy pod kodem 84099946 [Engines; parts for internal combustion 

piston engines (excluding sparkignition) – Pistons, with an external 

diameter of 50 mm or more, but not exceeding 155 mm] sytuacje ulegnie 

pewnemu pogorszeniu, ponieważ import z Polski będzie obłożony 

dziesięcioprocentowym cłem, podczas gdy dla członków RCEP bariery 

celne będą stopniowo znoszone przez 10 lat. 
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Dla grupy pod kodem 33049930 [Cosmetic and toilet preparations; n.e.c. 

in heading no. 3304, for the care of the skin (excluding medicaments, 

including sunscreen or sun tan preparations) – Other face or skin creams 

and lotions] sytuacja ulegnie znaczącemu pogorszeniu ze względu na 

obowiązująca stawkę 30 proc. cła na import z Polski wobec całkowitego 

stopniowego zniesienia ceł na towary z obszary RCEP w ciągu 10 lat. 
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Dla grupy pod kodem 35019010 (Caseinates and other casein derivatives; 

casein glues – Caseinates and other casein derivatives) sytuacja ulegnie 

pewnemu pogorszeniu, ponieważ import z Polski będzie obłożony 

pięcioprocentowym cłem, podczas gdy dla członków RCEP bariery celne 

zostaną niezwłocznie zniesione. 

 

 

Wnioski 

Podpisanie przez 15 państw umowy o Wszechstronnym Regionalnym 

Partnerstwie Gospodarczym (RCEP) będzie miało bardzo ograniczony 

wpływ na ogólną wartość polskiego eksportu ze względu na minimalne 

zaangażowanie polskich eksporterów na rynkach ASEAN. Wartość 

bezpośredniego eksportu z Polski do ASEAN była od 2012 r. niewielka,  
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a ponadto w ostatnich latach obniżyła się głównie za sprawą spadku 

eksportu do Singapuru. Malał również udział ASEAN w łącznym polskim 

eksporcie – z 0,77 proc. w 2013 do 0,55 proc. w 2019. 

Wejście w życie RCEP będzie miało odmienne skutki dla 

konkurencyjności polskiego eksportu zależnie od tego, do którego 

państwa będzie kierowany. Ze względu na otwartą politykę importową 

Singapuru warunki eksportu do tego państwa nie ulegną pogorszeniu. 

Podobnie będzie w przypadku Wietnamu, przy czym w najbliższych 

latach w niektórych grupach zniwelowaniu ulegnie chwilowa przewaga 

polskich produktów spowodowana podpisaniem umowy o wolnym 

handlu między UE a Wietnamem. 

Konkurencyjność eksportu polskich produktów do innych kluczowych 

odbiorców w ASEAN – takich jak Tajlandia czy Malezja – zależy od 

zobowiązań, jakie podjęły te państwa  

w zakresie redukcji stawek celnych w ramach RCEP w konkretnych 

grupach produktowych. W wypadku Malezji sytuacja nie ulegnie 

znacznej zmianie; pogorszeniu natomiast ulegnie konkurencyjność 

polskich produktów na rynku tajskim. 

Polskie władze powinny wspierać lub – tam, gdzie to jest konieczne  

– podjąć inicjatywy zmierzające do zawarcia umów dwustronnych lub 

wielostronnych dotyczących preferencyjnych zasad wymiany handlowej 

z tymi kluczowymi partnerami w obrębie ASEAN, z którymi takich 

porozumień nie ma, a którzy w ramach RCEP znacząco obniżają stawki 

dla importu z państw-sygnatariuszy umowy. 
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Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 

                                                           
1 Znanym również jako Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze (RCEP). 
Zob. Damian Wnukowski, Podpisanie RCEP – największej na świecie umowy o wolnym 
handlu, Komentarz PISM nr 84  
z 16.11.2020, 
https://pism.pl/publikacje/Podpisanie_RCEP___najwiekszej_na_swiecie_umowy_o_wo
lnym_handlu 
[dostęp: 10.12.2020] 
2 Dane dla eksportu pochodzą z bazy GUS: 
 http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/HandelZagraniczny.aspx [dostęp: 10.12.2020]  
3 Stawki celne zostały pobrane z serwisu Access2Markets: 
 https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/.[dostęp 10.12.2020] 
4 Nazwy podawane są w oryginalnym brzmieniu angielskim według klasyfikacji 
stosowanej przez ASEAN. 
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Mohsen Fakhrizadeh’s assassination  

Łukasz Przybyszewski 

  

On November 27, 2020, Mohsen Fakhrizadeh, an Iranian nuclear 

physicist and the head of the Research and Innovation Organisation of 

the Iranian Ministry of Defence and Armed Forces Logistics, was 

assassinated near the town of Absard. The scientist was returning with 

his family after a stay in his wife's hometown. Fakhrizadeh was 

suspected by Western intelligence agencies (as well as other entities) of 

working on the Iranian nuclear warheads until around 2003. The 

investigation into the details of the assassination is ongoing but the 

Iranian authorities have announced imminent and "hard" retaliation.  

During the first 24 hours after the attack, there appeared two main 

theories that strove to explain how it was carried out: 
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1. by a smaller hit-squad (5-6) or a larger group (12) of attackers and 

an explosive-laden Nissan Zamyad pick-up truck. This scenario was 

described in many tactical variants; 

2. by a remote-controlled weapon system hidden in the back of 

Nissan Zamyad. According to this version, the pick-up truck detonation 

was initiated only after Fakhrizadeh was mortally wounded. 

Most Western analysts and security experts prefer to point to the first 

theory as the more probable explanation. Iran’s official hold the other 

viewpoint and insist that the remains of a remote-controlled weapon 

system were found on the scene. Some Western experts do admit that 

Iran’s claim isn’t irrational, although in their opinion the operator was 

near to the attack location and  

a satellite control system wasn’t used. Yet, if Iran could in any way prove 

that the remote system indeed was activated and/or controlled per 

satellite and that it utilised AI biometrical algorithms then this would be 

probably the first such documented case. Regardless of which theory is 

true, both Iran and some of the Western officials (as well as analysts) 

have their own reasons for preferring one the instead of the another. For 

some, the assassination of Fakhrizadeh by a hit squad would be a proof 

that Iran is vulnerable and deeply infiltrated. For the authorities in 

Tehran, the use of a remote-controlled weapon system is a very 

plausible and practical explanation, because it underlines the opposite 

as true – that Iran isn’t infiltrated, security loopholes are few and the 

number of foreign agents and hitmen on ground is extremely limited. It 
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is highly probable that the truth won’t see the daylight in many years to 

come. 

With so few photos and recordings showing the place of the murder, at 

present it is impossible to exclude either direct or indirect (remote) 

involvement of the attacker/s. As the security convoy cars are not shown 

in the currently available photos (the number of which is very limited), 

all of the above variants are likely to an equal degree. On the basis of 

existing media reports, it can be concluded that the Iranian investigators 

dismissed the possibility of an attack carried out by a single 

sharpshooter. 

The photograph below shows one of the more accurate, although 

controversial and inconclusive, open-source bullet trajectory analyses. 

However, it must be noted that there are several variants still considered 

by a part of the OSINT community as at least equally valid. 
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Picture 1: Assassination location and bullet trajectory open-source 

analysis of one of the variants of the attack on the Fakhrizadeh's convoy 

 

 

Source:  OSINT Editor – Community Powered 

https://twitter.com/osinteditor/status/1333915837506482177?s=21 
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Picture 2: Illustration of the assassination scene  

in a wider geographical context 

 

Source: Google/Maxar, own composition. 

 

It can be assumed that the publication of new photos of Fakhrizadeh in 

January 2019 on the portal of the Supreme Leader of Iran facilitated 

scientist’s assassination. Most likely, however, this was not the key 

information necessary to plan the murder.  

At the time of writing, it is not known whether, when and how Iran 

would decide to avenge the death of Fakhrizadeh, although Israel is 

pointed towards as the most likely perpetrator. Tehran's behaviour after 

Fakhrizadeh's assassination has hardly changed except for two aspects: 
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1. the Iranian parliament obliged its government to suspend the 

application of the additional protocol of the International Atomic Energy 

Agency from around mid-February 2021. This will limit the exchange of 

information and more inquisitive inspections, unless the authorities in 

Tehran prove to be able to lift the US unilateral sanctions by that time; 

2. the Iranian Ministry of Defence is trying to obtain additional 

funds and most likely has now all the points to prove that it needs  

a larger pool of resources from the 2021/22 budget. The Research and 

Innovation Organisation which Fakhrizadeh was heading before his 

death might receive at least twice as much funds as compared to 

2020/21. 

Fakhrizadeh's assassination is an irreparable loss of image for the 

Islamic republic. While it will probably not be easy for the Iranian 

authorities to find an equally charismatic and experienced successor, the 

Iranian defence and nuclear research programme will most likely 

continue to develop. Tehran will use the assassination as an rhetorical 

point to strengthen its diplomatic position during the meeting of the 

remaining signatories of the nuclear agreement, i.e. the JCPoA 

(December 16, 2020) and the UN Security Council meeting (December 

22, 2020). It may be expected that the assassination of Fakhrizadeh will 

additionally help the Iranian Ministry of Foreign Affairs to attempt to 

exert indirect influence on upcoming US President Joe Biden’s 

administration, primarily through the European signatories of the 

JCPoA. 
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India opts out of joining RCEP 

Krzysztof Iwanek 

 

While the Regional Economic Comprehensive Partnership (RCEP) has 

been signed on November 15 this year, India did not join it despite New 

Delhi’s earlier interest to do so. Until November 2019, when New Delhi 

finally decided to opt out, opinions on RCEP in the country were divided. 

The opposition to the multilateral free trade deal came from many 

quarters and it primarily revolved around concerns about the impact of 

rising imports from China on various sectors of Indian economy, from 

small agriculturalists to large steel producers. Moreover, the country is 

already facing a massive trade deficit with China. In 2018-2019, it 

amounted to 53.5 billion USD, which was more than a half of the 

country’s total deficit with all RCEP countries and approximately 30% of 

India’s total trade deficit.  

Another general concern was the lack of a level-laying field in trade with 

China. It has been often pointed out – not only in India, for that matter  

– that foreign companies face various non-tariff barriers in the PRC and 

that Chinese authorities are subsidising production in various sectors. 

New Delhi is already accusing Beijing of subsidising the production of 

certain steel products which India is importing. It was believed, 

therefore, that even after joining RCEP Indian companies would have less 
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opportunities on the Chinese market than their Chinese counterparts in 

India.  

Moreover, the 2020 tensions in Ladakh further strengthened anti-

Chinese sentiments in India. While these took place months after New 

Delhi chose not to join the free trade agreement, these events made any 

further attempt to join the RCEP even more difficult politically. The 

decision-makers in New Delhi have now apparently stopped perceiving 

their country’s economic relations with the PRC as separate from 

political relations and security issues. As of now, therefore, it seems that 

India will not reconsider its decision about RCEP. 

The trade imbalance with China was the most important factor but not 

the only one. India already has free trade agreements with nearly all 

other RCEP countries – ASEAN members, the Republic of Korea and 

Japan – and it is negotiating such deals with Australia and New Zealand 

as well. This means that the PRC is the only country within the RCEP with 

which New Delhi neither has an FTA nor wishes to sign one. Moreover, 

the results of those other free trade agreements have also been mixed 

so far, in the sense that certain sectors of Indian economy complained 

about growing external competition and trade imbalance. In 2018-2019, 

India had a large trade deficit with 11 of 15 RCEP countries, except for 

Myanmar, the Philippines, Brunei and Laos. New Delhi is thus seeking to 

renegotiate its FTA with the ASEAN. Similarly, the rise of steel imports 

from the Republic of Korea, Japan and Indonesia over the last few years 

and the challenges it created to Indian domestic producers is apparently 



 

English summaries  | 81 

causing New Delhi to attempt to renegotiate its steel trade rules with 

Seoul and Tokyo. Moreover, India’s milk products providers were 

apprehensive that joining the RCEP would have led to rising competition 

not only from their Chinese counterparts but also the ones from 

Australian and New Zealand. It thus seems that New Delhi’s current 

approach is to keep, negotiate or renegotiate bilateral FTAs with all the 

RCEP members other than China while staying away from a multilateral 

FTA that would involve the PRC. 

As for more concrete reasons for which India decided to stay out of the 

partnership, the ones often given by the country’s politicians, 

bureaucrats and commentators included:  

(1) Lack of a trade differential. Signing the RCEP would primarily 

imply reducing or doing away with tariffs – equally by all members with 

regards to all members. Had New Delhi joined, it would have had to 

gradually abandon approximately 80% of its current tariffs. India partially 

accepted this deal but wanted to retain higher tariffs for one country  

– China.  

(2) Lack of a mechanism to protect the Indian economy from a steep 

surge in imports. New Delhi reportedly wanted an ‘auto-trigger’ 

mechanism to be built into the deal but this was not accepted. 

(3) Very general criteria for rules of origin. New Delhi expected that 

this would lead to an increase of indirect imports from China to India 

through ASEAN countries. India suggested more strict criteria for rules of 

origin but other RCEP members did not agree. 
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(4) Very moderate liberalisation of trade in services. In total trade 

balance, India generally reaps larger economic benefits from selling 

services on foreign markets than from selling goods. New Delhi was thus 

particularly keen to open the services market within the RCEP as much as 

possible but the deal focused on products. For instance, India wanted 

Mode 3 (commercial presence) and Mode 4 (presence of natural 

persons) of trade in services (as defined in GATS treaty) to be liberalised 

but was dissatisfied with the degree to which it had been done within 

the RCEP agreement. 

(5) Basing the RCEP tariffs’ change on their quota as of January 1, 

2014. RCEP envisaged a gradual reduction of various tariffs. As New Delhi 

has raised some of its tariffs in the period of 2014-2019, it wanted to 

introduce a later date as a source for the base tariff quota. The end 

result would have been the same – wherever RCEP stipulates a tariff 

reduction to 0%, New Delhi would have to comply – but starting off from 

a later date, that is from a period when some of Indian tariffs have 

become higher, would make the process more gradual for the Indian 

market. This demand has not been accepted as well, however. 

(6) New Delhi’s claim that the trade-related property rights within 

RCEP would not recognise its interests enough. For instance, Japan and 

South Korea wanted to extent the period during which pharmaceutical 

patents should be respected beyond 20 years (as suggested in TRIPS Plus 

which New Delhi is rejecting). For India – a major producer of generic 

drugs – such a solution would not be beneficial, however. 
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(7) A condition that RCEP members shall treat each other’s investors 

in a way ‘no less favourable’ than the way in which they treat investors 

from other (non-RCEP) countries. This would mean that investment 

privileges offered by India to a particular country would have to by 

default be extended to all RCEP nations. 

(8) Inclusion of agricultural and milk products in the free trade deal. 

India’s trade and industry minister declared that New Delhi wanted 

these to be excluded altogether. The demand was apparently not 

fulfilled, save for certain products such as rice (as Japanese producers 

were also apprehensive of rising rice imports from the PRC). 

Some commentators have concluded that New Delhi’s decision is a sign 

of growing protectionism; few have even expressed a belief that the 

government wants to direct India towards autarchy. They have claimed, 

for instance, that the recently-initiated Atmanirbhar Bharat Abhiyan – 

Self-Reliant India Mission – is another sign of the same tendency. While 

protectionist measures have been indeed introduced in certain aspects 

of trade, these conclusions otherwise appear far-fetched. As pointed out 

in one of our previous commentaries, the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, 

while restricting trade in areas such as defence, is actually opening the 

doors of Indian economy wider to foreign direct investment.  

New Delhi’s stand on the RCEP should thus not be used as a measuring 

rod when it comes to trade between Europe and India. As pointed out 

before, India’s main issue with the RCEP were imports from China. New 

Delhi is otherwise open to negotiate further free trade agreements with 
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nations such as Australia or New Zealand and may yet come back to the 

negotiating table with the European Union (EU) when it comes to the 

project of their bilateral FTA. Some of the matters raised by the Indian 

government during the RCEP talks are indeed similar or same to the 

issues raised by New Delhi during the earlier free trade agreement 

negotiations with EU. These include the apprehensions of Indian milk 

product providers (towards both their Asian and European competition) 

or India’s resistance to prolong the time of respecting drug patents. In 

such cases, Indian government’s recent stand on the RCEP may indeed 

be indicative of how it would approach the same issues if the EU-India 

FTA talks were revived. Apart from such cases, however, the nature of 

India’s economic ties with the EU is in many ways different from its trade 

relations with the RCEP members, particularly with China. India is 

therefore not expected to become a highly protectionist country and it is 

certainly not striving towards economic autarchy. 

 

Japan joins world’s largest free trade zone 

Konrad Rumiński 

  

The Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) was 

signed on November 15, 2020. The agreement covers 15 countries (all 

ASEAN members, Japan, South Korea, China, Australia and New 

Zealand) and it constitutes the world's largest free trade deal, 

covering approximately 1/3 of the global population and economy. 
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The agreement will formally come into force within two years. Some 

of the main elements of the deal include harmonisation of the rules of 

origin and delivery of goods as well as elimination or reduction of 

tariffs. For Japan, the RCEP is yet another important free-trade 

agreement (FTA) signed in the last years after the Trans-Pacific 

Partnership (TPP), the Japanese-American FTA on certain agricultural 

products and the FTA with the European Union (EU). At the same 

time, it is the first of its kind to be jointly signed by Japan, South 

Korea and China. Full implementation of the deal will lift tariffs on 86 

percent of Japan's exports to China and 92 percent of Japan's exports 

to South Korea. However, the deal does not cover certain agricultural 

products, such as rice, pork and beef which account for nearly 39 

percent of ASEAN exports to Japan. The signing of the RCEP was 

particularly well received by the representatives of Japanese 

businesses who hope for a swift economic recovery, especially in the 

automotive industry which was severely hit by the coronavirus 

pandemic. The RCEP may also provide some opportunities for Tokyo 

to improve relations with its neighbours, as those have been difficult 

in recent years. The completion of the RCEP may be seen as a success 

for China, yet it should not seriously challenge the position of the 

United States in the region. The economic effects of the deal will only 

become evident over time, as it will take years for it to be fully 

implemented. 
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Polish export to ASEAN in context of RCEP 

Łukasz Sarek 

  

The signing of the Comprehensive Regional Economic Partnership 

Agreement (RCEP) by 15 countries has completed a long process of 

negotiations aimed at creating one of the world's largest free trade 

areas. The agreement covers various areas of economic activities, 

including investments, trade in services, intellectual property, e-

commerce competition and others. Majority of those areas is 

regulated in a rather general way, while the tariffs reductions and 

regulating rules of origin remain the key component of the 

agreement.  

The agreement will have limited direct impact on overall Polish 

exports to the ASEAN. The total value of potential losses that Polish 

exports could suffer as a result of preferential tariffs applied for goods 

originated from the countries which are parties to the agreement will 

be very limited due to the poor involvement of Polish exporters in the 

ASEAN markets. Each of the RCEP signatories follows individual 

schedule of tariffs reductions and Poland, as a EU member, also 

benefits from the trade agreements concluded by Brussels with some 

of the members of ASEAN. The competitiveness of Polish products 

after the RCEP enters in force will depend heavily on individual 

countries’ obligations concerning the reduction of customs duties on 

goods and related rules determining the country of origin. 
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The value of Poland’s direct export to the ASEAN has remained very 

low since 2012. In 2019, it was worth 1.475 billion USD. While exports 

to some of the bloc’s countries have increased in recent years, they 

did not compensate for the dramatic fall in exports to Singapore 

(from nearly 842 million USD in 2014 to little more than 298 million 

USD in 2019). The most dynamic export growth was recorded in 

Vietnam: from 174 million USD in 2013 to 343 million in 2019. Exports 

to Malaysia bounced between 139 million USD and 310 million USD 

with the value of 254 million USD in 2019. The exports to Thailand 

peaked in 2018, reaching 282 million USD, and dropped slightly last 

year to 224 million USD. The share of the ASEAN in overall Polish 

exports has decreased from 0.77% in 2013 to 0.55% in 2019.  

As Polish goods are exported to the ASEAN through third countries, 

official ASEAN data does not reflect the relation between value of  

exports to ASEAN from Poland and value of Polish goods imported to 

the ASEAN market. Imports of Polish goods to ASEAN have been 

growing relatively dynamically since 2012, according to the ASEAN 

data. This growth rate was much faster than that of total imports 

from non-block countries and imports from the European Union. 

However, the high growth rate in imports of Polish goods to ASEAN, 

as recorded until 2016, could be a result of underestimation of the 

value of their goods in earlier years in ASEAN statistics. Thus, the 

actual change in flow rate could be less dynamic. This has been 

gradually levelled out and from 2017 onwards, the reported value of 
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ASEAN imports of Polish goods exceeded that of Polish exports to 

ASEAN.  

This growth rate, inflated or not, was still not high enough to 

significantly increase the value of imported Polish goods in 

comparison to flows to the ASEAN from other countries. Their share 

in the ASEAN’s overall imports has remained marginal. In 2019, 

imports of Polish goods accounted for only 0.16 percent of imports 

from outside the block and for 1.39 percent of the imports from the 

EU.  

The entry of RCEP into force will have different effects on the 

competitiveness of Polish exports to ASEAN members. Due to 

Singapore's open import policy and the signing of  

a free trade agreement between the EU and Vietnam, export 

conditions to these two leading importers of Polish goods will not 

significantly deteriorate. The competitiveness of Polish exports to 

other key ASEAN customers, such as Thailand and Malaysia, depends 

on the commitments made by these countries to reduce tariffs under 

the RCEP in specific product groups. As for Malaysia, the key groups 

of Polish products seem to remain unthreatened. 18 out of 20 groups 

of products on line HS8 constituting roughly half of import of Polish 

goods to Malaysia were under 0% of tariffs rate with only two subject 

to higher rates. The exports to Thailand will be the most challenging 

as Polish goods in some groups will be subject to much higher tariffs 

than Chinese, Korean or Japanese.  
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Polish authorities should support or, where necessary, take initiatives 

to conclude bilateral or multilateral agreements with those key 

ASEAN partners with whom no such deals exist and which, under the 

RCEP, will significantly reduce rates for imports from other signatory 

countries. 

 

 

 


