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Podsumowania tekstów 

 

Władze USA rozmieściły siły umożliwiające konfrontację z Iranem 

Łukasz Przybyszewski 

 

W połowie maja w okolicy Zatoki Perskiej rozmieszczono grupę uderzeniową lotniskowca 

USS Abraham Lincoln oraz m.in. grupę zadaniową bombowców B-52. W Zatoce Perskiej 

władze USA dysponują obecnie wystarczającym spektrum środków potrzebnych do ataku 

powietrznego na m.in. obiekty irańskiego programu nuklearnego. Spekuluje się, że celem 

działań władz w Waszyngtonie jest albo zmiana władzy w Teheranie albo zmuszenie jej do 

renegocjacji porozumienia w sprawie programu nuklearnego lub też zmuszenie do 

wycofania związanych z Iranem grup z Syrii, Iraku i Jemenu.  

Brak jest jednak informacji o woli renegocjacji porozumienia ze strony Teheranu. Nie 

dostrzega się też zmian w jakichkolwiek ruchach mogących świadczyć o wycofaniu się Iranu  

z przyczółków tzw. „wysuniętej obrony” Iranu lub znaczących grupach opozycyjnych, które 

byłyby zdolne do przeprowadzenia skutecznego zamachu stanu. Niepewność co do 

dalszego rozwoju wydarzeń wzmógł szereg niepokojących zamachów w regionie. Nie ma 

natomiast żadnych przesłanek świadczących o zamiarze dokonania przez USA pełnej 

inwazji lądowej na Iran w celu obalenia tamtejszych władz i zajęcia kraju.  

Ostatnie posunięcia władz Stanów Zjednoczonych łączą się przez zbieg okoliczności z tzw. 

wojną handlową z Chinami. Z punktu widzenia władz chińskich sam Iran nie ma kluczowego 

znaczenia, lecz region jako całość jest ważny ze względu na to, że jest źródłem 

węglowodorów i prowadzą przez niego ważne szlaki handlowe. 

Działania USA wiążą się także z szerszym kontekstem rozwoju sytuacji  

w regionie. W czerwcu br. ma bowiem zostać ogłoszona przez władze USA tzw. Umowa 

Stulecia (Deal of the Century). Spekuluje się, że miałaby ona doprowadzić do zażegnania 

konfliktu izraelsko-palestyńskiego i poprawy stosunków części państw arabskich z władzami 

w Tel Awiwie. Przeciągająca się sytuacja patowa pomiędzy USA i Iranem może uwidocznić 

niemoc lub słabość władz w Teheranie. Gdyby tak się działo, może to odebrać Iranowi 
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znaczną część kapitału politycznego i dyplomatycznego zbudowanego na bazie haseł  

o obronie Palestyńczyków, Libanu oraz walki z Izraelem i USA. 

Pojawiają się doniesienia o przemieszczeniach sił m.in. Korpusu Strażników Rewolucji 

Islamskiej na terenie Iranu, które miałyby świadczyć o zwiększaniu możliwości obrony 

kluczowych obiektów przed atakiem z powietrza. Obecnie rozstrzygnięcie kwestii szansy 

wybuchu konfliktu między USA i Iranem jest jednak niemożliwe. Zarówno władze USA  

i Iranu deklarują, że nie dążą do wojny, a do odstraszenia przeciwnika. Niefortunny zbieg 

okoliczności, prowokacja, lub mylne odczytanie intencji stron może doprowadzić do 

konfliktu, choć nie wiadomo na jakich terenach doszłoby do niego, ani jakiego rodzaju 

byłyby to starcia, ani jak mogłyby one przebiegać. Obecnie równie prawdopodobny jest 

scenariusz utrwalenia tej zdawałoby się nierozwiązywalnej sytuacji na najbliższe miesiące, 

może lata. Impas pomiędzy USA i Iranem może przekształcić się w tymczasowy nowy status 

quo w regionie, wspartego bardziej agresywną retoryką i badaniem elastyczności 

„czerwonych linii” po obu stronach. 

 

Zarządzanie państwem w trakcie wojny – budżet Afganistanu na 2019 rok 

Przemysław Lesiński 

 

31 grudnia 2018 roku niższa izba parlamentu Afganistanu – Wolesi Dżirga – przyjęła projekt 

budżetu na rok 2019. Pomimo stale rosnących dochodów państwa, jak co roku większość 

środków w budżecie pochodzić będzie z pomocy zagranicznej, osiągając  

w 2019 roku poziom 51:49 w stosunku do dochodów własnych rządu w Kabulu. Od kilku lat 

dotacje te ulegają jednak zmniejszeniu, co w przypadku utrzymania tego trendu w średnim 

terminie oraz podobnej do dzisiejszej sytuacji wewnątrz państwa może doprowadzić do 

niewypłacalności Afganistanu. Głównym problemem pozostaje toczący się od wielu lat 

konflikt, który z jednej strony powoduje, że gospodarka afgańska pozostaje w stanie bliskim 

stagnacji, a z drugiej rząd w Kabulu musi poświęcać większość pieniędzy na rozbudowany 

sektor bezpieczeństwa, który w 2019 roku zabierze prawie 40 proc. całkowitych wydatków 

państwa. W nadchodzącym roku budżet dla trzech głównych instytucji odpowiadających za 

ten sektor ulegnie zwiększeniu o 8 proc., natomiast środki na rozwój skurczą się o 6 proc. 
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Pozytywny sygnał stanowią rosnące dynamicznie od kilku lat wpływy z tytułu podatków  

i innych opłat, wynikające przede wszystkim z poprawy ściągalności i zwiększenia 

niektórych obciążeń fiskalnych.  

W dłuższym terminie trend ten może być jednak trudny do utrzymania, gdyż dochodom 

budżetu nie sprzyja stan gospodarki rozwijającej się w tempie 2-4 procent rocznie. Wydaje 

się zatem, że pomimo przyjętego przez rząd w Kabulu zobowiązania, że do 2024 roku 

Afganistan sam będzie w stanie utrzymać rozbudowane siły bezpieczeństwa, obecnie 

wydaje się to być mało prawdopodobne w świetle prognoz przyjętych w budżecie. Z tego 

powodu konieczne będzie albo kontynuowanie udzielania pomocy bądź też doprowadzenie 

do porozumienia pokojowego. W tym drugim przypadku zniknąłby główny problem 

blokujący rozwój gospodarki Afganistanu, chociaż nie jest jasne, czy reintegracja tysięcy 

bojowników nie byłaby także dużym obciążeniem dla finansów państwa. 

 

Międzynarodowe implikacje wyborów w Indiach 

Krzysztof Iwanek 

 

24 maja br. ogłoszono wyniki wyborów parlamentarnych w Indiach. Dotychczas rządząca 

koalicja, National Democratic Alliance (NDA), utrzymała władzę. Trudno przewidywać, jak 

dokładnie te wybory przełożą się na politykę zagraniczną Indii, ale zapewne należy 

spodziewać się przede wszystkim utrzymania dotychczasowych trendów. Można zatem 

założyć, że Nowe Delhi: (1) będzie zwiększało współpracę z USA, ale bez ustawiania się  

w pozycji sojusznika Waszyngtonu (lub jakiegokolwiek innego mocarstwa); (2) pozostanie 

nieustępliwe wobec Chin w kwestiach sporu granicznego i walki o wpływy z Pekinem  

w małych państwach Azji Południowej, ale równocześnie nie będzie dążyć do bezpośredniej 

i szerzej konfrontacji z ChRL; (3) zachowa przyjazne stosunki z Rosją, choć w większym 

stopniu rozwinie je z USA; (4) dalej będzie skupiać się przede wszystkim na swoim 

sąsiedztwie; (5) nie uczyni polityki wobec państw europejskich swoim priorytetem i (6) 

będzie zmierzać do dalszego przyciągania firm zagranicznych, aby inwestowały na rynku 

indyjskim. 
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Władze USA rozmieściły siły umożliwiające konfrontację  
z Iranem 
 

Maj 2019 – splot niepokojących wydarzeń 

 

Na początku maja pojawiły się informacje o wcześniejszym od planowego skierowaniu ku 

Zatoce Perskiej grupy uderzeniowej lotniskowca USS Abraham Lincoln wraz z przynajmniej 

czterema krążownikami rakietowymi. W chwili pisania tekstu grupa ta stacjonuje i ćwiczy  

w północnej części Morza Arabskiego1. Do grupy uderzeniowej dołączył okręt desantowy 

USS Arlington (najprawdopodobniej przekroczył w dn. 1 czerwca br. Kanał Sueski)2. Do 

Kataru wysłano natomiast eskadrę złożoną z czterech bombowców B-52. W regionie ma się 

ponadto pojawić dodatkowa bateria pocisków Patriot. Kroki te miały stanowić odpowiedź 

władz USA na zagrożenie stwarzane przez niesprecyzowane posunięcia Iranu na przestrzeni 

ostatnich dwóch miesięcy. Do dalszych spekulacji o następnych krokach władz w 

Waszyngtonie przyczyniły się zapowiedzi wysłania kolejnych sił USA do Zatoki Perskiej 

(dotychczas zdecydowano się na dodatkowych 1500 żołnierzy) oraz ewakuowanie 

pracowników koncernu ExxonMobil z Iraku i części personelu amerykańskich pracowników 

placówek dyplomatycznych w Iraku3. Nie wiadomo jednak, czy jest to koniec wzmacniania 

amerykańskich sił w regionie. Niepewności co do dalszego rozwoju wydarzeń dodały 

potwierdzone doniesienia o zamachach sabotażowych na saudyjski ropociąg w dwóch 

miejscach na zachód od Rijadu oraz w saudyjskim porcie Yanbu (wydarzenia te zostały 

potwierdzone z opóźnieniem i zdawkowo) i cztery tankowce zacumowane przy wybrzeżu 

Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a także atak pociskiem rakietowym na budynek  

w pobliżu ambasady USA w Bagdadzie. Sprawcy wszystkich tych zamachów nie są znani, 

mimo pojawiających się domysłów o udziale irańskich jednostek specjalnych i sił 

sojuszniczych. Doszło także do zamachu (eksplodował samochód osobowy) w Teheranie4. 

Nie wiadomo jednak, czy incydent ten był jedynym zamachem w Iranie. Jest możliwe, że 

niektóre nie zostały podane do wiadomości publicznej. Wysoce prawdopodobne jest, że 

dojdzie do kolejnych zamachów w regionie, które będą przypisywane Iranowi. 
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Sytuacja wciąż jest rozwojowa i potencjalnie groźna dla bezpieczeństwa w regionie.  

W związku z tym prezydent USA uzyskał prawdopodobne podstawy do przedłużenia w dniu 

20 maja br. stanu nadzwyczajnego wynikającego z konieczności stabilizacji Iraku o kolejny 

rok. W ten sposób uzyskano podstawę prawną do wyjątkowego pominięcia udziału 

Kongresu w procesie decyzyjnym np. o sprzedaży systemów uzbrojenia, o ile miałoby to 

służyć stabilizacji Iraku. Dzięki temu w kilka dni później sekretarz Departamentu Stanu USA 

wydał oświadczenie o podjęciu natychmiastowej decyzji sprzedaży uzbrojenia o łącznej 

wartości 8,1 mld dolarów dla Arabii Saudyjskiej, Jordanii oraz Zjednoczonym Emiratom 

Arabskim5. 

Jednocześnie Iran prawdopodobnie rozpoczął – doniesienia te są wciąż niepotwierdzone – 

przemieszczanie elementów swojego systemu obrony powietrznej (m.in. S-300) w celu 

osłonięcia m.in. reaktora w Buszehr6. Poza trudnymi do potwierdzenia na bazie jawnych 

źródeł ruchów wojsk irańskich, obserwuje się także wzmożenie działań informacyjnych ze 

strony władz w Teheranie, szczególnie w mediach społecznościowych, gdzie pojawiły się 

nowe irańskie kanały propagandowe7. Władze Iranu podjęły także działania dyplomatyczne 

(wizyty ministra SZ w Indiach, Japonii, Chinach) oraz zapowiedziały, że stopniowo będą 

odchodzić od postanowień porozumienia w sprawie Irańskiego programu nuklearnego 

(JCPoA)8. Takie oświadczenia ze strony władz w Teheranie rodzą w stolicach Zachodu oraz 

regionu Bliskiego Wschodu obawy co do faktycznego kierunku dalszych prac w irańskim 

programie nuklearnym. Nie wiadomo bowiem, czy Iran nie zdecyduje się na potajemne 

wzbogacanie materiału radioaktywnego do poziomu wystarczającego do stworzenia broni 

nuklearnej, mimo deklaracji o „ratowaniu” JCPoA i utrzymania dotychczasowych 

zobowiązań dot. proliferacji. 

 

Kwestia możliwości ataku USA na Iran 

 

Stacjonujące obecnie w Zatoce Perskiej (np. F-35, drony, inne) i jej bliskiej okolicy (USS 

Lincoln) siły stwarzają łącznie możliwość przeprowadzenia serii ataków z powietrza9. Naloty 

te mogą być wymierzone m.in. w obiekty irańskiego programu jądrowego. Jeśli doszłoby do 

takiego ataku, to nie wiadomo, czy dokonane zniszczenia będą wystarczająco skuteczne do 

czasowego zahamowania tegoż programu, gdyż nie jest jasne, czy wszystkie ośrodki 
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zaangażowanie w irański program jądrowy zostały zidentyfikowane. Nie ma natomiast 

żadnych przesłanek świadczących o zamiarze dokonania przez USA pełnej inwazji lądowej 

na Iran w celu obalenia tamtejszych władz i zajęcia kraju. Według niektórych szacunków 

taka operacja wymagałaby zaangażowania ok. 250 tys. żołnierzy i przynajmniej 

dodatkowego lotniskowca, nie wspominając o innych zasobach potrzebnych do 

przeprowadzenia desantu10. Bazując na źródłach otwartych rozstrzygnięcie kwestii szansy 

wybuchu konfliktu między USA i Iranem jest niemożliwe. Choć zarówno władze USA i Iranu 

deklarują, że nie dążą do wojny, a do odstraszenia przeciwnika, niefortunny zbieg 

okoliczności, prowokacja lub mylne odczytanie intencji stron może jednak doprowadzić do 

konfliktu. 

 

Okoliczności ostatnich wydarzeń 

 

Moment zgromadzenia takich środków i zasobów nie jest przypadkowy. Stany Zjednoczone 

wycofały się 8 maja 2018 r. z porozumienia nuklearnego z Iranem (JCPoA), a następnie 

rozpoczęły wieloetapowy proces przywracania sankcji na Iran, w tym na eksport irańskich 

węglowodorów oraz produkty przemysłu metalurgicznego11. Władze w Waszyngtonie nie 

przedłużyły też wygasającego w dniu 2 maja br. zwolnienia z sankcji na import irańskiej ropy 

dla Chin, Indii, Japonii, Korei Południowej i Turcji (inne państwa zrezygnowały z importu 

tego surowca z Iranu na z końcem 2018 r.)12. Ponadto na początku kwietnia br. USA uznały 

irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej za organizację terrorystyczną, za co Iran 

odwdzięczył się takim samym krokiem wobec Centralnego Dowództwa USA (US 

CENTCOM). Stworzyło to bezprecedensową sytuację, którą można uznać za bliską 

wypowiedzeniu wojny, a z pewnością zwiększającą szansę na konflikt. Iran stoi obecnie  

w obliczu możliwego kryzysu gospodarczego, znacznego ryzyka wystąpienia groźnych 

zamieszek oraz tarć wewnętrznych w łonie elit politycznych. Spekulacji co do faktycznego 

stanu zdrowia i zamierzeń najwyższego przywódcy Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego, 

pojawiło się prawdopodobnie więcej po ogłoszeniu przezeń, że rewolucja islamska wciąż nie 

doprowadziła w Iranie do budowy prawidłowo funkcjonującego państwa13. Jeśli Iran 

zostałby zaatakowany z powietrza przez siły amerykańskie, wówczas władze w Teheranie 

użyją do obrony również sprzymierzonych sił (bojówek) w Iraku, Syrii, Libanie, Jemenie  
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i Afganistanie, które mogą tamże zaatakować cele amerykańskie i izraelskie. Do jakiego 

stopnia i jak długo władze irańskie używałyby tych zewnętrznych sił wydaje się być zależne 

od skuteczności – obecnie wciąż hipotetycznych – amerykańskich nalotów.  

 

Działania USA wiążą się także z szerszym kontekstem rozwoju sytuacji w regionie.  

W czerwcu br. ma bowiem zostać ogłoszona przez władze USA tzw. Umowa Stulecia (Deal 

of the Century), która miałaby doprowadzić do zażegnania konfliktu izraelsko-

palestyńskiego, a być może i unormowania relacji Izraela z częścią państw arabskich14. Choć 

dopiero z czasem okaże się, jak duże znaczenie ta umowa będzie faktycznie mieć, jest ona 

niezmiernie ważna w wymiarze politycznym. Jeśli wróżyłaby choćby umiarkowany sukces 

dyplomatyczny USA, część ugrupowań będących stronnikami Iranu (np. Hezbollah, Hamas, 

Palestyński Islamski Dżihad) może zdecydować o podjęciu w odpowiedzi działań 

odwetowych. Zwiększenie sił potrzebnych do ataku powietrznego w Zatoce Perskiej przez 

USA zmienia układ sił w regionie, co może potencjalnie przyczynić się do opóźnienia lub 

osłabienia uderzenia Hezbollahu (najsilniejszego z pro-irańskich ugrupowań) na Izrael  

w odwecie za tzw. Umowę Stulecia. Z kolei władze w Teheranie mogą w takiej sytuacji nie 

zechcieć udzielić Hezbollahowi równie silnego wsparcia jak dotychczas z powodu obecności 

wzmocnionych sił amerykańskich w Zatoce Perskiej. Redukcja możliwości i chęci wsparcia 

Hezbollahu przez Iran jest dla sukcesu umowy kluczowa, ponieważ jest to jedyne pro-

irańskie ugrupowanie, które stwarza realne zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela. Obecnie 

Hezbollah dysponuje – przy ostrożnych szacunkach – ok. 130 tys. różnego rodzaju 

pociskami rakietowymi15. Równie istotnym wydarzeniem rewidującym możliwości dalszych 

działań władz w Teheranie w regionie mogą okazać się konsekwencje spotkania 

trójstronnego (USA-Izrael-Rosja) zaplanowanego na 24 czerwca w Jerozolimie, które będzie 

dotyczyć ustalenia „porządku w powojennej Syrii”16. Nie wiadomo jednak czy presja Rosji, 

która wspomagała Iran w obronie reżimu Baszara Assada w Syrii, skutecznie wymusi 

jakiekolwiek ustępstwa ze strony Iranu. W chwili pisania tego komentarza wycofanie 

irańskich "doradców" z Syrii wydaje się być wątpliwe. 

 

Ostatnie posunięcia władz Stanów Zjednoczonych łączą się przez zbieg okoliczności z tzw. 

wojną handlową z Chinami. Zważywszy na to, że Chiny są głównym odbiorcą 
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bliskowschodniej ropy, ewentualny konflikt w Zatoce Perskiej miałby dla władz w Pekinie 

wiele negatywnych implikacji. Z punktu widzenia władz chińskich sam Iran nie ma 

kluczowego znaczenia, lecz region jako całość jest ważny. Prawdopodobnie więc Chiny 

będą broniły przede wszystkim pokoju w regionie, a nie wyłącznie z Iranem. Wobec tego 

działania władz w Waszyngtonie z pewnością mogą stanowić dla rywali USA dowód chęci 

użycia siły, gdy amerykańskie interesy są zagrożone. 

 

Kwestia zmiany władzy w Iranie i zaangażowania irańskich i proirańskich sił w regionie 

 

Spekuluje się, że celem działań władz w Waszyngtonie jest: 1) zmiana władzy w Iranie; lub 2) 

zmuszenie władz w Teheranie do renegocjacji z USA nowego porozumienia w sprawie 

programu nuklearnego (JCPoA); bądź też 3) zmuszenie Iranu do wycofania swoich z Syrii, 

Iraku i Jemenu. Brak jest jednak informacji o jakichkolwiek ruchach świadczących  

o wycofaniu się sił Iranu z przyczółków tzw. „wysuniętej obrony”. Brak jest też informacji  

o jakichkolwiek znaczących grupach opozycyjnych w Iranie i nie wiadomo, czy istnieje 

szansa doprowadzenia do masowych, wystarczających do zmiany władz, demonstracji lub 

zamachu stanu (np. puczu wojskowego). Postępowanie Iranu w odniesieniu do renegocjacji 

porozumienia JCPoA (od którego władze USA jednostronnie odeszły 8 maja 2018 r.) 

świadczy obecnie o braku woli podjęcia nowych rozmów z władzami w Waszyngtonie,  

a zarazem wskazuje na próby zawiązania kompromisu z państwami Zatoki Perskiej.  

 

Być może jednak okoliczności ew. przeprowadzenia ataku powietrznego będą na tyle 

korzystne, że doprowadzą do jakichś zmian politycznych w Iranie. Wciąż jednak równie 

prawdopodobne jest, że władze w Waszyngtonie zdecydują się na wydłużone czasowo 

wywieranie presji na władze Iranu, co może poskutkować coraz trudniejszą sytuacją 

gospodarczą w Iranie. Władze w Iranie będą odpierały amerykańską presję oraz oddalały 

reformy polityczne tak długo, jak to możliwe, koncentrując uwagę społeczeństwa na walce  

z korupcją, nepotyzmem i innych negatywnych zjawiskach.  

 

Przeciągająca się patowa sytuacja przy braku wyraźnych irańskich działań na dalsze 

amerykańskie kroki w regionie i przedsięwzięcia dyplomatyczne może uwidocznić niemoc 
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lub słabość władz w Teheranie. Gdyby tak się działo, to może to odebrać Iranowi znaczną 

część kapitału politycznego i dyplomatycznego zbudowanego na bazie haseł o obronie 

Palestyńczyków, Libanu oraz aktywnej walki z Izraelem i USA. Obecnie równie 

prawdopodobny jest scenariusz utrwalenia na najbliższe miesiące, może lata, tej sytuacji 

jako nowego status quo w regionie, wspartego bardziej agresywną retoryką i badaniem 

elastyczności „czerwonych linii” po obu stronach. 

 

Wnioski 

 

Obecnie rozstrzygnięcie kwestii szansy wybuchu konfliktu między USA i Iranem jest jednak 

niemożliwe. Zarówno władze USA i Iranu deklarują, że nie dążą do wojny, a do odstraszenia 

przeciwnika. Niefortunny zbieg okoliczności, prowokacja, lub mylne odczytanie intencji 

stron może doprowadzić do konfliktu, choć nie wiadomo na jakich terenach doszłoby do 

niego, ani jakiego rodzaju byłyby to starcia, ani jak mogłyby one przebiegać. Potencjalnie 

długość frontu, na którym mogłyby się odbywać rozproszone starcia między USA i Iranem 

(wraz ze sprzymierzonymi z nimi siłami) może liczyć nawet ok. 5 tys. kilometrów17. 

Ewentualny konflikt w Zatoce Perskiej miałby dla Polski negatywne konsekwencje przede 

wszystkim w postaci wzrostu ceny węglowodorów. W przypadku dojścia do starć zbrojnych 

istniałoby także zagrożenie dla załóg oraz statków floty Polskiej Żeglugi Morskiej (PŻM / 

Polsteam), o ile znalazłyby się w strefie działań wojennych lub w jej pobliżu. Aktualnie 

jednak równie prawdopodobny jest utrwalenia tej zdawałoby się nierozwiązywalnej sytuacji 

na najbliższe miesiące, może lata. Impas pomiędzy USA i Iranem może przekształcić się  

w tymczasowy nowy status quo w regionie, wspartego bardziej agresywną retoryką  

i badaniem elastyczności „czerwonych linii” po obu stronach. 
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Zarządzanie państwem w trakcie wojny – budżet Afganistanu na rok 

2019 

 

Podstawowe dane budżetu na rok 1398 (2019) 

 

31 grudnia 2018 roku niższa izba parlamentu Afganistanu – Wolesi Dżirga – przyjęła projekt 

budżetu na rok 1398 (który prawie w całości pokrywa się z 2019 rokiem1). Zaplanowano  

w nim dochody na poziomie 387 mld afgani (5,09 mld dolarów2) przy wydatkach sięgających 

399,5 mld. Deficyt wyniesie zatem 12,3 mld – 0,8 proc. PKB. W stosunku do roku ubiegłego, 

suma dochodów i wydatków spadnie o 3 proc., a deficyt budżetowy zmniejszy się o prawie  

4 mld afgani.  

 

Wydatki w dalszym ciągu finansowane są przede wszystkim z pomocy zagranicznej. W 2019 

roku zagraniczna pomoc finansowa będzie stanowić prawie 51 proc. dochodów 

budżetowych (199 mld), natomiast dochody wewnętrzne zaplanowano na 188 mld, czyli 49 

proc. W stosunku do roku poprzedniego dotacje zagraniczne mają zmniejszyć się z 223,5 

mld o 24,5 mld afgani, czyli 10 proc. Dochód wewnętrzny z tytułu różnych podatków i ceł 

ma wzrosnąć o 15 mld, czyli 8 proc., co można uznać za realistyczną prognozę przy dużych 

wzrostach tej wielkości w ubiegłych latach. Według zapisów budżetowych trend malejącej 

pomocy zagranicznej i rosnących dochodów wewnętrznych ma być utrzymany  

w kolejnych latach. Wielkość pomocy zagranicznej w 2020 roku ma wynieść 173 mld afgani, 

w 2021 prawie 135 mld, natomiast w 2022 94 mld, czyli ulegnie zmniejszeniu o 47 proc.  

w stosunku do 2019 roku. Malejące wpływy mają być częściowo rekompensowane z tytułu 

szybko rosnących dochodów wewnętrznych, które do 2022 mają podnieść się o 37 proc. do 

259 mld afgani. W związku z tym, że najprawdopodobniej dochody nie będą wystarczały do 

pokrycia wydatków, przewidziany jest duży wzrost deficytu budżetowego z 12 mld afgani  
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w tym roku do poziomu 76 mld w 2022 roku, co będzie oznaczać ponad sześciokrotny 

wzrost.  

 

Budżet Afganistanu po stronie wydatków składa się z dwóch głównych pozycji. Pierwszą  

z nich stanowi budżet zwykły (operacyjny), w którym zawarte są takie wydatki jak 

wynagrodzenia, zakup towarów i usług, emerytury oraz nabycie aktywów. W tym roku 

przeznaczono na niego 275 mld afgani, o 5 mld mniej niż w ubiegłym roku3. Drugą pozycję 

stanowi budżet rozwojowy o wielkości 124 mld (spadek o 8 mld), który dzieli się na 

uznaniowy i nieuznaniowy. Pierwszy, tzw. uznaniowy, składa się ze środków na projekty  

i programy, którymi rząd może elastycznie dysponować, natomiast drugi, tzw. 

nieuznaniowy, to projekty uwzględnione w budżecie i ufundowane przez państwa 

udzielające pomocy przypisane do konkretnych celów. Oznacza to, że rząd Afganistanu nie 

może tymi środkami swobodnie operować, w przeciwieństwie do pierwszej pozycji. Na 

pierwszy z nich przeznaczono 61 mld (wzrost o 3,5 mld w stosunku do poprzedniego roku), 

a na drugi niecałe 63 mld afgani (spadek o 12,2 mld). 

 

Pomoc zagraniczna 

 

W budżecie Afganistanu po stronie dochodów pomoc zagraniczna została podzielona na 

dwa główne działy. Pierwszy, w wysokości 98,8 mld afgani, to środki umieszczone  

w budżecie zwykłym (operacyjnym) na funkcjonowanie państwa (na 275,2 mld całkowitego 

budżetu zwykłego). Druga pozycja to fundusze w wysokości 100,3 mld afgani, z których 

finansowany będzie budżet rozwojowy (na 124,1 mld całkowitego budżetu rozwojowego). 

Pomoc zagraniczna z części uznaniowej przeznaczona na budżet zwykły przekazana 

zostanie ze środków CSTC-A (Combined Security Transition Command – Afghanistan)4, 

LOTFA (Law and Order Trust Fund for Afghanistan)5 oraz NATFO (National Army Trust 

Fund Office). Pierwsza z tych instytucji przekaże 70 mld afgani na ministerstwo obrony, co 

stanowi 89 proc. całkowitych środków zapisanych do tego resortu w 2019 roku. Do 

ministerstwa spraw wewnętrznych z CSTC-A ma trafić 10,2 mld afgani, a z funduszy LOTFA 

dodatkowe 28 mld, co będzie stanowić razem prawie 70 proc. środków tej instytucji (na 54,8 

mld afgani). Pomoc finansowa ze strony NATFO także przeznaczona jest dla sił 
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bezpieczeństwa, aczkolwiek jej wielkość jest znikoma w porównaniu do wspomnianych 

wyżej instytucji – 25 mln afgani.  

 

Z puli budżetu pomocy zagranicznej, którą rząd Afganistanu może swobodnie dysponować 

(uznaniowej), przekazane mają zostać również dotacje do budżetu rozwojowego. Ich 

wartość ma sięgnąć 37,2 mld afgani. Składają się na nie fundusze z ARTF (Afghanistan 

Reconstruction Trust Fund) w wysokości 29,7 mld na inicjatywy w policji oraz 7,4 mld afgani 

od Unii Europejskiej w ramach kontraktów na budynki administracji. 

 

Zagraniczna pomoc nieuznaniowa w 2019 roku ma wynieść 62,4 mld afgani. Wśród 

głównych podmiotów, które te fundusze przekazują na rzecz Afganistanu znalazły się 

wspomniany wyżej ARTF (21,5 mld), Azjatycki Bank Rozwoju (14,9) oraz Bank Światowy 

(14,4). Wśród podmiotów państwowych największym źródłem pomocy są Indie (2,5 mld), 

wyprzedzając Niemcy (744 mln) i Włochy (240 mln). W 2019 roku pożyczek udzieliły Włochy 

(200 mln), Islamski Bank Rozwoju (25) oraz Saudi Development Fund (350).  

 

Wydatki na poszczególne sektory 

 

Największe wydatki w budżecie zaplanowano na sferę bezpieczeństwa. Wartość środków 

przeznaczonych na ministerstwa obrony i spraw wewnętrznych oraz służbę bezpieczeństwa 

(NDS, National Directorate for Security) sięgają ok. 151 mld afgani, co w porównaniu do 

2018 roku daje 8-procentowy wzrost. Ministerstwo obrony otrzyma 78 mld (w 2018 62 mld), 

ministerstwo spraw wewnętrznych prawie 55 mld (61 mld) i NDS 18 mld (15,8 mld). Stanowi 

to blisko 38 proc. całkowitych wydatków budżetowych planowanych na 2019 rok (54 proc.  

z budżetu operacyjnego). Zdecydowana większość tych funduszy przeznaczona zostanie na 

wynagrodzenia, które stanowią prawie 80 proc. wydatków ministerstw obrony i spraw 

wewnętrznych. Obie instytucje są również największymi pracodawcami po ministerstwie 

edukacji, zatrudniając odpowiednio 240 i 178 tys. osób. W budżecie widoczne są także 

przesunięcia etatów między ministerstwami, wynikające z przyjętej strategii sił 

bezpieczeństwa. W 2018 roku pod Ministerstwo Obrony Narodowej Afganistanu przeszły 

jednostki do tej pory stanowiące część sił policyjnych – Afghan Border Police (policja 
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graniczna) oraz Afghan National Civil Order Police (policja porządku publicznego), przez co 

liczba etatów zwiększyła się o 32 tys. z 208 tys. w roku poprzednim. W ten sposób wszystkie 

jednostki o charakterze wojskowym i paramilitarnym znalazły w dyspozycji właściwej 

instytucji, natomiast ministerstwo spraw wewnętrznych odpowiada za działania czysto 

policyjne tj. zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenach kontrolowanych przez 

rząd centralny. W bieżącym roku przewidziano również w budżecie dodatkowe 4000 etatów 

w NDS, co oznacza ponad 10 procentowy wzrost do blisko 47 tys. pracowników.  

 

W porównaniu do wynagrodzeń w instytucjach bezpieczeństwa na drugim biegunie plasują 

się wydatki na nabycie nowych środków. W przypadku ministerstw obrony i spraw 

wewnętrznych jest to nieco ponad 3 proc. ich budżetów. Pozostałe 17 proc. przeznaczonych 

ma zostać na wykorzystanie materiałów i usług. Warto także zauważyć, że środki 

wyznaczone dla Ministerstwa Obrony Narodowej Afganistanu nie stanowią w budżecie 

całych środków na sektor obronny. Do tego dochodzą środki tzw. nigdzie indziej 

niesklasyfikowane (n.e.c. – not elsewhere classified), wraz z którymi całkowity budżet na 

obronność ma wynieść 100 mld afgani. 
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Na drugiej pozycji pod względem wielkości przeznaczonych środków znalazł się dział 

kwestii gospodarczych, na który zapisano 67,8 mld afgani (17 proc. budżetu), co oznacza 

wzrost r/r o 12,6 proc6. Kolejne pozycje zajęły działy: głównych usług publicznych (54,7 mld, 

wzrost o 25 proc. r/r)7 oraz edukacji (50,6, spadek o 1,5 proc. r/r)8.  

 

Instytucje państwa o największym budżecie na 2019 rok 

(w mld afgani) 

Nazwa Budżet na 

2018 

Budżet na 

2019 

Zmiana 

% 

Ministerstwo 

Obrony 

Afganistanu 

62,218 78,850 +26 % 

Ministerstwo 

Spraw 

Wewnętrznych 

61,155 54,884 -10 % 

Ministerstwo 

Edukacji 

40,460 37,703 -6 % 

Ministerstwo 

Rewitalizacji Wsi i 

Rozwoju 

19,265 20,122 +4 % 

National 

Directorate for 

Security (służba 

bezpieczeństwa) 

15,887 18,217 +14 % 

Ministerstwo 

Zdrowia 

Publicznego  

14,810 16,880 +14 % 
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Instytucje państwa o największym udziale w budżecie 

rozwojowym (w mld afgani) 

Nazwa Budżet na 

2018  

Budżet na 

2019 

Zmiana 

% 

Ministerstwo 

Rewitalizacji Wsi i 

Rozwoju 

18,739 19,606 +4 % 

Da Afghanestan 

Brishna Sherkat 

(DABS)9 

7,963 13,801 +73 % 

Ministerstwo 

Zdrowia Publicznego 

11,097 12,873 +16 % 

Ministerstwo Robót 

Publicznych 

13,072 12,501 -4 % 

Ministerstwo 

Rolnictwa, 

Nawadniania oraz 

Żywego Inwentarza 

9,450 8,139 -14 % 

 

Sytuacja gospodarcza 

 

W latach 2003-2012 w wyniku olbrzymiej pomocy zagranicznej Afganistan notował średnio 

9,4 proc. wzrostu PKB rocznie. Od roku 2014 tempo to uległo wyraźnemu zmniejszeniu do 

poziomu trochę ponad 2 proc. rocznie, co było związane z dużym ograniczeniem liczebności 

wojsk stacjonujących w Afganistanie, od których zależnych było wiele działających firm. 

Według zapisów tegorocznego budżetu dopiero od 2020 ma on stopniowo wzrosnąć do 

ponad 3 proc. i w efekcie w 2022 roku przekroczyłby 4,5 proc. W 2019 roku inflacja ma 

wynieść 6,3 proc., co oznaczałoby niewielki wzrost w stosunku do dwóch poprzednich lat – 

5,1 proc w 2017 i 4,5 proc. Przyjęto również, że średnia wartość waluty afgańskiej za jednego 

dolara wyniesie 76.  
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Wzrost PKB i inflacja w Afganistanie do 2022 r. 

 

W budżecie założono również odbudowanie sektora rolnego, który w 2018 roku doświadczył 

poważnej suszy. W rezultacie produkt krajowy brutto dla rolnictwa w stosunku do roku 2017 

prawie nie uległ zmianie, a realnie spadł. W tym roku ministerstwo finansów założyło, że 

wskaźnik ten zwiększy się o 10 proc. W dalszym ciągu jest jednak odczuwalny efekt 

ubiegłorocznej suszy – 300 tys. ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia miejsca 

zamieszkania, a 13,5 mln ludzi jest poważnie zagrożonych niedożywieniem10. Dodatkowo 

skala bezrobocia w 2017 roku wyniosła blisko 24 proc., a wśród młodych była jeszcze wyższa 

– 30 proc. M.in. w związku z tym wskaźnik ubóstwa w latach 2016-17 wzrósł do 55 proc. z 38 

proc. w latach 2011-1211. Pozytywnym sygnałem dla gospodarki Afganistanu mogą być 

statystyki handlu zagranicznego. Eksport w latach 2017-18 (1397) wzrósł o prawie 40 proc.  

w stosunku do 2016-17 (1396), a wyrażony w dolarach z 596,5 mln do 832 mln dolarów. 

Wydaje się jednak, że jest uzależniony od dużych dotacji państwowych, co stawia pod 

znakiem zapytania stabilność tego trendu12. 
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Główne problemy budżetu Afganistanu 

 

Głównym problemem budżetu pozostaje słabość gospodarki Afganistanu, która generuje 

niewystarczające wpływy w stosunku do potrzeb budżetu. Dodatkowo wzrost gospodarczy 

na poziomie 2-4 procent w przypadku tak słabo rozwiniętego państwa jest zbyt powolny, 

aby możliwe było jego uniezależnienie od pomocy zagranicznej  

w perspektywie najbliższych kilku lat. Stan ten nie ulegnie najprawdopodobniej zmianie 

dopóki sytuacja na terenie Afganistanu będzie niepewna w związku z toczonym konfliktem. 

Powoduje on, że z jednej strony brak jest chętnych do inwestowania, a z drugiej większość 

środków budżetowych przeznaczanych jest na bezpieczeństwo zamiast na bodźce 

rozwojowe. W budżecie na 2019 rok wśród wymienionych zagrożeń fiskalnych sytuacja 

bezpieczeństwa znalazła się w związku z tym na pierwszej pozycji. Na kolejnych 

umieszczono repatriację – w 2018 roku do Afganistanu wróciło 700 tys. uchodźców (z Iranu 

600 tys., Pakistanu 100 tys.)13, zmiany klimatyczne (powodujące klęski żywiołowe jak susze, 

powodzie), a w dłuższym terminie rosnące zobowiązania państwa z tytułu emerytur14 

(opłacanych z budżetu operacyjnego). W kontekście tych zagrożeń wydaje się mało 

prawdopodobne, że do 2024 Afganistan będzie w stanie sam utrzymać tak duże siły 

bezpieczeństwa (ponad 300 tys. żołnierzy i policjantów), zgodnie z przyjętymi wcześniej 

przez prezydenta Ghaniego zobowiązaniami wobec państw udzielających pomocy.  

W związku z tym dalsze funkcjonowanie państwa będzie uzależnione od zawarcia umowy 

pokojowej z talibami, która może doprowadzić do zakończenia konfliktu. W przeciwnym 

wypadku sytuacja w Afganistanie wymagać będzie utrzymania pomocy międzynarodowej 

na minimalnym poziomie, co będzie trudne w dłuższym terminie w świetle coraz 

mniejszego zainteresowania sytuacją w Afganistanie wśród społeczności międzynarodowej. 

W przypadku zrealizowania się tego pierwszego scenariusza, nie należy wykluczyć, że 

gospodarka afgańska zacznie się dużo szybciej rozwijać, aczkolwiek w dużym stopniu 

będzie to zależało od ostatecznego kształtu porozumienia. Jest prawdopodobne, że będzie 

ono wymagało utrzymania rozbudowanych sił bezpieczeństwa, aby zapewnić pracę i środki 

dla reintegrowanych bojowników. Ten czynnik może z kolei może osłabić bodźce 

rozwojowe, gdyż środki z budżetu w dalszym ciągu będą przeznaczane głównie na płace. 
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Od kilku lat dochody budżetowe rosły w tempie kilkunastu procent r/r, chociaż było to 

jedynie odbicie po zapaści w latach 2013-2014 (przede wszystkim spadek wpływów z ceł), 

która związana była z kryzysem politycznym wokół wyborów prezydenckich. W następstwie 

wzrostów w 2017 roku osiągnęły one szczytowy poziom 12,3 proc. PKB, wyprzedzając 

dotychczasowy z rekord 11,7 proc. z lat 2011/12, chociaż w 2018 roku wskaźnik ten spadł 

ponownie do 11,3 proc. Istnieje jednak niebezpieczeństwo, że dokonywane w ostatnich 

latach usprawnienia w ściąganiu danin na rzecz państwa wyczerpały potencjał do dalszych 

tego typu ruchów15. Ponadto przez cały czas problemem w Afganistanie jest wąska baza 

podatkowa (ograniczona głównie do opłat nałożonych na import oraz podatków płaconych 

przez kilka większych i średnich firm), co przy słabej gospodarce rodzi obawy, że jakikolwiek 

próby mobilizacji aparatu podatkowego mogą mieć odwrotny efekt od zamierzonego16. 

Zaplanowane na wrzesień 2019 roku wybory także mogą rodzić poważne obawy  

o powtórzenie scenariusza z lat 2013-14, w związku z możliwymi wstrząsami politycznymi17. 

W takim scenariuszu nawet konserwatywne szacunki dotyczące dochodów mogą wydać się 

nadmiernie optymistyczne. 

 

W projekcie budżetu założono, że w 2019 roku średnia wartość waluty afgańskiej będzie 

wynosiła 76 za dolara. Prognoza ta może wydawać się zbyt optymistyczna, jako że już  

w maju dolar osiągnął ceny o 5 proc. wyższe (ok. 80 afgani). Częściowo może to być 

wywołane przemycaniem waluty amerykańskiej z Afganistanu do Iranu w związku  

z nałożeniem na to drugie państwo sankcji przez USA oraz zmniejszeniem ilości dolarów  

w Afganistanie w następstwie malejącej pomocy zagranicznej. W krótszym terminie 

zwiększy to koszty obsługi długu zagranicznego, dochody z pomocy zagranicznej liczonej  

w dolarach i wpływy z podatków nałożone na import towarów, a także wesprze 

eksporterów afgańskich. Można się także spodziewać, że zbliżające się wybory 

prezydenckie będą generować dalszą niepewność wokół Afganistanu, co może objawiać się 

głębszą deprecjacją waluty i wytworzyć presję inflacyjną.  

 

Wydaje się, że w tym roku płynnie przebiegał proces akceptacji projektu budżetu przez 

parlament. W ubiegłych latach w niższej izbie parlamentu – Wolesi Dżirdze – dochodziło 

wielokrotnie do sporów politycznych dotyczących zatwierdzania budżetu, z których część 
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była spowodowana chęcią uzyskania przez posłów korzyści dla siebie, przez co blokowali 

ten proces. Rodziło to poważniejsze konsekwencje dla budżetu np. w 2018 roku. W trakcie 

jego omawiania dodano projekty o wartości ok. 5 mld afgani. W tym roku takie zmiany 

najprawdopodobniej nie miały miejsca, co mogło być spowodowane dużo słabszą pozycją 

parlamentu, którego kadencja zbliżała się do końca18. 

 

Przygotowując budżet na 2019 rok rząd kontynuuje reformy rozpoczęte rok wcześniej. Aby 

ograniczyć wpływ różnych znaczących grup interesu zdecydowano o zwiększeniu 

transparentności budżetu umieszczając w jego projekcie jak najwięcej danych. W związku  

z tym znalazły się w nim informacje dotyczące poprzednich okresów, w pełni 

skonsolidowany budżet rozwojowy (uznaniowy i nieuznaniowy) oraz zwykły, 

wielowymiarowe budżetowanie (według kategorii ekonomicznych, kodów 

administracyjnych, prowincji) oraz prognozy na kolejne trzy lata, wyznaczając ramy 

przyszłych wydatków. Oprócz ukrócenia presji ze strony grup interesu, celem tych reform 

miało być położenie większego nacisku na konieczność ograniczania wydatków w związku  

z malejącą pomocą zagraniczną. Służyć temu miały również konserwatywne prognozy, 

oszacowane zdecydowanie bardziej realistycznie niż za poprzedników. W 2018 roku 

zdecydowano również zerwać z praktyką przenoszenia niewydanych funduszy na konkretny 

projekt na kolejny rok, co było powodem słabych wyników w realizowaniu budżetu 

rozwojowego19. Przykładowo w 2016 (1395) stopień jego wykonania wyniósł 54 proc, w 2017 

(1396) – 67 proc, a w 2018 (1397) już 91 proc.20 W ramach reform zdecydowano się również 

na poważne zmniejszenie rezerw na nieprzewidziane okoliczności. W projekcie budżetu  

z ubiegłego roku przeznaczono na ten cel 50 mld afgani, natomiast w tym udało się tę sumę 

ograniczyć do 19 mld. Było to możliwe dzięki temu, że już w trakcie prac nad budżetem 

zostały one przypisane konkretnym departamentom. W ubiegłych latach umieszczenie tak 

dużych kwot w dziale rezerw sprzyjało korupcji lub wykorzystaniu ich niezgodnie  

z przeznaczeniem. 
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Wnioski 

 

Głównym problemem Afganistanu pozostaje toczący się od wielu lat konflikt, który z jednej 

strony powoduje, że gospodarka afgańska pozostaje w stanie bliskim stagnacji, a z drugiej 

rząd w Kabulu musi poświęcać większość pieniędzy na rozbudowany sektor 

bezpieczeństwa, który w 2019 roku zabierze prawie 40 proc. całkowitych wydatków 

państwa. W nadchodzącym roku budżet dla trzech głównych instytucji odpowiadających za 

ten sektor ulegnie zwiększeniu o 8 proc., natomiast środki na rozwój skurczą się o 6 proc. 

Pozytywny sygnał stanowią rosnące dynamicznie od kilku lat wpływy z tytułu podatków  

i innych opłat, wynikające przede wszystkim z poprawy ściągalności i zwiększenia 

niektórych obciążeń fiskalnych.  

 

W dłuższym terminie trend ten może być jednak trudny do utrzymania, gdyż dochodom 

budżetu nie sprzyja stan gospodarki rozwijającej się w tempie 2-4 procent rocznie. Wydaje 

się zatem, że pomimo przyjętego przez rząd w Kabulu zobowiązania, że do 2024 roku 

Afganistan sam będzie w stanie utrzymać rozbudowane siły bezpieczeństwa, obecnie 

wydaje się to być mało prawdopodobne w świetle prognoz przyjętych w budżecie. Z tego 

powodu konieczne będzie albo kontynuowanie udzielania pomocy bądź też doprowadzenie 

do porozumienia pokojowego. W tym drugim przypadku zniknąłby główny problem 

blokujący rozwój gospodarki Afganistanu, chociaż nie jest jasne, czy reintegracja tysięcy 

bojowników nie byłaby także dużym obciążeniem dla finansów państwa. 

 

Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu w Ośrodku Badań Azji 

 

 

                                                           
1 W 2011 roku ustalono, że rok budżetowy w Afganistanie będzie zaczynał się 1 dnia miesiąca Dżadi (21 
grudzień), a kończył 30 dnia miesiąca Qaus (20 grudzień). Wcześniej rok fiskalny zgadzał się z rokiem według 
kalendarza afgańskiego, tj. 1 hamal (21 marca) – 29 hut (20 marca) następnego roku. 
2 Przyjmując zapisaną w budżecie wartość jednego dolara na poziomie 76 afgani. 
3 Porównanie zapisów projektu budżetu na 1398 (2019) rok z urealnionym w trakcie ostatniego roku budżetem 
z 1397 (2018) roku. 
4 CSTC-A – instytucja która szkoli i wspiera afgańskie siły bezpieczeństwa, a także doradza im. 
5 LOTFA – instytucja, która wspiera działania na rzecz zwiększenia potencjału afgańskiej policji, rozwój 
systemów ministerstwa spraw wewnętrznych. Płaci ona także wynagrodzenia dla lokalnej policji. 
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6 Dział kwestii gospodarczych składa się z ośmiu pozycji. Należą do nich: 1) główne sprawy gospodarcze, 
handlowe i siły roboczej (5 proc. działu), 2) rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i łowiectwo (23 proc.), 3) paliwa  
i energia (23 proc.), 4) górnictwo, produkcja i budownictwo (1 proc.), 5) transport (35 proc.), 6) komunikacja (7 

proc.), 7) inne branże (5 proc.) i 8) badania i rozwój (0,5 proc). 
7 W tym sektorze znalazły się wydatki m.in.: Biura Szefa Personelu Prezydenta, Biura Administracyjne 
Prezydenta, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Meszrano Dżirgi, Wolesi Dżirgi, Niezależnej Komisji 
Wyborczej, Niezależnej Komisji ds. Skarg Wyborczych oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.  
8 W tym budżet ministerstwa edukacji ma wyniesie 37,7 mld. Jest ono także największym pracodawcą ze 
wszystkich ministerstw, zatrudniając ponad 263 tys. pracowników z całej administracji publicznej liczącej 891 
tys. w 2019 roku (wzrost o 11,3 tys – 1,3 proc. r/r). 
9 Da Brishna Sherkat (DABS) to państwowa firma energetyczna, zajmująca się przede wszystkim budową  
i utrzymaniem linii przesyłowych energii. Do jej zadań należy również budowa nowych źródeł energii jak 
hydroelektrownie czy elektrownie solarne. 
10 Ponadprzeciętne opady śniegu, które miały miejsce na początku roku prawdopodobnie nie przyniosą 
oczekiwanej poprawy, gdyż wielu rolników nie miało nasion do sadzenia. 

Za: Afghanistan: Situation Report, Food and Agriculture Organization of the United Nations, marzec 2019, 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Afghanistan%20sitrep_March%202019_Final.pdf 

[dostęp: 30.05.2019]. 
11 Wskaźnik ubóstwa definiowany jako poziom kosztów zaspokojenia podstawowych potrzeb, który w latach 
2016-17 wyniósł ok. 1 dolara. 
12 2019 High-Risk List, Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, marzec 2019, 

https://www.sigar.mil/pdf/spotlight/2019_High-Risk_List.pdf s. 32 [dostęp: 31.05.2019]. 
13 W związku z nałożonymi na Iran sankcjami USA i pogarszającą się sytuacją gospodarczą u zachodniego 
sąsiada Afganistanu, można spodziewać się kontynuacji procesu powracaniaAfgańczyków, którzy wyjechali 
tam w poszukiwaniu pracy. W pierwszych pięciu miesiącach tego roku do Afganistanu wróciło 185 tys. 
obywateli tego państwa. Za: 185,000 Afghans leave Iran in first five months of 2019, 1TV News, 3.06.2019, 

http://www.1tvnews.af/en/news/afghanistan/38408 [dostęp: 4.06.2019]. 
14 Nadal trwa proces gromadzenia przez rząd danych na temat ewentualnych przyszłych zobowiązań z tego 
tytułu, w związku z czym nie wiadomo jak duża będzie skala koniecznych wydatków. 
15 Afghanistan Development Update, The World Bank, sierpień 2018, 
http://documents.worldbank.org/curated/en/985851533222840038/pdf/129163-REVISED-AFG-Development-

Update-Aug-2018-FINAL.pdf [dostęp: 31.05.2019]. 
16 William Byrd, Shah Zaman Farahi, Improving Afghanistan’s Public Finances in 2017–2019: Raising Revenue 

and Reforming the Budget, United States Institute for Peace, 18.04.2018, 

https://www.usip.org/publications/2018/04/improving-afghanistans-public-finances-2017-2019-raising-

revenue-and-reforming [dostęp: 31.05.2019]. 
17 Można wymienić kilka powodów dla tego stanu rzeczy: krótszy horyzont czasowy dla urzędników w związku 
z wyborami prezydenckimi zachęcał do korupcji oraz do nieprzykładania się do pracy; możliwa redystrybucja 
dochodów z ceł na potrzeby kampanii wyborczej kandydatów (chociaż nie wyjaśnia to dalszego spadku 
dochodów po wyborach); odkładanie płacenia podatków przez biznes w związku z niepewnością co do 
przyszłych warunków prowadzenia działalności; niewystarczający nadzór w związku z zamieszaniem na 

szczytach władzy, gdyż nowy minister finansów został wyznaczony w dopiero lutym 2015 roku. Za: William 

Byrd, How Afghanistan Can Avoid Another Fiscal Crisis, United States Institute of Peace, 

19.11.2018,https://www.usip.org/index.php/publications/2018/11/how-afghanistan-can-avoid-another-fiscal-

crisis [dostęp: 25.04.2019]. 
18 25 października rząd przyjął budżet, który do 11 listopada trafił do wyższej izby parlamentu – Meszrano 

Dżirgi – a 25 dnia tamtego miesiąca został zatwierdzony wraz z wydaniem rekomendacji. Prezentacja 

dokumentu w niższej izbie parlamentu – Wolesi Dżirdze – miała miejsce 6 listopada, a 31 grudnia uzyskał on 
akceptację tej instytucji. Pomimo długiego procesu ratyfikacji wydaje się, że nie doszło w nim do zmian. 
19 William Byrd, Shah Zaman Farahi, Improving Afghanistan’s…, s. 5-6. 
20 Rozbiór i analiza budżetu Afganistanu na rok 2019 (po pers.), Integrity Watch Afghanistan, styczeń 2019, 
https://integritywatch.org/dr/wp-content/uploads/2019/04/1398-ملی-بوديچه-تحيل-و-تجريه.pdf  

[dostęp: 31.05.2019]. 
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Międzynarodowe implikacje wyborów w Indiach 

 

24 maja br. ogłoszono wyniki niższej izby indyjskiego parlamentu związkowego: Lok Sabhy 

(a także kilku zgromadzeń ustawodawczych stanów). Dotychczas rządząca koalicja, 

National Democratic Alliance (NDA), utrzymała władzę. Największym zwycięzcą jest 

wiodąca partia tej koalicji – Bharatiya Janata Party (BJP). Uzyskała ona rekordową liczbę 

mandatów: 303 na 543 wybierane1. Jest to wynik lepszy od osiągniętego przez nią pięć lat 

(282, do większości potrzeba 272 mandatów). Oznacza to, że BJP ma teraz pewną, 

samodzielną większość na następne pięć lat, a na dodatek ma wsparcie swoich koalicjantów 

z NDA, co da rządowi dodatkową stabilność2. W chwili pisania tych słów wiadomo już, że 

czołowy polityk BJP i dotychczasowy premier, Narendra Modi, pozostanie na tym 

stanowisku na rozpoczynającą się kadencję (został zaprzysiężony 30 maja br.). Jakie może 

być znaczenie tego wydarzenia dla sytuacji międzynarodowej? 

 

Ponieważ w praktyce oznacza to przedłużenie władzy dotychczasowego rządu, trudno 

przewidywać, co same wybory mogą zmienić w indyjskiej polityki zagranicznej. Układ sił  

w Nowym Delhi utrzymał się, z jedną istotną różnicą: BJP nie będzie teraz polegać na 

swoich koalicjantach. Ostatnie lata nie dostarczyły jednak dowodów na to, by koalicjanci ci 

wpłynęli w jakikolwiek istotny sposób na politykę zagraniczną3. Tym bardziej zatem 

decydować o niej będzie sama BJP. O kierunku tej polityki można spekulować jedynie na 

podstawie ekstrapolacji doświadczeń ostatnich pięciu lat, programu wyborczego partii 

(także w porównaniu do wyborów 2014 r. i do jego realizacji w ciągu ostatniej kadencji)  

i pierwszych sygnałach o wyzwaniach rozpoczynającej się kadencji. 

 

Stosunki z ChRL 

 

Trudno jest przewidzieć dokładnie kierunek polityki Nowego Delhi wobec Pekinu w ciągu 

następnych pięciu lat, poza pewnymi bardzo ogólnymi wnioskami:  
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(1) Decydenci w Indiach są świadomi, że Chiny są już obecnie jednym z najpotężniejszych 

państw świata. Nowe Delhi wydaje się także zauważać, że rozwój wpływów rządu w Pekinie 

– w tym w Azji Południowej i szerzej na Oceanie Indyjskim – stanowi dla Indii zagrożenie. 

Indyjscy decydenci wiedzą także, że nie dysponują środkami, by zmierzać do zbyt 

konfrontacyjnej polityki wobec ChRL. Ich strategia będzie zatem wahała się m.in. 

nieustępliwością w pewnych kwestiach (takich jak spór graniczny czy walka o wpływy  

w małych państwach Azji Południowej), a gotowością do dialogu i współpracy w innych 

wymiarach. 

(2) W ostatnich latach Nowe Delhi wydawało się w stosunkach z Pekinem oddzielać kwestie 

gospodarcze od politycznych i strategicznych. Napięcia na tym drugim polu nie 

przeszkadzało Indiom zabiegać o współpracę gospodarczą z ChRL w pewnych obszarach. 

Ten trend może się utrzymać, choć nie można także wykluczyć, że część relacji 

gospodarczych stanie się zakładnikiem relacji politycznych. 

(3) Indyjscy decydenci są także świadomi, że stosunki USA-Chiny będą stanowić jedną  

z najważniejszych składowych światowej polityki w nadchodzącym czasie i najwyraźniej 

podjęli decyzję, by nie stanąć jednoznacznie po żadnej ze stron. Jest też jednak widoczne, 

że Nowe Delhi zdecydowanie bardziej rozwija współpracę z Waszyngtonem i trend ten się 

utrzyma. 

 

Chiny nie zostały wymienione wprost w programie wyborczym BJP roku 2014. Wspomniano 

jednak o tym, że zostanie położony „szczególny nacisk na masowy rozwój infrastruktury, 

szczególnie wzdłuż Linii Aktualnej Kontroli w Arunaćal Pradeś i Sikkimie”4. Ponieważ Linia 

Aktualnej Kontroli wyznacza sporną granicę między ChRL a Indiami w Himalajach,  

a Arunaćal Pradeś jest również terytorium spornym między tymi państwami, taka 

deklaracja sugerowała skupienie się na strategicznym znaczeniu tych obszarów  

i nieustępliwości wobec Pekinu w tym zakresie. W zasadzie jednak można uznać, że rząd 

Modiego z tych obietnic się nie wywiązał. Chociaż w ciągu ostatniej kadencji Arunaćal 

Pradeś otwarto m.in. most na rzece Brahmaputrze5 i rozpoczęto budowę nowego lotniska  

w tym stanie6, dopiero w styczniu 2019 r., na kilka miesięcy przed wyborami, rząd 

zatwierdził budowę 44 nowych strategicznych dróg w tym regionie7. Tę obietnicę może 

spełnić już co najwyżej nowy rząd Modiego. W 2017 r. wydawało się, że Indie dalej kładą 
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nacisk na kwestie chronienia himalajskich granic, kiedy wykazały się stanowczą postawą 

podczas kryzysu na płaskowyżu Doklam (siły chińskie i indyjskie stanęły wówczas 

naprzeciwko siebie na skrzyżowaniu granic Bhutanu, ChRL i Indii). W 2018 r. roku jednak 

premier Modi podjął wyraźną próbę ocieplenia stosunków z Pekinem8 (przede wszystkim 

przez udział w szczycie w Wuhan i wyciszenie części antychińskiej retoryki  

w kraju). Choć indyjskie media ogłosiły próbę sił na Doklam jako sukces, wkrótce okazało 

się, że to Chiny bardziej rozbudowały infrastrukturę przy tym obszarze zaraz po tym 

kryzysie9. W programie wyborczym BJP z 2019 r. spór z Chinami nie został wymieniony; tym 

razem nie wspomniano także tym razem o rozbudowie infrastruktury przy granicach. Na 

podstawie tak niejednorodnych danych trudno przewidywać, jak Nowe Delhi zachowa się  

w sporze granicznym z ChRL w nadchodzących latach, ale należy raczej zakładać, że nie 

stanie się ani bardziej agresywne, ani nie zacznie w tym obszarze ustępować. 

 

Brak wzmianki o spornych obszarach w nowym programie wyborczym z pewnością nie 

oznacza też, że BJP przestała zauważać zagrożenie ze strony Chin. W nowym programie 

wpisano tym razem cel „zapewnienia otwartego, inkluzyjnego i prosperującego  

i bezpiecznego [obszaru] Indo-Pacyfiku”10. W ustach indyjskich decydentów oznacza to 

m.in. chronienie wolnej żeglugi na obszarach Oceanu Indyjskiego i Oceanu Spokojnego (a 

zatem także na Morzu Południowochińskim); w praktyce zatem podnoszenie przez Nowe 

Delhi pojęcia Indo-Pacyfiku oznacza między innymi cel powstrzymywania wpływów 

chińskich na części tego obszaru. Warto przede wszystkim zauważyć, że w 2017 r. 

wskrzeszono format QUAD (Quadrilateral Security Dialogue), w którym uczestniczą Indie, 

Japonia, USA i Australia). Jest on często postrzegany jako formuła ograniczonej współpracy 

przeciw Chinom, chociaż należy podkreślić, że dotychczasowy rząd w Nowym Delhi 

uczestniczył w tym formacie w sposób bardzo ostrożny11. W kwietniu 2019 r. w indyjskim 

Ministerstwie Spraw Zagranicznych utworzono także nowy wydział ds. Indo-Pacyfiku,  

w ramach którego zintegrowane zostaną takie obszary jak współpraca z ASEAN i QUAD12. 

Na jego czele stanął sekretarz Vikram K. Doraiswami (który wcześniej był m.in. 

ambasadorem Indii w ChRL i Republice Korei; zna także język chiński). Przede wszystkim 

zaś w 2019 r. indyjska marynarka wojenna otworzyła swoją trzecią bazę lotniczą na 
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Andamanach13. Ruchy te sugerują, że rząd BJP bardzo poważnie traktuje obecność Chin na 

Oceanie Indyjskim. 

 

Ostatnie pięć lat pokazały również, że Nowe Delhi próbuje na ile to możliwe oddzielać 

sprawy gospodarcze od politycznych w stosunkach z Pekinem. Indie przystały do 

stworzonego przez Chiny Asian Infrastructure Investment Bank, gościły szczyt tej instytucji 

w Bombaju i są największym beneficjentem pożyczek z tego banku (choć należy przyznać, 

że skala jego kredytów jest nieporównywalna do tych udzielanych przez „Wielką Czwórkę” 

chińskich banków). Równocześnie jednak Indie nie wysłały swojej delegacji ani na 

tegoroczne Forum Pasa i Szlaku, ani na jego pierwszą edycję dwa lata temu. Indie 

najwyraźniej nie blokowały również chińskich inwestycji w innych obszarach. Premier Modi 

będzie zapewne utrzymywał to podejście w rozpoczynającej się kadencji, chociaż nie ma do 

tego pewności: można również spekulować, że powodzenie wybranych inwestycji zostanie 

z czasem uzależnione od stosunków politycznych. 

 

Stosunki z USA 

 

Rząd Modiego, podobnie jak poprzednie rządy, zabiegał o coraz lepsze stosunki z USA  

i będzie tak czynił dalej. Nowemu Delhi zależy na współpracy z Waszyngtonem z różnych 

powodów (m.in. gospodarczych i strategicznych), ale indyjski rząd nie chce też być 

postrzegany jako jednoznaczny sojusznik USA ani żadnej innej potęgi. Indie wolą pozostać 

formalnie niezależne, ale nie ma też wątpliwości, że spośród trzech najsilniejszych militarnie 

państw świata – USA, ChRL i Rosji – najbliżej im jest obecnie do tego pierwszego. 

Równocześnie jednak już na początku nowej kadencji Modiego dużą rolę odegrać mogą 

sprawy, które Waszyngton i Nowe Delhi dzielą, nie łączą. Są to m.in. kwestie zasad handlu 

między nimi, współpraca USA z Pakistanem i Indii z Iranem i Rosją. 

 

Po zakończeniu obecnych wyborów Modi zaskoczył większość komentatorów powołując na 

stanowisko ministra spraw zagranicznych nie polityka, ale zawodowego dyplomatę: 

Subrahmanyama Jaishankara (dotąd piastował on stanowisko Foreign Secretary, czyli 

najwyższego rangą dyplomaty w indyjskim MSZ; przez ostatnie 5 lat tekę minister spraw 
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zagranicznych dzierżyła polityk BJP, Sushma Swaraj). Wybór ten może sugerować, że 

zarówno stosunki z USA jak i Chinami stanowić będą najważniejszy element polityki 

zagranicznej Indii. Jaishankar był ambasadorem Indii m.in. w tych dwóch państwach; miał 

również odegrać kluczową rolę w negocjacjach z USA, które zakończyły się podpisaniem 

umowy o współpracy w dziedzinie cywilnych technologii nuklearnych (był to swoisty 

przełom w stosunkach Nowego Delhi z Waszyngtonem)14, miał także odegrać rolę 

negocjatora podczas kryzysu na Doklam15. Chociaż niektórzy odczytują jego wybór jako 

zapowiedź jeszcze bardziej proamerykańskiego kursu w Nowym Delhi, pozostanie on raczej 

zwolennikiem zachowania odpowiedniego dystansu, jak większość indyjskiego 

establishmentu. Na początku 2019 r. podczas Raisina Dialogue (najważniejszego 

dyplomatycznego wydarzenia organizowanego przez Indie), na uwagę byłego generała sił 

zbrojnych USA o tym, że Indie będą musiały wybrać stronę USA lub Chin i Rosji, Jaishankar 

odpowiedział, że jego kraj wybierze swoją własną stronę. 

 

Kilka decyzji rządów indyjskich z ostatnich lat wyraźnie wskazuje na zbliżenie  

z Waszyngtonem (choć o stosunkach z USA nie było mowy ani w programie wyborczym BJP 

z 2014 r., ani z 2019 r.). Wskazuje na to sama współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa. 

Nowe Delhi zakupiło m.in. amerykańskie śmigłowce Chinook i Apache, podpisało kilka 

ważnych umów o współpracy w dziedzinie wojskowości (m.in. LEMOA), rozpoczęło 

współpracę na rzecz zapewnienia przez USA wybranych technologii pod przyszły indyjski 

lotniskowiec. Modi zabiegał również o rozwój stosunków dyplomatycznych poprzez m.in. 

bilateralne wizyty. 

  

Początek nowej kadencji Modiego będzie jednak czasem wyzwań w stosunkach  

z Waszyngtonem (i będą ona na pewno pojawiały się również dalej). Zbliżająca się wizyta 

sekretarza M. Pompeo w Indiach będzie zapewne okazją do poruszenia choć części 

spornych spraw. W zeszłym roku Nowe Delhi zdecydowało o kupnie systemu S-400 od 

Rosji, co z perspektywy Waszyngtonu oznacza, że Indie powinny być objęte sankcjami. 

Prezydent Trump zapowiedział ogłoszenie swojej decyzji w tej sprawie później, co sugeruje, 

że wybór między egzekwowaniem sankcji wobec Rosji a zachowaniem dobrych stosunków 

z Indiami jest dla Stanów Zjednoczonych trudny. Decyzja nie zapadła do dzisiaj, a przekazy 
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z pierwszych dni nowej kadencji Modiego sugerują, że Waszyngton wciąż namawia Nowe 

Delhi do wycofania się z tego zakupu16. Niektóre źródła medialne sugeruję, że USA  

w zamian za wycofanie się z nabycia S-400 obiecują Indiom swój sprzęt wojskowy, ale  

w chwili pisania tych słów nie sposób jest to potwierdzić. Będzie to jedna ze spraw, którą 

warto monitorować w nadchodzącym czasie. Indie najpewniej będą chciały zachować 

możliwość równoczesnego kupowania kluczowych technologii od różnych partnerów,  

w tym i USA i Rosji (a także m.in. Francji i Izraela), co będzie stałym wyzwaniem  

w stosunkach Nowego Delhi z Waszyngtonem i Moskwą. 

 

Podobnie kształtuje się sprawa stosunków z Iranem. Nowe Delhi preferowało zachowanie 

JCPoA i chciało utrzymać import ropy z Iranu. Kiedy jednak okres przejściowy (sanction 

waiver) po wprowadzeniu w zeszłym roku sankcji na Iran zakończył się na początku maja 

tego roku, Indie zakończyły import ropy z tego państwa. Minister spraw zagranicznych Iranu 

złożył niedawno wizytę w Nowym Delhi i miał podczas niej prosić o wznowienie handlu 

surowcem, ale ponieważ trwała jeszcze kampania wyborcza, ówczesna minister Sushma 

Swaraj mogła zasłonić się tym faktem i stwierdzić, że sprawą zajmie się nowy rząd. Teraz 

jednak takie wymówki nie będą już możliwe, a dotychczasowe spekulacje medialne są 

sprzeczne co do tego, czy Nowe Delhi zamierza przywrócić import irańskiej ropy. Iran, Bliski 

Wschód czy kwestia importu surowców nie figurowały w programach wyborczych BJP  

w 2014 i 2019 r., ale wiadomo, że import ropy z Iranu – choć nie stanowi on obecnie bardzo 

znaczącej części całego indyjskiego importu tego surowca – jest dla Nowego Delhi 

korzystny ze względu na cenę i odległość. Kwestia sankcji na Iran sprowadza się nie tylko do 

importu ropy. USA wyłączyło projekt rozwoju portu w Czabaharze wraz z towarzyszącą mu 

infrastrukturą z sankcji, ale niektóre indyjskie firmy i tak zaczynają obawiać się uczestnictwa 

w tym projekcie w związku z ogólnym trendem izolowania Iranu przez USA. Podobnie 

zagrożone są indyjskie inwestycja w irańskie wydobycie gazu.  

 

Sankcje wobec przeciwników USA będą zatem miały w najbliższym czasie znaczne 

przełożenie na stosunki Waszyngton-Nowe Delhi w co najmniej trzech wymiarach (zakup 

rosyjskiego uzbrojenia przez Indie, zakup irańskiej ropy przez Nowe Delhi i indyjskie 

zaangażowanie w rozbudowę Czabaharu). Sprawy te mogą przynieść różne rozstrzygnięcia 
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i w niektórych obie strony mogą dążyć o pewnych ustępstw lub kompromisu. W podobny 

sposób kwestia zasad handlu między USA a Indiami, jak i zasad stosowanych w ramach 

WHO będzie tematem dyskusji między Nowym Delhi a Waszyngtonem, ale mimo to należy 

oczekiwać, że obie strony nie pozwolą na to, by którakolwiek z tych kwestii doprowadziła 

do obniżenia rangi ich stosunków. 

 

Stosunki z innymi państwami regionu 

 

Polityka skupiania się na sąsiedztwie Indii, czyli neighbourhood first policy, była i pozostanie 

fundamentem polityki Nowego Delhi. Kluczowym państwem jest oczywiście Pakistan. Indie 

pozostaną nieustępliwe wobec tego kraju i być może pokażą mniej ugodową politykę niż  

w poprzednich latach. Narendra Modi zaprosił premiera Pakistanu na swoje zaprzysiężenie 

pięć lat temu, ale nie uczynił tego teraz. Początki dotychczasowej kadencji Modiego (2014-

2015) zaznaczyły się między innymi próbami ocieplenia stosunków z Islamabadem, ale 

zostały one zawieszone w wyniku napięć w późniejszym okresie (2016-2019). Wówczas rząd 

BJP dał się poznać z bardziej bojowej strony, dokonując „uderzeń chirurgicznych” w 2016 r.  

i nakazując naloty na terytorium Pakistanu w 2019 r. Również obecny rząd PTI i premiera 

Imrana Khana w Pakistanie, z armią stojącą za nim, nie wydaje się zwolennikiem zbyt 

szerokiego ocieplenia stosunków z Nowym Delhi. Ogłoszenie tegorocznego zwycięstwa 

wyborczego BJP zbiegło się z dokonaniem przez Pakistan próby pocisków (kilka dni później 

Indie przeprowadziły swoje testy pocisków), co można uznać za gest symboliczny. Stosunki  

z Islamabadem pozostaną zatem zimne i nie można wykluczyć, że w ciągu następnych 

pięciu lat między państwami dojdzie do kolejnych napięć. 

 

Należy też wskazać, że tegoroczne scysje (zamach w Pulwamie, nalot na Balakot  

i kontrnalot Pakistanu) pokazały, jak bardzo dla BJP stosunki z Islamabadem powiązane są  

z polityką wewnętrzną. Partia Modiego opiera się na ideologii hinduskiego nacjonalizmu  

i głosują na nią m.in. hinduscy radykałowie, stąd buńczuczna postawa wobec sąsiedniego 

muzułmańskiego państwa przynosi polityczne dywidendy. Można zakładać, że tegoroczna, 

wyjątkowa decyzja rządu Modiego o nakazaniu nalotu na teren Pakistanu (na obóz 

terrorystów w miejscowości Balakot) była po części podyktowana faktem, że do napięć 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 28 | czerwiec 2019 

36 | Krzysztof Iwanek 

doszło niewiele przed wyborami. Innymi słowy: wewnętrzne potrzeby polityczne mogą 

także w nadchodzących latach mieć przełożenie na stosunki Indii z Pakistanem (i czynnik 

ten będzie mieć znaczenie po obu stronach): jeśli BJP będzie tracić popularność i podejmie 

próby odwrócenia uwagi opinii publicznej od kontrowersyjnych spraw (np. spowolnienia 

gospodarki), rząd może czasem grać kartą ostrzejszej postawy wobec Pakistanu. 

 

Na politykę wobec państw, z którymi Indie mają zatargi – Chin i Pakistanu – wpływać jednak 

będzie także polityka obronna Nowego Delhi. W tym wymiarze dotychczasowy rząd 

Modiego nie miał prawie żadnych osiągnięć. Częste zmiany na stanowisku ministra obrony 

(m.in. z powodu choroby i śmierci ministra M. Parrikara), niedokończone przetargi, 

niekonsekwentne działania (m.in. w kwestii zakupu lub produkcji samolotów bojowych), 

brak finalizacji nowej strategii nabywania uzbrojenia, opóźnienie wprowadzania własnych 

produktów obronnych i obniżenie środków budżetowych przyznawanych na siły zbrojne 

sprawiły, że indyjska armia zalega z kluczowymi zakupami. Aby móc dalej pozostać 

stanowcze wobec Pekinu i Islamabadu, Indie będą musiały w nadchodzących latach 

powiększyć liczbę atutów, jakie mają w ręce. Być może przynajmniej niewielką pozytywną 

zmianę zapowiada niedawna nominacja na nowego ministra obrony Rajnatha Singha 

(dotychczasowego ministra spraw wewnętrznych). Singh to jeden z bardziej znanych 

polityków BJP; ma prominentną pozycję w centralnych strukturach partii, a zatem nie jest 

figurantem i można zakładać, że ma on szansę pozostać na stanowisku przez pięć lat, co 

zapewni procesowi decyzyjnemu resortu większą stabilność.  

 

Skupienie się na sąsiedztwie widać także w innych wymiarach. Po zaprzysiężeniu nowego 

rządu na koniec maja br., premier Modi udał się z pierwszą wizytą na Malediwy, a minister 

Jaishankar do Bhutanu17. Równocześnie jednak widać pewne przesunięcie akcentów. Różne 

źródła sugerują, że Nowe Delhi będzie teraz mniej zaangażowane w południowoazjatyckiej 

organizacji SAARC, gdzie ważną rolę odgrywa Pakistan, a bardziej w dopiero rozwijającym 

się formacie BIMSTEC, do którego Pakistan nie należy. BIMSTEC skupia część państw Azji 

Południowej i Azji Południowo-Wschodniej, ale który ma inny, mniej formalny charakter niż 

SAARC i nie może go w pełni zastąpić. Program wyborczy BJP z 2014 r. obiecywał rozwój 

współpracy w ramach SAARC, nie wymieniał zaś formatu BIMSTEC. Program wyborczy 
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partii z 2019 r. rozkłada akcenty odwrotnie: obiecuje rozwój współpracy w ramach 

BIMSTEC, a nie wymienia SAARC18. Skupienie na BIMSTEC ze względu na problemy  

z SAARC zapowiedział już nowy minister spraw zagranicznych Jaishankar19. 

 

Polityka wobec sąsiedztwa jest także powiązana ze stosunkami z Chinami. W ciągu 

ostatnich pięć lat doszło do zmiany władzy na Malediwach i na Sri Lance i w obu tych 

krajach wewnętrzna polityka powiązana była ze stosunkami z Nowym Delhi i Pekinem 

(walczące w obu państwach partie były przedstawiane jako prochińskie lub proindyjskie, 

choć rzeczywistość była zapewne bardziej złożona). W obu przypadkach spekuluje się, że 

Indie mogły zaangażować się w te wewnętrzne procesy, choć dowodów na to nie ma. Jest 

jednak niewątpliwe, że Nowe Delhi obawia się rozwoju wpływów chińskich w takich 

państwach jak Malediwy, Sri Lanka czy Nepal i będzie je próbować powstrzymywać na 

miarę swoich ograniczonych możliwości (na rozwój wpływów chińskich w Pakistanie Indie 

oczywiście zareagować nie mogą). Zapowiedzią dalszego ciągu tej wojny o wpływy jest 

niedawna decyzja japońskich i indyjskich podmiotów o finansownym zaangażowaniu się  

w porcie w Hanbantocie na Sri Lance, co można odczytać jako próbę uwolnienia tego 

państwa od długu chińskiego zaciągniętego wcześniej na budowę tego portu20. O ile jednak 

Japonia i jej firmy dysponują środkami na stosowanie tego rodzaju wojny podjazdowej  

z Chinami, o tyle finansowe możliwości Nowego Delhi pozostaną bardzo umiarkowane. 

 

Wyraźnym elementem polityki rządu Modiego była niechęć do przyjmowania uchodźców 

wyznania muzułmańskiego i należy zakładać, że ten element utrzyma się. Program 

wyborczy BJP z 2014 r. obiecywał zająć się sprawą nielegalnej imigracji na Północny Wschód 

Indii – a zatem z Bangladeszu i Birmy – i obiecywał ukończenie budowy ogrodzenia wzdłuż 

granic z tymi państwami21. Jasno definiując preferencje religijne w przyjmowaniu 

uchodźców dokument ten stwierdził także, że Indie ,,pozostaną naturalnym domem dla 

prześladowanych hindusów [hinduistów] i będą oni dalej mieli możliwość szukania tu [w 

Indiach] schronienia.”22 W zgodzie z tymi obietnicami w trakcie pierwszej kadencji Modiego 

(2014-2019): (1) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych utrudniło procedury uzyskiwania prawa 

pobytu dla uchodźców muzułmańskich; (2) rząd niechętnie przyjmował u siebie Rohingjów 

uciekających z Birmy i udzielał pomocy Bangladeszowi, by ograniczyć ich przenikanie z tego 
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państwo do Indii; (3) prywatne media hinduskich nacjonalistów (którzy stoją za partią BJP) 

krytykowały Rohingjów jako muzułmańskich radykałów i rozprzestrzeniały (częściowo 

nieprawdziwe) informacje o zagrożeniach związanych z ich napływem, a wreszcie (4) Nowe 

Delhi wprowadziło kontrowersyjną ustawę, która przewidywała przyznawanie 

obywatelstwa uchodźcom z Afganistanu, Pakistanu i Bangladeszu pod warunkiem, że 

wyznawali każdą inną religię niż islam. Program wyborczy z 2019 obiecuje w gruncie rzeczy 

kontynuację tej polityki mówiąc o dalszym procesie rejestrowaniu obywateli na Północnym 

Wschodzie kraju, wzmocnieniu granic na tym obszarze i o zagrożeniu dla tego regionu ze 

względu na imigrację23. Program ten ponownie też obiecywał przyjmować wszystkich 

uchodźców poza muzułmanami, stwierdzając: „hindusi, dżiniści, buddyści i sikhowie 

uciekający przez prześladowaniami z państw sąsiadujących z Indiami otrzymają 

obywatelstwo indyjskie.”24 Niedawna nominacja na stanowisko ministra spraw 

wewnętrznych Amita Shaha – prawej ręki premiera Modiego i dotychczasowego 

przewodniczącego BJP – również zapowiada bardzo stanowczą sytuację wobec imigrantów. 

Shah to radykał, który nazywał uchodźców z Bangladeszu m.in. „termitami”. O ile nie ma 

pewności, czy Shah pozostanie na stanowisku przez pełną kadencję – jako specjalista od 

strategii wyborczych jest potrzebny bardziej partii niż rządowi – ogólny kierunek polityki 

powinien utrzymać się także za innego ministra. Można zatem zakładać, że również w ciągu 

następnych pięciu lat w razie kryzysów związanych z uchodźcami, które mogłyby 

wybuchnąć w takich państwach jak Birma czy Bangladesz Nowe Delhi będzie zmierzać do 

przyjmowania jak najmniejszych liczb uchodźców, szczególnie gdyby wyznawali oni islam. 

 

Stosunki z Europą 

 

Wbrew oczekiwaniom, że polityka Modiego wobec Starego Kontynentu może być bardziej 

nieszablonowa i innowacyjna, przebiegała ona utartymi torami; premier nie złożył np. 

wizyty nigdzie w Europie Środkowo-Wschodniej. Na froncie europejskim najważniejszym 

partnerami Indii pozostają Francja, Niemcy, Wielka Brytania i Rosja. Te europejskie państwa 

Modi w czasie swojej kadencji odwiedzał najczęściej, to one miały też znaczenie we 

współpracy gospodarczej, politycznej i bezpieczeństwa (w zależności o którym z nich 

mówimy). Wielka Brytania pozostaje najważniejszym partnerem handlowym Indii  
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w Europie i największym źródłem BIZ ze Starego Kontynentu w dłuższym okresie, Francja 

jest jednym z najważniejszych partnerów gospodarczych Indii (także w aspekcie 

dostarczania uzbrojenia), Rosja jest zarówno źródłem uzbrojenia jak i udziela Nowemu 

Delhi wsparcia na niwie ONZ. Innymi słowy: dając priorytet tym państwom Modi skupiał się 

na dotychczasowych, kluczowych partnerstwach. Państwa europejskie i polityka wobec 

Europy nie pojawiają się także w programach wyborczych BJP z 2014 i 2019 r. Warto 

zauważyć, że Nowe Delhi równolegle o współpracę z USA, zachodnią Europą  

i Rosją, co skutkowało m.in. powściągliwą, a w zasadzie neutralną postawą Indii m.in. 

względem kryzysów na Ukrainie i Syrii. W tym aspekcie nie ma co liczyć na to, by Indie 

wygłaszały publicznie krytykę Rosji wtedy, gdy mogłoby na tym zależeć państwom 

europejskim. 

 

Polska najwyraźniej nie znajduje się na liście priorytetowych państw w polityce zagranicznej 

Indii; w każdym razie nic w ciągu ostatnich 5 lat o tym nie świadczyło (choć poza 

poprawnymi relacjami dyplomatycznymi pewne polskie firmy odniosły na rynku indyjskim 

sukcesy). Małych szans można doszukiwać się w faktach, że minister Jaishankar jest byłym 

ambasadorem Indii także w Czechach, a także zachował w swoich kompetencjach 

zajmowanie się Europą (a nie przekazał tego ministrowi niżej rangi), ale aspekty te mogą 

mieć żadne lub marginalne znaczenie dla polityki Indii wobec Polski. 

 

Polityka gospodarcza 

 

Rząd N. Modiego będzie najpewniej dalej zabiegał o zagraniczne inwestycje i otwierał różne 

drzwi do rynku indyjskiego. Jak dotąd wyrażało się to przede wszystkim ułatwianiem 

prowadzenia działalności gospodarczej, a także umożliwieniem bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych w szereg dziedzin, przede wszystkim dla przyciągnięcia producentów do Indii 

(strategia Make in India).  

 

Program wyborczy BJP z 2019 r. obiecuje uczynienie z Indii centrum produkcyjnym na skalę 

światową, co jest oczywiście górnolotną deklaracją, ale wskazuje ona pewien planowany 

kierunek działań. Można oczekiwać, że dotychczasowa polityka ułatwiania prowadzenia 
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działalności gospodarczej i szukania inwestycji w przemysł ciężki zacznie przynosić pewne 

efekty (Indie poprawiły np. w ostatnich latach swoją pozycję w rankingach ease of doing 

business). Zrewidowana i zawężona w 2018 r. lista branż, które obejmie kampania Make in 

India 2.0, wymienia następujące sektory: motoryzacji, dóbr inwestycyjnych, obronności, 

branży farmaceutycznej, energii odnawialnej, biotechnologii, branży chemicznej, 

wytwarzania i projektowania systemów elektronicznych, skórnictwa, tekstyliów, 

przetwórstwa żywności, jubilerstwa, transportu i kolei. Kampania ta miała zróżnicowane 

osiągnięcia, ale jednym z problemów okazały się wewnętrzne problemy Indii (m.in. 

biurokracja i rozmaite ograniczenia chroniące jednak rodzimych producentów), a nie 

polityka zagraniczna jako taka. Chociaż określenie, gdzie można dopatrywać się 

największych szans dla polskich firm wykracza poza ramy niniejszego tekstu należy 

podkreślić, że Modi będzie najpewniej kontynuować politykę przyciągania inwestycji i to  

z pewnością otwiera rozmaite możliwości dla wielu przedsiębiorstw, w tym potencjalnie 

także polskich. 

 

Wnioski 

 

Trudno przewidywać, jak dokładnie te wybory przełożą się na politykę zagraniczną Indii, ale 

zapewne należy spodziewać się przede wszystkim utrzymania dotychczasowych trendów. 

Można zatem założyć, że Nowe Delhi: (1) będzie zwiększało współpracę z USA, ale bez 

ustawiania się w pozycji sojusznika Waszyngtonu (lub jakiegokolwiek innego mocarstwa); 

(2) pozostanie nieustępliwe wobec Chin w kwestiach sporu granicznego i walki o wpływy  

z Pekinem w małych państwach Azji Południowej, ale równocześnie nie będzie dążyć do 

bezpośredniej i szerszej konfrontacji z ChRL; (3) zachowa przyjazne stosunki z Rosją, choć  

w większym stopniu rozwinie je z USA; (4) dalej będzie skupiać się przede wszystkim na 

swoim sąsiedztwie; (5) nie uczyni polityki wobec państw europejskich swoim priorytetem  

i (6) będzie zmierzać do dalszego przyciągania firm zagranicznych, aby inwestowały na 

rynku indyjskim. 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 

                                                           
1 Por. strona Komisji Wyborczej Indii, http://results.eci.gov.in/pc/en/partywise/index.htm [dostęp: 24.05.2019] 
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English summaries 

 

The US authorities have deployed forces capable of confronting Iran 

Łukasz Przybyszewski 

 

In mid-May, the USS Abraham Lincoln carrier strike group and a B-52 bomber task force 

were deployed to the Persian Gulf. The US authorities currently have sufficient resources to 

attack Iranian nuclear installations and other targets with airstrikes. Speculations arose that 

the intentions of the authorities in Washington are either meant to lead to regime change in 

Iran, force Iranian authorities to renegotiate the nuclear deal or convince the Islamic 

Republic’s government to draw back its forces from Syria, Iraq and Yemen and end Tehran’s 

support for its proxies in the region. However, there are no signs of a change in Iran’s 

attitude towards the resumption of negotiations with the US. There are also no observable 

movements suggesting a withdrawal of Iranian forces from the outposts which form its 

forward defense, nor of any significant opposition groups capable of initiating a successful 

coup. The high level of uncertainty concerning the future course of events was caused by  

a series of diversionary attacks by unknown perpetrators. Yet there is no reason to believe 

that the most dramatic scenario, which would be a full invasion of Iran to topple the regime, 

will ever come true. 

Recent moves made by the US authorities coincide with the so-called ‘trade war’ with 

China. From the Chinese authorities’ viewpoint, Iran itself is not strategically important, but 

the region as a whole is important because of its hydrocarbon reserves and trade routes. 

The US stance toward Iran is also related to the broader context of the upcoming political 

developments in the region. The ‘Deal of the Century’ is supposed to be announced by the 

US authorities in June. Some speculations hint that it could lead to bringing the Israeli-

Palestinian conflict closer to an end and to the improvement of relations between some 

Arab states and the authorities in Tel Aviv. The prolonged dead-end stalemate between the 

US and Iran may only reveal the weakness of the Islamic Republic. If nothing changes and 

this would indeed happen, it could take away a significant part of the political and 
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diplomatic capital from Iran, which was built on the slogans of defending the Palestinians, 

Lebanon and the active struggle against Israel and the US dominance in the region. 

There have been reports of new displacements of forces within Iran, including the units of 

Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), which could show Iran military’s efforts to 

increase the ability to defend key objects from air raids. It is currently impossible to assess 

the probability of a conflict between the US and Iran. Both the US and Iran authorities 

declare that they do not seek war but do want to deter each other. An unfortunate 

coincidence, provocation, or misinterpretation of the intentions of the other side may lead 

to a conflict, although it is not known where it would occur, nor what kind of clashes would 

we see, or how they could develop. At present, the scenario of preserving this seemingly 

unresolvable situation for the next months, maybe even years, is equally likely. The standoff 

between the US and Iran might evolve into a new temporary status quo in the region, 

supported by more aggressive rhetoric and testing the "red lines" on both sides.  

 

Governing the state during the war – Afghanistan’s budget for year 2019 

Przemysław Lesiński 

 

On December 31, 2018, the lower house of the Afghan parliament – Wolesi Jirga – has 

approved the budget project for year 2019. Despite the fact that domestic revenues have 

been rising in recent years, most of the financing comes from foreign aid, reaching the ratio 

of 51:49 in favour of the latter. Foreign grants have been shrinking every year, however. In 

the medium term, assuming that the trend continues and the security situation inside 

Afghanistan does not fundamentally change, it can lead to its insolvency. The main problem 

in the country is the ongoing conflict. On the one hand, it results in the stagnation of the 

state's economy, while on the other hand, it forces the government to allocate most of the 

funds in the security sector (about 40 per cent of the whole budget in year 2019). This 

comes at the expense of the development budget, which decreased by 6 per cent, in 

comparison to 8 per cent growth for the three main security institutions in this year's 

budget. On the upside, one can point to the dynamically rising domestic revenues gathered 

from taxes and other fees, resulting from improved tax collection and increased fares in 



 

English summaries | 45 

some areas. However, they are just a bounce-back from the fiscal collapse in years 2013-14. 

In the long term, this trend can be unsustainable because of the poor growth rate of the 

Afghan economy, which practically means stagnation for this underdeveloped country. In 

the light of the budget forecast, Afghanistan probably will not be able to uphold its 

promises to cover all of the inflated security expenses from 2024 onwards. Thus, it appears 

that some level of foreign help will need to be maintained or a peace agreement with the 

Taliban will have to be signed. In the second scenario, the main obstacle for the Afghan 

economy’s growth would disappear, although the possible reintegration of thousands of 

Taliban fighters might become a serious burden for the Afghan budget.  

 

The international implications of India’s parliamentary elections 

Krzysztof Iwanek 

 

The results of India’s parliamentary elections have been declared on May 24, this year. The 

incumbent coalition, National Democratic Alliance, has retained power. While it is hard to 

predict how exactly this will affect India’s foreign policy, the trends from the previous years 

will most probably continue. It can be thus assumed that New Delhi: (1) will enhance its 

cooperation with the US but without seeking to become Washington’s ally (or, for that 

matter, an ally of any other global power; (2) will remain tough on China with regards to the 

border conflict and their struggle for influence in the South Asian states, but at the same 

time will not seek a broader and more aggressive confrontation with Beijing; (3) will retain 

its friendly ties with Russia but will strengthen the ones with the US more; (4) will remain 

focused primarily on its neighborhood; (5) will not make Europe its priority within its foreign 

policy and (6) will seek to attract more foreign capital to the Indian market. 




