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Podsumowania tekstów 

 

Obrady Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych ChRL. Kwestie 

wewnętrzne i implikacje międzynarodowe 

Alicja Bachulska 

 

Tegoroczne obrady Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych (OZPL, 

odpowiednik chińskiego parlamentu) w Pekinie upłynęły pod znakiem spraw 

wewnętrznych, głównie w kontekście spowalniającej gospodarki, dodatkowo osłabionej 

przez pandemię COVID-19. Decyzje podjęte w tym roku przez ChRL świadczą o coraz 

bardziej wsobnym charakterze chińskiej polityki zarówno z perspektywy wewnętrznej, jak  

i międzynarodowej. Pekin deklaruje gotowość wzmacniania popytu wewnętrznego, walki  

z rosnącym bezrobociem, budowania niezależności gospodarczej w dobie załamujących się 

łańcuchów dostaw oraz kontynuacji coraz bardziej asertywnej polityki zagranicznej. Chociaż 

kwestie te podnoszone są od lat, to pandemia koronawirusa przyspieszyła rozwój debaty 

wewnątrzpartyjnej na ich temat i niejako dała dodatkowy impuls do szerszych zmian 

strukturalnych w chińskiej gospodarce. Po raz pierwszy od trzech dekad nie wskazano 

również oficjalnego wskaźnika oczekiwanego wzrostu PKB. Odzwierciedla to zarówno 

niemożność osiągnięcia pozytywnego wizerunkowo wyniku zważywszy na spowolnienie 

gospodarcze spowodowane pandemią, jak i przechodzenie chińskich władz z kategorii 

ilościowych na jakościowe w kwestii oceny rozwoju państwa. Z perspektywy 

międzynarodowej najważniejszym wydarzeniem tegorocznego OZPL było przegłosowanie 

projektu ustawy o Hongkongu de facto niwelującej relatywną niezależność tego 

specjalnego regionu administracyjnego. Jest to kolejny krok mający na celu odejście od 

reguł „jednego państwa, dwóch systemów” na rzecz „jednego państwa, jednego systemu”. 

Nowe ramy prawne mają długoterminowo wspierać interesy rządu w Pekinie na terenie 

Hongkongu i uniemożliwić działania ugrupowań demokratycznych, nie wspominając  

o proniepodległościowych. Dla chińskiego przywództwa zachowanie całkowitej kontroli nad 

sytuacją społeczno-polityczną w Hongkongu jest nadrzędne wobec konsekwencji 

międzynarodowych, jak np. ewentualnych sankcji gospodarczych ze strony USA czy innych 

państw zachodnich. Można spodziewać się, że temat ten będzie jedną z głównych osi sporu 
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między USA a ChRL w nadchodzących miesiącach. Będzie on również prawdopodobnie 

poruszany na poziomie relacji UE z Chinami. 

 

Antykryzysowy pakiet rządu indyjskiego a jego znaczenie dla polskich firm 

Krzysztof Iwanek 

 

12 maja premier Indii Narendra Modi ogłosił nowy pakiet antykryzysowy, który ma  

w zamierzeniu poprawić sytuację gospodarczą kraju w obliczu kryzysu wywołanego 

pandemią i związaną z nią restrykcjami. Choć inicjatywa ta nosi zwodniczą nazwę Kampania 

na Rzecz Samowystarczalnych Indii (Atmanirbhar Bharat Abhiyan) w rzeczywistości 

większość planów dotyczy udzielenia pomocy indyjskim obywatelom, szczególnie 

najuboższym, a także krajowym firmom, szczególnie sektora MMŚP. Plan ten ma skupić się 

na ratowaniu Indii przez kryzysem gospodarczym, ale nie poprzez ograniczanie działań firm 

zagranicznych w tym państwie. 

 

Do rozwiązań, które mogą negatywnie odbić się na firmach zagranicznych można jednak 

zaliczyć: (1) niedopuszczanie ich do przetargów do wartości 200 mld INR i (2) zabronienie 

importu niektórych, jeszcze niesprecyzowanych typów sprzętu wojskowego. 

Przedsiębiorstwa zagraniczne, w tym w niektórych wypadkach polskie, mogą natomiast 

upatrywać swoich szans w takich rozwiązaniach jak: (1) otwarcie indyjskich działań na rzecz 

badania Kosmosu na współpracę z prywatnymi przedsiębiorstwami, (2) zapowiedź 

ogłoszenia aukcji na wydobycie w blokach węglowych i zniesienia podziału między 

wydobyciem węglu na użytek własny i w celu sprzedaży na rynku, (3) prywatyzacja 

zarządzania sześcioma lotniskami czy (4) zwiększenie poziomu BIZ w sektor obronności  

z 49% do 74%. 
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Napięcia indyjsko-chińskie w Ladakhu 

Krzysztof Iwanek 

 

W noc z 15 na 16 czerwca doszło do krwawego starcia między indyjskimi a chińskimi 

żołnierzami w dolinie rzeki Galwan. Był to jeden z najgroźniejszych incydentów między 

dwoma sąsiadami od dziesięcioleci: mówi się o śmierci dwudziestu indyjskich żołnierzy,  

a liczba ofiar po stronie chińskiej nie jest znana. Dolina znajduje się na obszarze Ladakhu – 

jednym ze spornych regionów między Pekinem a Nowym Delhi w Himalajach, na którym już 

od kilku tygodni dochodziło do utarczek między siłami zbrojnymi obu państw. Wydarzenie 

najpewniej nie doprowadzi jednak do wojny: obie strony dysponują bowiem arsenałem 

nuklearnym, a do walki doszło w czasie, kiedy obie armie rozpoczynały deeskalację  

i wycofywanie oddziałów z miejsc, w których dochodziło do napięć. Nastroje w Indiach 

mogą jednak zmusić premiera Narendrę Modiego do podjęcia działań, które jego rząd 

będzie mógł przedstawić jako stanowczą odpowiedź. Nie można zatem wykluczyć, że 

obecna deeskalacja zostanie przerwana, a napięcia przeciągną się na najbliższe tygodnie; 

najprawdopodobniej jednak pozostaną ograniczone do spornych obszarów w Himalajach. 

Jest za wcześnie, by oceniać, co stoi u podłoża obecnej konfrontacji, ale pierwsze analizy 

wydają się wskazywać, że ich rezultatem jest wzmocnienie się sił zbrojnych ChRL na 

strategicznych pozycjach w kilku miejscach spornej granicy. 

 

Powtórka z rozrywki? Porozumienie Aszrafa Ghaniego z Abdullahem Abdullahem  

w Afganistanie 

Przemysław Lesiński 

 

17 maja w Afganistanie zostało podpisane porozumienie między Aszrafem Ghanim  

a Abdullahem Abdullahem, które zakończyło spór o wynik wyborów prezydenckich  

z września 2019 r. Była to powtórka scenariusza z 2014 r., kiedy obaj politycy także 

rywalizowali o ten urząd, a konflikt między nimi doprowadził do amerykańskiej mediacji.  

W tym roku Afgańczykom udało się jednak zakończyć spór bez większego udziału państw 

trzecich. W rezultacie podpisanego porozumienia strony ponownie podzielą się 

stanowiskami w rządzie w stosunku 50/50, chociaż w umowie nie określono, które 
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przypadną komu. Utworzona została także Wysoka Rada ds. Pojednania Narodowego 

(WRPN), na czele której stanął Abdullah Abdullah i której zadaniem będzie objęcie 

przewodnictwa w zbliżających się rozmowach pokojowych z talibami. Oprócz niej 

powstanie również Wysoka Rada Państwa, której rolą będzie doradzanie rządowi i w której 

zasiądą ważniejsi politycy zmarginalizowani w ostatnich latach. Ponadto zgodnie z umową 

generał Abdul Raszid Dostum zostanie trzecim w historii Afganistanu marszałkiem 

polowym, co ma duże znaczenie prestiżowe dla grupy etnicznej Uzbeków.  

 

Wydaje się, że porozumienie Ghani-Abdullah jest dużym krokiem naprzód dla Afganistanu 

w obliczu dwóch bardzo ważnych wyzwań stojących przed rządzącymi – walki z epidemią 

COVID-19 oraz negocjacji z talibami. W tym drugim przypadku podpisanie umowy  

i wyznaczenie szefa WRPN oznacza, że bliski końca jest proces kształtowania się 

podmiotów odpowiadających za rozmowy pokojowe po stronie rządowej. Chociaż 

teoretycznie za całość procesu pokojowego odpowiadać będzie Abdullah, można 

oczekiwać, że prezydent Ghani będzie próbował odcisnąć na nich swoje piętno, zważywszy 

na to jak duże znaczenie w negocjacjach będą pełnić jego bliscy współpracownicy. Jak 

pokazują doświadczenia ze współpracy obu polityków (i ich obozów) w poprzedniej 

kadencji, jest ponadto bardzo prawdopodobne, że w przyszłości może dochodzić do sporów 

np. wokół nominacji i dymisji ministrów.    

 

Unijne zmiany w VAT a chiński e-commerce w Polsce 

Łukasz Sarek 

 

Na początku maja Komisja Europejska zaproponowała przesunięcie ze stycznia 2021 na 

lipiec wprowadzenia w życie przepisów dotyczących zmian w zasadach i mechanizmach 

pobierania podatku VAT przy sprzedaży na odległość na terenie Unii Europejskiej, czyli tzw. 

pakietu VAT e-commerce. Obok zamknięcia luki w podatku VAT w obszarze e-commerce 

ich wprowadzenie powinno również ograniczyć nieuczciwą konkurencji ze strony 

sprzedawców zlokalizowanych poza UE, a dostarczających odbiorcom europejskim towary 

w systemie sprzedaży wysyłkowej. Według nowych przepisów zostanie między innymi 

wprowadzone opodatkowanie VAT wszystkich przesyłek bez względu na wartość. 
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Platformy e-commerce będą także zobowiązane do pobierania i rozliczenia podatku VAT, 

rozszerzony zostanie obowiązek dokonywania unijnej rejestracji VAT dla pozaunijnych 

sprzedawców oraz platform e-commerce, jak również wyznaczenia unijnego pośrednika dla 

rozliczania zobowiązań podatkowych. Jeśli określone nowymi przepisami rozwiązania 

zostaną przez polskie władze odpowiednio wdrożone do krajowego porządku prawnego  

i stworzona zostanie efektywnie działająca infrastruktura techniczna i informatyczna, 

nieuczciwa chińska przewaga konkurencyjna ulegnie zmniejszeniu.  

 

Europejscy sprzedawcy korzystający z kanału e-commerce domagają się od władz unijnych  

i rządów krajowych wdrożenia efektywnych środków, które wyeliminują nieuczciwe 

praktyki stosowane w obrocie przez sprzedawców z państw trzecich, głównie Chin. 

Dotychczasowe działania podejmowane przez polskie władze skarbowe i operatorów 

przesyłek, głównie Pocztę Polską, nie wpłynęły w bardziej widocznym stopniu na poprawę 

sytuacji. Liczba opodatkowanych i oclonych przesyłek oraz wartość pobranych opłat jest 

znikoma. Firmy spedycyjne i kurierskie, a także operatorzy pocztowi, czerpią korzyści  

z rosnącego wolumenu przesyłek z Chin, częściowo będącego wynikiem nieuczciwej 

konkurencji. Tymczasem rośnie udział chińskich sprzedawców w polskim rynku handlu 

detalicznego w kanale e-commerce. Korzystają oni z rosnącej popularności chińskich 

platform takich jak AliExpress, ale również w szerokim stopniu z rozwiązań platform 

globalnych, takich jak Amazon albo Wish.  

 

Unikanie podatku VAT jest tylko jednym z elementów przewagi konkurencyjnej. Na korzyść 

chińskich sprzedawców działają czynniki takie jak dostęp do szerokiej bazy producentów 

oferujących zróżnicowane cenowo jakościowo i funkcjonalnie produkty oraz korzyści skali. 

W znacznym stopniu ich przewaga konkurencyjna wynika jednak z mniejszych obowiązków, 

a co za tym idzie kosztów, jakimi są obciążani w porównaniu do europejskich konkurentów. 

Wyrównywanie poziomu konkurencji powinno również objąć uregulowanie  

i wyegzekwowanie w praktyce takich kwestii jak przestrzeganie unijnych reguł dotyczących 

zasad zawierania umów na odległość czy spełniania przez produkt standardów 

obowiązujących na terenie Wspólnoty. Rząd RP powinien aktywniej włączyć się w działania 
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zapewniające polskim przedsiębiorstwom utrzymanie konkurencyjności w stosunku do 

podmiotów z Chin i innych państw azjatyckich. 
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KOMENTARZ NR 19/2020; DATA ZŁOŻENIA: 3.06.2020 

Obrady Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych 
ChRL. Kwestie wewnętrzne i implikacje międzynarodowe 

 

W dniach 22-28 maja 2020 r. w Pekinie obradowało Ogólnochińskie Zgromadzenie 

Przedstawicieli Ludowych (OZPL) – chiński odpowiednik parlamentu, którego prace 

odywają się równolegle z Ludową Polityczną Konferencją Konsultatywną Chin (organ  

o charakterze doradczym) – stąd zwyczajowa chińska nazwa liang hui, czyli „dwie sesje".  

W tym roku w związku z pandemią COVID-19 OZPL zostało zorganizowane  

z dwumiesięcznym opóźnieniem (zwyczajowo delegaci obradują rokrocznie w marcu).  

Z tego samego powodu tegoroczne wydarzenie miało również skróconą formę. Tym razem 

OZPL zdominowały tematy wewnętrzne: związane z pandemią COVID-19, spowalniającą 

gospodarką oraz strukturalnymi problemami coraz bardziej widocznymi w chińskim 

systemie. Międzynarodową uwagę przyciągnęło natomiast wprowadzenie nowej ustawy  

o bezpieczeństwie Hongkongu, której projekt został przegłosowany w ostatnim dniu obrad. 

Tym samym wydarzenie skupiło się na wątkach pragmatycznych (kwestie gospodarcze) 

oraz wysoce politycznych (kwestie rywalizacji strategicznej, bezpieczeństwa czy 

przeciwdziałania tzw. „obcym wpływom”).  

 

1. Sprawy wewnętrzne  

 

OZPL zwyczajowo rozpoczyna prezentacja raportu o rozwoju państwa podsumowującego 

działania rządu na dany rok. Tym razem przemówienie premiera Li Keqianga było 

wyjątkowo krótkie (trwało około godziny) i dotyczyło przede wszystkim przedstawienia 

celów, na osiągnięciu których skupia się przywództwo Komunistycznej Partii Chin (KPCh), 

tj. walce z ubóstwem i bezrobociem, budowie społeczeństwa umiarkowanego dobrobytu, 

stabilizacji rynku wewnętrznego czy spowolnieniu inflacji1. Po raz pierwszy od trzech dekad 

nie podano również wskaźnika oczekiwanego wzrostu PKB, co odzwierciedla zarówno 

niemożność osiągnięcia przez KPCh pozytywnego wizerunkowo wyniku przez spowolnienie 

gospodarcze spowodowane pandemią, jak i szersze przechodzenie chińskich władz  
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z kategorii ilościowych na jakościowe w kwestii oceny rozwoju państwa. Chociaż decyzja  

o niewyznaczaniu numerycznego celu może być jednorazowa, w obecnych warunkach 

odejście of imperatywu wzrostu wpisuje się również w oficjalną narrację o zaangażowaniu 

KPCh w budowanie dobrobytu obywateli ChRL. Międzynarodowy Fundusz Walutowy 

szacuje, że chińskie PKB w 2020 r. może wzrosnąć o ok. 1,2% (dane z kwietnia br.)2.  

W odpowiedzi na rozwijający się kryzys ogłoszono największy w historii kraju pakiet 

pomocowy pod postacią m.in. ulg podatkowych, obniżonych stóp procentowych oraz cen 

za zużycie prądu dla przedsiębiorców3. Znaczna część wsparcia ma dotrzeć do małych  

i średnich przedsiębiorstw, które stanowią trzon chińskiej gospodarki oraz jednocześnie są 

najbardziej narażone na kryzys spowodowany pandemią COVID-19. Władze w Pekinie 

obawiają się, że rosnące bezrobocie może znacząco zdestabilizować chińskie 

społeczeństwo, jak miało to miejsce m.in. w latach 90., kiedy po masowych zwolnieniach 

robotników z restrukturyzowanych państwowych firm doszło do licznych protestów4. 

Obecnie nie wiadomo dokładnie, ile osób straciło pracę w pierwszym kwartale br. z powodu 

pandemii. Szacuje się, że dotychczas zniknęło od 50 do nawet 200 mln miejsc pracy5.  

 

W swoim przemówieniu premier Li zwrócił również uwagę na potrzebę dalszej budowy 

ogólnokrajowego systemu opieki społecznej i zapewnienie uniwersalnej minimalnej 

emerytury dla niepracujących osób starszych, co odzwierciedla potrzeby coraz szybciej 

starzejącego się chińskiego społeczeństwa6. Do ważnych wydarzeń tegorocznego OZPL 

można zaliczyć również uchwalenie pierwszego w historii ChRL kodeksu cywilnego, który 

ma wejść w życie na początku przyszłego roku7 i który zawiera nowe kategorie czynów 

wcześniej niezdefiniowanych w chińskim systemie jako niezgodne z prawem (np. 

molestowanie seksualne8). W ChRL próbowano już wiele razy wprowadzić ujednolicony 

kodeks cywilny (m.in. ojciec Xi Jinpinga nadzorował prace nad wersją z końca lat 70.), lecz 

udało się to dopiero teraz, a pierwsza upubliczniona wersja kodeksu otrzymała ponad milion 

komentarzy obywateli, w większości odnoszących się do kwestii własnościowych oraz 

małżeńskich, co wskazuje na najbardziej palące problemy przeciętnych mieszkańców Chin9.   

 

Jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, chińskie wydatki na obronność mają wzrosnąć  

o 6,6% (spadek o 0,9 punktu procentowego w porównaniu do ubiegłego roku)10. Zmiana ta 
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wpisuje się w szerszy trend spadkowy widoczny w chińskim budżecie wojskowym od 2014 r. 

Należy jednak podkreślić, że rzeczywiste wydatki tego rodzaju są w ChRL znacznie wyższe: 

różnice w danych podawanych przez różne instytucje sięgają dziesiątków miliardów 

dolarów11.  

 

2. Ustawa o bezpieczeństwie narodowym w Hongkongu  

 

Zaprezentowany na początku obrad projekt ustawy o bezpieczeństwie narodowym  

w Hongkongu, przedstawiony przez KPCh jako odpowiedź na protesty odbywające się 

tamże w ubiegłym roku, ma zawierać m.in. zapisy o delegalizacji wszelkich „wywrotowych 

aktów, buntu i secesji”, „zdrady” oraz szeroko pojętego „terroryzmu”12. Ustawę 

przegłosowano pod koniec obrad OZPL miażdżąca większością 2878 głosów (jeden 

przeciwko, sześciu delegatów wstrzymało się od głosu)13. Zgodnie z oficjalną retoryką 

szereg demonstracji w Hongkongu miał związek ze wzrostem „obcych wpływów”  

i obecnością zachodnich grupi interesów działającymi w tym regionie na rzecz osłabienia 

ChRL i zdyskredytowania polityki Pekinu. Prawo ma przybrać formę dodatku do Aneksu III. 

tzw. Basic Law, czyli mini-konstytucji Hongkongu14. Będzie ono prawdopodobnie narzucone 

odgórnie z pominięciem lokalnego procesu legislacyjnego, co skłania do konkluzji, iż Pekin 

oddala się od modelu „jeden kraj, dwa systemy” w kierunku „jednego kraju, jednego 

systemu”. Projekt zakłada również, że chińskie służby bezpieczeństwa będą mogły bez 

przeszkód pracować na terenie Hongkongu. W praktyce potencjalne wprowadzenie ustawy 

wydaje się równoznaczne z zakazem jakiejkolwiek formy protestów społecznych i z dalszą 

erozją dotychczasowego modelu zarządzania regionem, wprowadzonego w 1997 r. po 

przekazaniu byłej brytyjskiej kolonii ChRL, a który miał funkcjonować tam do 2047 r.15 Pekin 

od wielu lat stopniowo ogranicza relatywną niezależność Hongkongu nie licząc się  

z konsekwencjami międzynarodowymi oraz nastrojami mieszkańców tego specjalnego 

regionu administracyjnego. Chociaż procentowo udział Hongkongu w całości chińskiej 

gospodarki skurczył się z 16% w 1997 r. do zaledwie 3% w 2018 r., w dalszym ciągu 

wolnorynkowe zasady panujące tam dają podmiotom z ChRL m.in. dostęp do pożyczek 

denominowanych w dolarach amerykańskich oraz umożliwiają łatwiejszą współpracę  

z zagranicznymi inwestorami16. 
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Decyzja Pekinu wskazuje na wagę, jaką KPCh przywiązuje do kwestii utrzymania całkowitej 

kontroli nad sytuacją społeczno-polityczną w Hongkongu, nawet kosztem dalszego wzrostu 

napięć międzynarodowych, m.in. pod postacią sankcji ze strony państw zachodnich. 

Ubiegłoroczne wielomiesięczne protesty w Hongkongu stały się jednym z większych 

wyzwań dla Pekinu, a chińskie władze nie są gotowe na jakiekolwiek ustępstwa wobec 

demonstrantów czy reprezentantów społeczeństwa obywatelskiego w regionie. Erozja 

niezależności Hongkongu i stopniowe ograniczanie wolności prasy, wypowiedzi, 

zgromadzeń publicznych czy sądownictwa świadczą o tym, że KPCh stara się modelować 

środowisko tego regionu na własną modłę i przy założeniu, że w dłuższej perspektywie 

zostanie on całkowicie przez Chiny kontynentalne nie tylko pod względem prawnym, ale 

również światopoglądowym i tożsamościowym. Wprowadzenie nowej ustawy ma również 

wymiar wewnętrzny: zważywszy na wzrost postaw nacjonalistycznych w Chinach i kryzys 

autorytetu KPCh z początku epidemii COVID-19 władze w Pekinie starają się skanalizować 

napięcia społeczne w stronę zewnętrznego wroga, czyli na tzw. „obce wpływy”  

w Hongkongu. Tym samym KPCh może wzmocnić własny wizerunek jako bezwzględnego 

gracza walczącego o suwerenność i niepodzielność terytorium Chin, co spotyka się  

z aprobatą nacjonalistycznie nastawionej części społeczeństwa. Wydaje się, że władze  

w Pekinie wykorzystały również moment niepewności na arenie międzynarodowej, aby 

wprowadzić kontrowersyjne prawo i rozpocząć formalny proces, który w dłuższej 

perspektywie ma zalegalizować dalsze użycie przymusu i siły na wypadek kolejnych 

demonstracji czy obrotu sytuacji na niekorzyść Pekinu. Jednocześnie należy podkreślić, że 

przegłosowanie ustawy nie jest równoznaczne z jej implementacją: prace nad stworzeniem 

nowego prawa mogą się przedłużyć, a ostateczny kształt jego zapisów nie jest z góry 

określony.  

 

3. Implikacje międzynarodowe  

 

W dzień po przegłosowaniu przez OZPL projektu ustawy o bezpieczeństwie Hongkongu 

Donald Trump ogłosił, że Stany Zjednoczone przestaną traktować to terytorium jako region 

autonomiczny ChRL17. Waszyngton zagroził również wprowadzeniem sankcji 
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gospodarczych i osobowych w związku z decyzją Pekinu. W praktyce może to oznaczać, że 

przywileje handlowe (m.in. w obszarze celnym), którymi od dziesięcioleci cieszył się 

Hongkong i które umożliwiły miastu osiągnięcie statusu regionalnego i światowego 

centrum finansowego, przestałyby mu przysługiwać. Sankcje mogłyby również mieć 

charakter personalny – określone jednostki (np. politycy z Hongkongu związani z aparatem 

władzy w Pekinie) nie mogłyby wjechać na teren USA. Jednakże wypowiedzi przedstawicieli 

Stanów Zjednoczonych pozostają bardzo ogólnikowe, a dokładny harmonogram 

wprowadzania ewentualnych sankcji oraz ich zakres nie zostały dotychczas publicznie 

przedstawione. Strona chińska może postrzegać deklaracje Waszyngtonu jako groźby bez 

pokrycia, w szczególności zważywszy na interesy amerykańskich firm i obywateli na terenie 

Hongkongu oraz problemy wewnętrzne USA18. Reprezentant chińskiego MSZ  

w Hongkongu oskarżył USA o „gangsterską logikę” i wyraził oczekiwanie, iż region będzie 

dalej traktowany jako autonomiczny członek Światowej Organizacji Handlu19.  

 

Decyzja o wprowadzeniu nowej ustawy spotkała się z aprobatą niektórych partnerów 

zagranicznych Pekinu, z którymi łączą go zażyłe stosunki, jak np. Rosji, Iranu czy Kambodży 

– wszystkie trzy państwa uznały sprawę za wewnętrzną kwestię ChRL20. W Europie Serbia 

poparła Chiny w tej kwestii, a prezydent Vučić podkreślił, że zgadza się z Pekinem odnośnie 

przeciwdziałania „zewnętrznym wpływom” na terenie suwerennych państw21. Stanowisko 

UE wobec projektu ustawy było wyjątkowo lakoniczne: w oficjalnym dokumencie strona 

europejska wyraziła „poważne obawy” wobec decyzji Pekinu, które zinterpretowano jako 

niezgodne z międzynarodowymi zobowiązaniami chińskiego rządu oraz zapisami Basic 

Law22. Według oświadczenia UE podejmie ten temat w dyskusji ze stroną chińską. W tej 

kwestii Wielka Brytania wydaje się najbardziej proaktywna pośród państw europejskich, co 

wynika z historycznych powiązań z Hongkongiem i oczekiwań społecznych związanych  

z dalszą odpowiedzialnością Londynu za sytuację w regionie. 2 czerwca br. Premier Boris 

Johnson ogłosił, że na wypadek wprowadzenia nowego prawa w Hongkongu Wielka 

Brytania ułatwi proces imigracyjny dla ludności z regionu posiadającej tzw. brytyjski 

paszport terytoriów zamorskich oraz ubieganie się o obywatelstwo Wielkiej Brytanii23. 

Obecnie około 350 tys. mieszkańców Hongkongu jest w posiadaniu takiego paszportu,  

a kolejne 2,5 mln. będzie mogło się o niego ubiegać24.  
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Decyzja Pekinu o wprowadzeniu nowej ustawy o bezpieczeństwie narodowym  

w Hongkongu prawdopodobnie zostanie w najbliższym czasie stałym elementem 

zaostrzających się relacji między ChRL a demokratycznymi państwami zachodnimi, w tym 

głównie z USA. Można spodziewać się, że temat ten powróci również jako element dyskusji 

podczas przełożonych na drugą połowę roku szczytów UE-Chiny.   

 

Alicja Bachulska – analityk ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Antykryzysowy pakiet rządu indyjskiego a jego znaczenie dla 

polskich firm 

 

12 maja premier Indii Narendra Modi ogłosił nowy pakiet antykryzysowy, który ma  

w zamierzeniu poprawić sytuację gospodarczą kraju w obliczu kryzysu wywołanego 

pandemią i związaną z nią restrykcjami. Mimo entuzjazmu części mediów, w istocie premier 

przedstawił mało konkretów, a kiedy w następnych dniach ministrowie zaprezentowali 

bardziej szczegółowe plany, okazały się one po części kontynuacją wcześniej ogłoszonych 

działań pomocowych lub kroków i tak już planowanych w poprzednich miesiącach i latach. 

Również szeroko powtarzana zawrotna suma składająca się na pakiet antykryzysowy  

– 2 tryliony rupii (ok 26,5 mld USD) – okaże się zapewne w praktyce niższa1.  

 

Co jednak istotniejsze z perspektywy zagranicznych podmiotów, pakiet ten jest 

przedstawiany pod nazwą Kampanii na Rzecz Samowystarczalnych Indii (Atmanirbhar 

Bharat Abhiyan), a zatem interpretowany jest często jako z ducha protekcjonistyczny2.  

W rzeczywistości jednak większość planów dotyczy udzielenia pomocy indyjskim 

obywatelom, szczególnie najuboższym, a także krajowym firmom, szczególnie sektora 

MMŚP, a rozwiązań typowo protekcjonistycznych jest w ramach tej inicjatywy bardzo mało. 

Plan ten ma zatem skupić się na ratowaniu Indii przez kryzysem gospodarczym, ale nie 

poprzez ograniczanie działań firm zagranicznych w tym państwie. 

 

Celem niniejszego komentarza nie jest zatem omówienie wszystkich postanowień rządu  

w tym zakresie, a jedynie podsumowanie tych, które mogą mieć znaczenie dla 

zagranicznych firm, w tym w szczególności polskich3. Większość z decyzji Nowego Delhi 

zostanie tu zatem pominiętych4. 

 

Zniesienie globalnych przetargów na wartość do 200 mld INR (ok. 26,5 mln USD). 

Poprzez „zniesienie globalnych przetargów” rozumie się tutaj ogłaszanie przetargów na 

potrzeby instytucji rządowych tylko dla indyjskich firm5. Rząd w Nowym Delhi twierdzi, że 
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ma to pomóc sektorowi MMŚP, choć może to być prawda jedynie względem mniejszych 

przetargów, a nie umów o wielkiej wartości; w tym w drugim wypadku skorzystać mogą 

przede wszystkim wielkie koncerny indyjskie. Potencjalne znaczenie tego rozwiązania dla 

RP jest zdecydowanie negatywne, gdyż może wykluczyć pewne polskie firmy  

z nadchodzących przetargów.  

 

Zarezerwowanie 25% zakupów na potrzeby instytucji rządowych dla sektora MMŚP (i 

obietnica zwiększenia zakupów na potrzeby rządu)6. Potencjalne znaczenie tego 

rozwiązania dla RP jest znikome, gdyż polskie firmy zazwyczaj nie rywalizują z indyjskimi 

przedsiębiorstwami z tego sektora. 

 

Zwiększenie poziomu BIZ w sektor obronności z 49% do 74%7. Poprzez ten krok rozumie 

się dopuszczenie posiadania udziałów w indyjskich podmiotach działających w sektorze 

obronności przez zagraniczne podmioty z poziomu 49% do 74% przy inwestycjach 

zatwierdzanych bez zgody rządowej (dotąd nabywanie udziałów powyżej 49% wymagało 

zatwierdzenia przez instytucje rządowe). Jest to pozytywny krok z perspektywy 

zagranicznych firm, aczkolwiek polskim przedsiębiorstwom niełatwo będzie odnieść z niego 

korzyści. Rząd indyjski liczy bowiem na bezpośrednie zagraniczne inwestycje w sektor 

obronności szczególnie wtedy, gdy zagraniczny podmiot oferuje rozwiązanie całościowe, 

znaczny kapitał, nowoczesne technologie i sprzęt o znaczeniu strategicznym, a polskim 

podmiotom trudno będzie spełnić te warunki, zwłaszcza równocześnie. 

 

Zabronienie importu części sprzętu wojskowego8. Równolegle z powyższym 

rozwiązaniem rząd zapowiedział również, że uniemożliwi import niektórych typów sprzętu 

wojskowego. Nowe Delhi ma teraz rokrocznie publikować listy produktów wojskowych, 

których import do Indii nie będzie możliwy. Jest to bez wątpienia decyzja negatywna  

z perspektywy polskiego przemysłu. W rzeczywistości jednak zapewne okaże się, że 

zakazem będzie objęty tylko import tego sprzętu, który indyjski przemysł jest w stanie 

wyprodukować, a w większości obszarów Indie nadal potrzebują wszak nabywać sprzęt 

obcego pochodzenia. Na razie jednak takie rozwiązanie tylko zapowiedziano, a pierwszej 

takiej listy nie opublikowano, należy zatem monitorować rozwój wypadków w tym zakresie. 
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Współpraca z sektorem prywatnym przy badania Kosmosu9. Ma ona wyrazić się między 

innymi współpracą z prywatnymi firmami przy konstrukcji i wysyłaniu satelitów, 

udostępnianiem infrastruktury przez Indyjską Organizację Badań Kosmicznych dla 

podmiotów prywatnych i dzieleniem się przez nią danymi geolokalizacyjnymi. Choć reforma 

ta jest obiecująca dla podmiotów zagranicznych, na razie należy poczekać na bardziej 

konkretne informacje. 

 

Prywatyzacja sześciu lotnisk10. Rząd ogłosił również prywatyzację lotnisk w Amrytsarze 

(Pendżab), Bhubaneśwarze (Odisza), Indaurze (Madhja Pradeś), Rajpurze (Ćhattisgarh), 

Tirućirapalli (Tamilnadu) i Waranasi (Uttar Pradeś). Przez „prywatyzację” rozumie się tu 

umożliwienie prywatnym firmom zarządzania i rozwoju tych lotnisk, a nie przejęcie ich na 

własność (pozostaną one bowiem własnością rządu indyjskiego)11. Jest to zgodne  

z wcześniejszą tendencją prywatyzacji innych lotnisk. Jest to dopiero zapowiedź; przetargi 

nie zostały jeszcze ogłoszone. Większość polskich firm może nie mieć kapitału  

i doświadczenia, by podejmować się takich inwestycji, a większość przetargów wygrają 

zapewne przedsiębiorstwa indyjskie. Takie może być zresztą zamierzenie:  

w poprzednim roku wszystkie sześć przetargów na zarządzanie innymi lotniskami wygrała 

indyjska Adani Group12. Mimo to warto te procesy obserwować, bo wraz z przejęciem 

zarządzania lotniskami przez prywatne firmy może przyspieszyć ich modernizacja, a tym 

samym zapotrzebowanie na zagraniczne produkty i usługi. 

 

Zapowiedź ogłoszenia aukcji na wydobycie w blokach węglowych i zniesienia podziału 

między wydobyciem węglu na użytek własny i w celu sprzedaży na rynku13. Wydaje się, 

że jest to naturalna kontynuacja otwarcia rynku wydobycia węgla na bezpośrednie 

inwestycje zagraniczne (do poziomu 100%), do czego doszło w sierpniu zeszłego roku14. Już 

wtedy zniesiono również obowiązek wydobycia tylko na użytek własny firmy  – do tego 

momentu sprzedaży mogła dokonywać jedynie państwowa firma Coal India – stąd nie jest 

jasne, co obecnie zniesienie podziału między dwoma rodzajami wydobycia ma zmieniać. 

Chociaż i to jest rozwiązanie, które faworyzować będzie wielkie zagraniczne  

i indyjskie przedsiębiorstwa, wraz z otwarciem sektora węglowego powinna nastąpić 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 38 | czerwiec-lipiec 2020 

22 | Krzysztof Iwanek 

modernizacja kopalń15 i warto rozważyć, na ile otwiera to szansę na eksport usług  

i technologii z RP do Indii. 

 

Zapowiedź budowy reaktora nuklearnego w formule partnerstwa publiczno-

prywatnego16. Reaktor ten ma posłużyć do wytwarzania izotopów promieniotwórczych  

w celach medycznych. Najpewniej jednak otwierać to będzie przede wszystkim szanse dla 

największych światowych potentatów rynku reaktorów atomowych. Na razie jest to jednak 

ogólna informacja, a na szczegóły będzie trzeba poczekać. 

 

Prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw dystrybuujących elektryczność na 

terytoriach związkowych17. W praktyce rozwiązanie to, jakkolwiek teoretycznie 

otwierające ścieżkę dla inwestycji firmom zagranicznym, będzie miało dla nich niewielkie 

znaczenie jeśli chodzi o możliwości zarobku. Terytoria związkowe to w większości bardzo 

małe obszary. Najgęściej zaludnionym z obecnych terytoriów związkowych jest region 

Dżammu i Kaszmiru, który jednak nie jest obszarem bezpiecznym. Do prywatyzacji takiej 

doszło zaś już wcześniej na terytorium Delhi (które ma status pomiędzy terytorium 

związkowym a regularnym stanem). 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 
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Napięcia indyjsko-chińskie w Ladakhu 

 

W noc z 15 na 16 czerwca doszło do krwawego starcia między indyjskimi a chińskimi 

żołnierzami w dolinie rzeki Galwan. Incydenty między siłami zbrojnymi na tym obszarze nie 

są żadną nowością, a Ladakh nie jest jedynym miejscem, w którym do nich dochodzi. 

Wydarzenia takie notuje się nieustannie, ale zazwyczaj mają one znacznie mniej 

dramatyczny i bezkrwawy przebieg (np. w postaci spotkania dwóch patroli na obszarze, 

który oba uważają za kontrolowany przez swoje siły zbrojne). Obecne starcie było jednak 

najkrwawsze od dziesięcioleci: po raz pierwszy od wielu lat bowiem zginęli żołnierze i to  

w liczbie tak dużej, że wydarzenie to przekłada się na nastroje społeczne w Indiach (w ChRL 

bowiem liczby ofiar dotąd nie ujawniono). Chociaż zatem nie doprowadzi ono najpewniej do 

wojny, jego znaczenia nie można bagatelizować. 

 

Większość indyjsko-chińskiej granicy jest sporna: na zachód od Nepalu nosi ona nazwę Linii 

Aktualnej Kontroli (Line of Actual Control). Na tym obszarze główny spór dotyczy regionu 

Ladakh, do którego całości obie strony roszczą sobie prawa. Indie kontrolują większość tego 

regionu, Chiny zaś jego północno-wschodnią część o nazwie Aksai Ćin. Siły zbrojne obu 

stron są zatem rozmieszczone przede wszystkim na styku Aksai Ćinu z resztą Ladakhu. Nie 

jest to jednak dokładnie wytyczona linia: obszary, które obie strony uważają za 

kontrolowane przez siebie wielokrotnie krzyżują się i pokrywają, a wysokogórski teren 

utrudnia ich dokładne określenie i komplikuje współistnienie dwóch sił zbrojnych. Niektóre 

miejsca i strefy na tej „linii” to szczególne punkty zapalne ze względu na ich znaczenie 

strategiczne. W Ladakhu należą do nich między innymi: dolina rzeki Galwan i obszar jeziora 

Pangong. W ostatnich tygodniach do incydentów doszło na obu tych obszarach. Osobne 

doniesienia mówią także o incydentach w zupełnie innych miejscach spornej granicy (poza 

Ladakhem), m.in. na pograniczu Sikkimu, ale o większości tych wydarzeń wiadomo jest 

bardzo mało, a indyjskie media w poszukiwaniu sensacji często podają informacje błędne 

lub przesadzone. Skala obecnych napięć i ich powód nie są zatem tak naprawdę znane, ale 
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fakt, że doszło do śmiertelnej walki w dolinie rzeki Galwan jest już bezsprzeczny; został on 

potwierdzony przez wysoko postawione osoby w obu państwach.  

 

W maju br. doszło do napięć na brzegach jeziora Pangong, choć ich przebieg nie jest nam  

w istocie znany; spekulacje medialne mówią o bójkach między żołnierzami. Równolegle 

indyjskie media powtarzały informacje o wzroście liczby chińskich żołnierzy w dolinie rzeki 

Galwan; Indie miały także odpowiedzieć zwiększeniem swojej obecności wojskowej  

w tym regionie. 6 czerwca oficerowie obu stron porozumieli się w sprawie deeskalacji,  

a oddziały obu stron, które wcześniej wkraczały głębiej na sporne tereny, miały zacząć się 

wycofywać. Jest zatem niejasne, dlaczego do tak krwawego starcia doszło w trakcie 

deeskalacji. Choć wiadomo o nim mało, spekuluje się, że doszło do niego kiedy indyjski 

patrol natknął się na chiński patrol myśląc, że wkracza na teren, z którego żołnierze chińscy 

wycofali się w ramach deeskalacji. Poza tym obie strony oskarżają oczywiście przeciwnika: 

chiński MSZ twierdzi, że żołnierze indyjscy wkroczyli na teren kontrolowany przez ChRL,  

w Indiach zaś głosi się, że patrol chiński zaatakował patrol indyjski znienacka.  

 

Mimo spornej granicy, chińskie i indyjskie siły zbrojne mają w gruncie rzeczy wypracowane 

swoiste modus vivendi na tych obszarach, dzięki któremu przez wiele lat udało się unikać 

ofiar, a skala napięć jest prawie zawsze nieporównywalnie mniejsza od tych, do których 

regularnie dochodzi na granicy indyjsko-pakistańskiej. Patrole mają np. określony protokół, 

do którego mają się stosować w razie napotkania patrolu przeciwnej strony. Jedną  

z podstawowych zasad jest zakaz używania broni palnej podczas starć. Paradoksalnie zatem 

incydent w dolinie rzeki Galwan pochłonął więcej ofiar niż niejedna strzelanina między 

żołnierzami chociaż najwyraźniej doszło do niego z użyciem broni w większości 

improwizowanej, takiej jak kamienie czy pałki (choć spekuluje się też o użyciu noży i pałek 

metalowych lub wzmocnionych np. gwoździami). Media twierdzą, że wydarzenie mogło 

mieć charakter małej bitwy: miało ono trwać kilka godzin i miało w nim brać udział nawet 

kilkuset żołnierzy. Najnowsze, niepotwierdzone na razie doniesienia prasowe 

sugerowałyby, że dziesięciu indyjskich żołnierzy zostało wziętych do chińskiej niewoli,  

a następnie wypuszczonych. Co do zasady jednak modus vivendi nie został naruszony, bo nie 

użyto broni palnej (choć przygotowanie specjalnie zmodyfikowanych pałek można zapewne 
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uznać za naruszenie czy obejście tych zasad). Z tej perspektywy samo to wydarzenie nie 

oznacza wejścia na wyższy stopień drabiny eskalacji, ale równocześnie było tak wyjątkowe  

i dramatyczne, że może do eskalacji prowadzić. 

 

Choć pojawiają się już różne teorie mające wyjaśniać, dlaczego do napięć doszło akurat 

teraz, należy jasno stwierdzić, że nie znamy ich powodów. Wskazuje się między innymi na 

rozbudowę infrastruktury służącej celom wojskowym po obu stronach. Jeśli chodzi o dolinę 

rzeki Galwan, często podawanym powodem jest rozbudowa przez Indie drogi z Darbuk 

przez Śjok do Daulat Beg Oldi. Indyjskie siły zbrojne dysponują bazą i małym lotniskiem  

w Daulat Beg Oldi. Droga nie prowadzi przez dolinę rzeki Galwan, ale z grani na krańcu tej 

doliny droga ta jest widoczna. Przeprowadzona przez Nathana Rusera analiza zdjęć 

satelitarnych stwierdza, że to właśnie na tej grani doszło do krwawego starcia. Warto jednak 

dodać, że rozbudowa drogi trwa od lat i od lat też musiała o niej wiedzieć strona chińska, nie 

jest to zatem wystarczający powód, by wyjaśnić, dlaczego do starcia doszło akurat teraz.  

Z kolei analiza tych samych zdjęć wykonana przez S. Scarra i S. Miglaniego dla agencji 

Reuters stwierdza, że strona chińska zbudowała w dolinie rzeki Galwan szereg nowych 

obiektów, a jeden z nich (który nie został zidentyfikowany) miał zostać zniszczony przez 

oddział indyjski po wycofaniu się żołnierzy ChRL w trakcie deeskalacji. 

 

Nie próbując dociekać powodów tych wydarzeń, jeśli chodzi o ich dotychczasowy rezultat 

można bez wątpienia stwierdzić, że: 

 (1) Chiny są w tej konfrontacji stroną silniejszą; chociaż oba państwa dysponują 

arsenałem nuklearnym (co po części niweluje inne przewagi), ChRL ma do dyspozycji 

lepsze technologie i dalece większe finanse. Narastające zapóźnienia w modernizacji 

sił zbrojnych Indii i trudna sytuacja gospodarcza tego państwa sprawiają, że obecny 

czas jest w zasadzie stosunkowo korzystny dla Chin, by wytwarzać większą presję na 

spornych górskich obszarach.  

(2) Jak dotąd obecne napięcia można uznać za sukces strony chińskiej. Pierwsze 

doniesienia wskazują, że w rezultacie „przepychanek” żołnierzy w maju i czerwcu 

tego roku siły zbrojne ChRL przejęły kontrolę nad kawałkami terenu tak w dolinie 

rzeki Galwan jak i w regionie jeziora Pangong. 



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 38 | czerwiec-lipiec 2020 

28 | Krzysztof Iwanek 

 

Nie można wykluczyć, że deeskalacja zostanie teraz zatrzymana lub nawet dojdzie do 

ostrzejszych napięć. Rząd indyjski znalazł się w trudnej sytuacji, która wymagać będzie od 

niego reakcji. Rząd chiński ukrywa nie tylko liczbę ofiar, ale także większość informacji  

o wydarzeniu i jak dotąd nie podgrzewa atmosfery z nim związanej. Nowe Delhi również 

stara się więcej ukrywać niż ujawniać, ale w przeciwieństwie do Pekinu nie ma pełnej 

kontroli nad mediami, tak rozbudowanego aparatu cenzury i tak przemożnego wpływu na 

debatę publiczną jak władze ChRL. W przeciwieństwie do chińskich, media indyjskie 

podnoszą atmosferę sensacji i napięć. Doszło także do pierwszych antychińskich 

demonstracji, w tym pod ambasadą ChRL w Nowym Delhi, choć jak dotąd nie były to 

wydarzenia masowe. W Indiach rządzą jednak obecnie hinduscy nacjonaliści z partii BJP, 

którzy część swojego wizerunku zbudowali podkreślaniu twardej podstawy wobec wrogich 

sąsiadów Indii – Pakistanu i Chin. Takie stanowisko, twierdzili, miało ich wyróżniać od 

innych partii. W 2019 r. rząd Modiego zaryzykował eskalację w stosunkach z Pakistanem 

odpowiadając na zamach w Pulwamie uderzeniami lotniczymi na teren sąsiada. Czegoś 

takiego Indie nie zaryzykują jednak wobec ChRL. Ponadto wówczas do dokonanego przez 

pakistańską organizację terrorystyczną zamachu doszło na kilka miesięcy przed wyborami 

parlamentarnymi w Indiach, a zatem ostra odpowiedź wobec Islamabadu miała w sobie 

obiecujący potencjał polityczny; teraz zaś rząd Modiego jest na początku swojej nowej 

kadencji. Napięcia indyjsko-chińskie z 2017 r. na płaskowyżu Doklam rząd w Nowym Delhi 

również przedstawił jako swój sukces (choć z perspektywy czasu jest to coraz bardziej 

wątpliwe). Teraz zatem rząd Modiego znalazł się niejako w pułapce własnej retoryki. 

Przekonał on część społeczeństwa, że w razie konfrontacji jest w stanie odpowiadać 

rywalom kategorycznie i ostrzej, ale najprawdopodobniej nie ma militarnych możliwości, by 

tak uczynić to wobec Chin. Jak dotąd sposób i poziom reakcji rządu Indii jest znacznie 

bardziej stonowany niż jego zachowanie przy porównywalnych sytuacjach na granicy  

z Pakistanem. Ponieważ jednak przebieg starcia w dolinie rzeki Galwan nie jest znany,  

a publicznie podana została tylko liczba ofiar po stronie indyjskiej, opinia publiczna w tym 

państwie powszechnie odbiera to starcie jako klęskę (i jest całkiem możliwe, że nim było). 

Na rządzie w Nowym Delhi wywierana jest zatem presja, by w jakiś sposób odpowiedzieć.  
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Najbardziej prawdopodobne scenariusze, które wydają się rysować ze strony Indii  

w krótszej perspektywie to:  

(1) Faktyczna cicha deeskalacja połączona z jak najszybszym przestawieniem uwagi 

opinii publicznej na inne problemy przez podjęcie przez rząd szeroko zakrojonych 

działań medialnych. Rząd Modiego specjalizuje się właśnie w tego typu operacjach, 

ale tym razem może to się okazać bardzo trudne.  

(2) Podjęcie przez Indie działań eskalacyjnych, których rzeczywista skala będzie 

ograniczona, ale które zostaną w mediach przedstawione jako ogromne sukcesy  

i zemsta za ofiary poniesione w dolinie rzeki Galwan. 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji  
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KOMENTARZ NR 22/2020; DATA ZŁOŻENIA: 19.06.2020 

Powtórka z rozrywki? Porozumienie Aszrafa Ghaniego  
z Abdullahem Abdullahem w Afganistanie 
 

17 maja w Afganistanie podpisane zostało porozumienie między prezydentem Aszrafem 

Ghanim a byłym Szefem Egzekutywy – Abdullahem Abdullahem, które tym samym 

zakończyło konflikt polityczny wokół wyników wyborów prezydenckich z września 

ub.r. Spór rozpoczął się wkrótce po ich zakończeniu w związku z licznymi protestami. 

Ostateczne wyniki pierwszej rundy zostały ogłoszone w połowie lutego. Zwycięzcą 

ogłoszony został Aszraf Ghani, zdobywca 50,64 proc. głosów, osiągając wyraźną przewagę 

nad Abdullahem, który zgromadził 39,52 proc. Nie zakończyło to jednak konfliktu, który 

wszedł w nową, ostrzejszą fazę. W rezultacie 9 marca w Kabulu dwaj rywale zorganizowali 

równoległe uroczystości zaprzysiężenia na stanowisko prezydenta. Ostatecznie, podobnie 

jak w 2014 r., spór został zażegnany w drodze negocjacji. Głównymi mediatorami byli: 

poprzedni prezydent Hamid Karzaj oraz powszechnie szanowany polityk Abdulrab Rasul 

Sajjaf. Negocjacje z ramienia Ghaniego prowadzili: doradca ds. bezpieczeństwa 

narodowego Hamdullah Moheb oraz Masum Stanekzaj, który obecnie stoi na czele zespołu 

negocjacyjnego ds. rozmów z talibami. W końcowej fazie po drugiej stronie stołu usiadł 

Abdullah Abdullah. Rozmowom towarzyszyła silna presja ze strony USA, które nie 

zaangażowały się równie mocno w mediację jak poprzednim razem, ale oficjalnie obcięły 

fundusze na wsparcie dla Afganistanu oraz zagroziły kolejnymi cięciami w przypadku 

przeciągania się sporu1.  

 

Za główny punkt umowy politycznej2 należy uznać stworzenie nowej instytucji – Wysokiej 

Rady ds. Narodowego Pojednania, na czele której stanął Abdullah Abdullah. Jej zadaniem 

będzie przede wszystkim zarządzanie procesem pokojowym i rozmowami z talibami, które 

mają się rozpocząć po zakończeniu wymiany jeńców. W tych kwestiach będzie ona także 

budować poparcie dla całego procesu na arenie międzynarodowej. Decyzje rady mają być 

ostateczne i zgodne z zapisami konstytucji państwa. WRPN będzie się składać z komitetu 

przywódczego oraz zgromadzenia ogólnego. Do pierwszego z nich należeć będą Abdullah 

Abdullah3 jako przewodniczący oraz pięciu jego zastępców – w tym dwóch kandydatów na 
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wiceprezydentów, którzy razem z nim startowali w wyborach: Enajatullah Babar 

Fahramand (Uzbek) oraz Asadullah Sadati (Hazar) – i trzy inne osoby, które zostaną 

wyznaczone w konsultacji z prezydentem. W świetle zapisów omawianej umowy należy się 

spodziewać, że będą to wyżsi rangą politycy. W obradach komitetu może uczestniczyć 

również przedstawiciel prezydenta w randze obserwatora. W przypadku drugiego z członów 

WRPN – zgromadzenia ogólnego – nie wiadomo jak liczny będzie jego skład oraz jakie 

osoby będą do niego należeć. Ma on natomiast podejmować kluczowe decyzje większością 

głosów. Oprócz wymienionych wyżej nowopowstałych organów Wysokiej Rady, w jej 

struktury zostały włączone, jako organy wykonawcze, ustanowione wcześniej przez 

prezydenta ministerstwo ds. pokoju oraz zespół negocjacyjny. W umowie nie wykluczono 

również powiększenia struktur WRPN w przyszłości w zależności od potrzeb. Chociaż 

konkretne kompetencje komitetu przywódczego oraz zgromadzenia ogólnego mają zostać 

jeszcze określone w wewnętrznych regulacjach, można przypuszczać, że ten pierwszy 

zajmie się przede wszystkim codziennym wyznaczeniem zadań dla zespołu negocjacyjnego 

i sprawami bieżącymi. Zgromadzenie ogólne w takim wypadku decydowałoby o kwestiach 

o charakterze strategicznym. Ponadto Wysoka Rada została ustanowiona jako niezależna 

jednostka budżetowa, finansowana przez rząd Afganistanu, która dodatkowo może ubiegać 

się o wsparcie zagraniczne. Jej duża autonomia finansowa nie oznacza jednak, że będzie 

wyłączona z ewentualnych audytów rządowych. W wyniku porozumienia powstała również 

Wysoka Rada Państwa (Szoura-je Ali-je Doulat), w skład której mają wchodzić przywódcy 

polityczni oraz ważne osobistości państwowe. Głównym zadaniem tego ciała ma być 

doradzanie prezydentowi Afganistanu.   

 

Abdullah Abdullah będzie miał również prawo do wyznaczania 50 proc. ministrów. Umowa 

nie wspomina o tym, które ministerstwa zostaną przyznane komu, aczkolwiek można 

oczekiwać, że resorty kluczowe (obrony, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych, 

finansów) zostaną podzielone po równo4. Zasady wyznaczania gubernatorów mają zostać 

określone w późniejszym terminie, aczkolwiek można się spodziewać, że strony 

porozumienia będą decydować w prowincjach, w których zdobyły większość głosów  

w wyborach prezydenckich. Zasadniczo sprowadzałoby się to do podziału Ghani – wschód  

i południe kraju, Abdullah – północ i centrum. Zdymisjonowanie ministra bądź gubernatora 
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musi być solidnie umotywowane, a prawo wyznaczenia jego następcy pozostanie w gestii 

tej samej strony porozumienia.  

 

Ważnym punktem umowy jest także przyznanie rangi marszałka generałowi Abdulowi 

Raszidowi Dostumowi, przywódcy mniejszości uzbeckiej. Będzie mógł on również 

uczestniczyć w obradach Najwyższej Rady Państwa oraz Rady Bezpieczeństwa 

Narodowego na prawach członka (o czym będzie jeszcze mowa dalej). 

 

Umowa przewiduje również zorganizowanie w jak najszybszym terminie wyborów do rad 

prowincji, rad dystryktów oraz na burmistrzów. Ponadto zostanie przeprowadzona reforma 

systemu wyborczego (prawna, kadrowa i techniczna) oraz zaplanowano utworzenie 

jednostek administracyjnych w zależności od potrzeb ludności.  

 

W porozumieniu został przewidziany mechanizm jego kontroli. Ma być do tego powołana 

komisja mediacyjna, do której będzie należeć sześć ważnych osób z życia publicznego  

i której celem będzie zapobieganie naruszeniom umowy. Utworzony ma być również zespół 

techniczny, składający się takiej samej liczby przedstawicieli obu stron, który będzie 

identyfikował możliwe problemy. W przypadku, kiedy nie uda mu się rozwiązać sporu, 

będzie on kierowany do wspomnianej komisji mediacyjnej. 

 

Wnioski 

 

Sytuacja po wyborach prezydenckich przypominała zasadniczo scenariusz, który 

zrealizował się w 2014 r. W tamtym okresie konflikt został rozwiązany dzięki mediacji ze 

strony ówczesnego sekretarza stanu USA, Johna Kerry’ego. Tym razem udział 

przedstawicieli amerykańskiej administracji był zdecydowanie mniejszy. Dlatego należy 

podkreślić ten aspekt sporu – został on rozwiązany prawie wyłącznie afgańskimi rękami5. 

Ponadto wydaje się również, że przed rozmowami siła negocjacyjna Abdullaha Abdullaha 

była słabsza w stosunku do 2014 r. Tym razem większość innych państw uznała Aszrafa 

Ghaniego za legalnie wybranego prezydenta (za wyjątkiem Rosji, Turcji i Iranu)6. Pomimo 

tego Abdullah wraz z popierającymi go grupami interesu długo trwali przy negowaniu 
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wyników wyborów, przez co spór przeciągnął się do maja. Warto także zauważyć, że 

ostatecznie kilku ważnych polityków z jego obozu nie zaakceptowało podpisanego 

porozumienia, co w przyszłości może generować konflikty wewnątrz tego środowiska7. 

Należy jednak podkreślić, że podpisanie umowy jest istotnym krokiem naprzód dla 

Afganistanu, który od wyborów trwał w permanentnym kryzysie politycznym. Wyjście  

z tego impasu pozwoli skoncentrować się rządowi na dwóch kluczowych wyzwaniach  

– walce z epidemią COVID-19 oraz zbliżających się rozmowach pokojowych z talibami. 

 

Wydaje się, że z tego porozumienia prezydent Ghani wychodzi osłabiony. Nie udało mu się 

w wyniku wyborów zdobyć silnego mandatu społecznego do rządzenia, który miał mu 

pomóc w rozpoczęciu rozmów z talibami i ułatwić sprawowanie władzy. Ostatecznie 

okoliczności zmusiły go do ponownego odstąpienia jej części na korzyść rywala. Z drugiej 

strony udało mu się jednak osiągnąć inny cel, którym było samodzielne rządzenie. W wyniku 

umowy z 2014 r. Abdullah prowadził posiedzenia rady ministrów, czego obecne 

porozumienie nie przewiduje8.  

 

Powstanie WRPN będzie oznaczać najprawdopodobniej, że zastąpi ona Wysoką Radę ds. 

Pokoju (WRP), która do tej pory zajmowała się sprawami procesu pokojowego. Po śmierci 

pierwszego przewodniczącego WRP Burhanuddina Rabbaniego, który zginął w zamachu  

w 2011 r., jej marginalizacja stopniowo postępowała, gdyż jej przewodnictwo obejmowali 

politycy mniejszego kalibru i trudno było dostrzec jakiekolwiek efekty jej działań. W związku 

z tym, że prawdopodobnie w najbliższej przyszłości ruszą oficjalne rozmowy pokojowe 

między Afgańczykami, istnienie takiej instytucji, na czele której stanie silny polityk, wydaje 

się być szczególnie uzasadnione. Można się spodziewać, że prezydent Ghani będzie starał 

się odcisnąć jak największy ślad na negocjacjach z talibami. Jego wpływ jest widoczny np.  

w strukturach wykonawczych WRPN, które zostały wcześniej przez niego obsadzone9. 

Chociaż skład zespołu negocjacyjnego można uznać za reprezentujący najważniejsze grupy 

interesu, to na jego czele stanęła zaufana osoba prezydenta, podobnie jak  w przypadku 

ministerstwa ds. pokoju. Ponadto nie wiadomo, kim będą brakujący członkowie komitetu 

przywódczego WRPN, których wybór ma być konsultowany z prezydentem. Oprócz tego 

Wysoka Rada będzie częściowo uzależniona finansowo od rządu (przy przygotowywaniu 



 

Powtórka z rozrywki? Porozumienie Aszrafa Ghaniego z Abdullahem Abdullahem...  | 35 

budżetu jako niezależnej jednostki), chociaż pozostaną w jej gestii możliwości pozyskania 

funduszy zagranicznych na potrzeby procesu pokojowego. Dlatego też należy się 

spodziewać, że sytuacja stanie się jaśniejsza w miarę jak stanowiska w WRPN będą 

stopniowo obsadzane i rozpoczną się rozmowy pokojowe.     

 

Utworzenie drugiej nowej instytucji – Wysokiej Rady Państwowej – należy przede 

wszystkim ocenić jako działanie, którego celem jest włączenie w obręb władzy polityków 

zmarginalizowanych w ostatnich latach. Chociaż zgodnie z zapisami Rada nie będzie miała 

kompetencji wykonawczych, a jedynie doradcze, w ten sposób umożliwiony zostanie jej 

członkom sposób oddziaływania na rząd i jego decyzje. Poprzednie lata prezydentury 

Aszrafa Ghaniego charakteryzowała marginalizacja tradycyjnych grup interesu i należących 

do niech wpływowych polityków oraz zastępowanie ich młodszymi technokratami. Wydaje 

się zatem, że punkt o powołaniu takiej instytucji należy rozumieć jako reakcję na tę politykę 

ze strony środowisk związanych nie tylko z Abdullahem, ale i innych grup, które zostały 

wcześniej odsunięte od władzy10. Przykładem procesu marginalizacji polityków 

dominujących w ostatnich dekadach jest generał Abdul Raszid Dostum. Chociaż w ubiegłej 

kadencji prezydenta Ghaniego był jego pierwszym zastępcą, to jego udział w procesie 

decyzyjnym był minimalny.  Dlatego w tym kontekście należy rozpatrywać mianowanie go 

marszałkiem polowym (trzecim w historii Afganistanu) oraz zapewnienie mu miejsca  

w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa i Wysokiej Radzie Państwa. Chociaż ten pierwszy tytuł 

ma przede wszystkim znaczenie prestiżowe dla mniejszości etnicznej Uzbeków, to udział  

w posiedzeniach dwóch ważnych rad umożliwi mu pozostanie w orbicie władzy. 

 

Zapis o podziale stanowisk w stosunku 50 do 50 proc. jest identyczny z zapisem w umowie  

z 2014 r. Choć jest on dość jasny, w ubiegłej kadencji prezydenta dochodziło do sporów 

wokół niektórych nominacji oraz dymisji, co pozwala sądzić, że tym razem sytuacja może 

się powtórzyć. Skompletowanie rady ministrów może stanowić natomiast szansę a 

uzyskanie przez jej członków wotum zaufania ze strony parlamentu. W ostatnich latach 

niepokojącą praktyką było zarządzanie ministerstwami przez pełnomocników, którzy nie 

uzyskali poparcia  posłów, nawet w kluczowych resortach bezpieczeństwa. 

Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu w Ośrodku Badań Azji  
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1
 Po wizycie w Kabulu i nieudanej próbie rozwiązania konfliktu sekretarz stanu USA Mike Pompeo w drodze 

powrotnej ogłosił obcięcie wsparcia dla Afganistanu o 1 miliard dolarów. Nie jest jednak do końca jasne, czy 
rzeczywiście do tego doszło. Za: Arshad Mohammed, Jonathan Landay, Idrees Ali, Exclusive: U.S. has not cut 
Afghan security funds despite Pompeo vow of immediate slash - sources, Reuters, 20.05.2020, 
https://www.reuters.com/article/us-usa-afghanistan-funds-exclusive/exclusive-u-s-has-not-cut-afghan-
security-funds-despite-pompeo-vow-of-immediate-slash-sources-idUSKBN22W30U [dostęp: 16.06.2020]. 
2
 Oryginał umowy: Wpis Abdullaha Abdullaha na portalu Facebook, 18.05.2020,  

https://www.facebook.com/Dr.AbdullahAbdullah/posts/10158433386194717?__tn__=-R [dostęp: 16.06.2020]. 
Więcej o umowie oraz jej wersja angielska w aneksie: Ali Yawar Adili, End of the Post-Election Impasse? Ghani 
and Abdullah’s new power-sharing formula, Afghanistan Analysts Network, 20.05.2020, 
https://www.afghanistan-analysts.org/en/reports/political-landscape/end-of-the-post-election-impasse-
ghani-and-abdullahs-new-power-sharing-formula/ [dostęp: 16.06.2020]. 
3
 Według umowy Abdullah Abdullah we wszystkich kwestiach związanych z procesem pokojowym ma być 

traktowany jako druga osoba w państwie po prezydencie. 
4
 Kwestia ta nie jest do końca jasna, jako że Aszraf Ghani wyznaczył już kandydatów na dwa z tych ministerstw 

– spraw zagranicznych i finansów, a trudno sobie wyobrazić, że nie będzie kontrolował przynajmniej jednego  
z resortów siłowych. Nie zmienia szczególnie obrazu sytuacji fakt, że prezydent mianował także szefa 
afgańskiej służby bezpieczeństwa (NDS – National Directorate of Security). 
5
 Mediacji podjęli się również Irańczycy. Za: Ali Yawar Adili, End of the …. 

6
 Było to szczególnie widoczne w trakcie dwóch ceremonii zaprzysiężenia na urząd prezydenta. Uroczystość 

Ghaniego zgromadziła licznych dyplomatów, podczas gdy na ceremonii zaprzysiężenia Abdullaha byli obecni 
prawie wyłącznie lokalni politycy. 
7
 Porozumienie odrzucił m.in. Salahuddin Rabbani, formalny przywódca partii Dżamiat-e Eslami, która 

reprezentuje przede wszystkim interesy Tadżyków, co po raz kolejny potwierdziło głębokie podziały wewnątrz 
tego ugrupowania.    
8
 W poprzednim rządzie Abdullah Abdullah był szefem egzekutywy, co równoznaczne było ze stanowiskiem 

premiera, nieprzewidzianego przez konstytucję Afganistanu. 
9
  21-osobowy skład zespołu został wybrany przez prezydenta w marcu i spotkał się z akceptacją ze strony 

Abdullaha jako reprezentujący interesy wszystkich ważniejszych grup w Afganistanie.  
10

 Warto jednak zauważyć, że w tym wymiarze polityka prezydenta Ghaniego w nowej kadencji także uległa 
zmianie. Na p.o. ministra spraw zagranicznych mianował swojego rywala w wyborach prezydenckich – Hanifa 
Atmara, a na ministra finansów Abdula Hadiego Arghandiwala – szefa opozycyjnej ugrupowania Hezb-e 
Eslami. 
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Unijne zmiany w VAT a chiński e-commerce w Polsce 

 

8 maja br. Komisja Europejska zaproponowała przesunięcie ze stycznia 2021 na lipiec 

wprowadzenia w życie tzw. pakietu VAT e-commerce, czyli przepisów dotyczących zmian  

w zasadach i mechanizmach pobierania podatku VAT przy sprzedaży na odległość na 

terenie UE. Komisja uzasadnia decyzję trudnościami państw członkowskich z terminową 

inkorporacją unijnych przepisów do prawa krajowego i z ich praktycznym wdrożeniem 

(kłopoty te wynikają z zaangażowania środków w walkę z pandemią COVID-19)1. W czerwcu 

br. ta propozycja Komisji była przedmiotem debaty na forum Komisji Polityki Gospodarczej 

(ECON) Parlamentu Europejskiego2. Jej przebieg sugeruje, że opóźnienie wdrożenia 

przepisów zostanie zaakceptowane przez Parlament Europejski i przedłożone do 

zatwierdzenia Radzie UE3. Przepisy pakietu, który jest elementem szerszego unijnego 

programu reformy systemu VAT4, były sukcesywnie przyjmowane od końca 2017 r. do 

lutego 2020 i mają być implementowane przez rządy państw członkowskich do systemów 

krajowych. Ich wprowadzenie w połączeniu z zamknięciem luki w podatku VAT w obszarze 

e-commerce powinno również ograniczyć nieuczciwą konkurencji ze strony sprzedawców 

zlokalizowanych poza UE a dostarczających europejskim konsumentom towary w systemie 

sprzedaży wysyłkowej.  

 

Unijne uszczelnianie VAT w kanale e-commerce 

 

Europejscy sprzedawcy korzystający z kanału e-commerce od dłuższego czasu domagają się 

od władz unijnych i rządów krajowych efektywnych działań, które wyeliminują nieuczciwe 

praktyki stosowane w obrocie przez sprzedawców z państw trzecich, głównie Chin5. Jednym 

z głównych elementów ich żądań było praktyczne uszczelnienie VAT-u na towary 

importowane. Wprowadzone przez UE rozwiązania w znacznej części wychodzą naprzeciw 

tym postulatom poprzez m.in.: 
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1. Zlikwidowanie zwolnienia od VAT produktów importowanych o wartości poniżej 22 euro, 

z którego korzystali sprzedawcy spoza UE, podczas gdy unijni byli zobowiązani do płacenia 

VAT bez względu na cenę sprzedawanego towaru6. Stanowisko dyrektywy unijnej wydaje 

się ostatecznie zamykać tę kwestię – każda przesyłka powinna zostać opodatkowana7. Jest 

ono zbieżne z interpretacją obecnie obowiązujących przepisów dokonaną przez polskie 

Ministerstwa Finansów8. O ile jednak interpretacja nie była wiążąca i w praktyce raczej 

nieegzekwowana, to wydane na podstawie dyrektywy przepisy będą już miały moc 

powszechnie obowiązującą. Według nowych przepisów pozostawiono natomiast zwolnienie 

od opodatkowaniu prezentów przesyłanych przez osoby fizyczne, których wartość nie 

przekracza 45 euro, co było do tej pory wykorzystywane przez sprzedawców i kupujących 

do omijania opodatkowania i może nadal mieć miejsce.  

 

2. Dla transakcji sprzedaży towarów o wartości poniżej 150 euro dostarczanych spoza UE, 

które nie podlegają ocleniu, wprowadzona zostaje procedura szczególna dla sprzedaży na 

odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich. Mogą z niej 

skorzystać również podatnicy, którzy nie mają siedziby na terenie UE – pod warunkiem, że 

wyznaczą pośrednika, który ma obowiązek składać miesięczne deklaracje VAT  

i odprowadzać podatki9. Żeby usprawnić i przyspieszyć procedury, liczba danych dla takich 

przesyłek została zminimalizowana, ale wciąż utrzymana na poziomie, który ma być 

wystarczający dla zapewnienia skuteczności procesu10. Niestety nie jest to w pełni 

obligatoryjne i drugą możliwością jest realizacja zobowiązań podatkowych przez podmiot, 

który przeprowadza produkt przez kontrolę celną, czyli np. kuriera lub operatora 

pocztowego, który pobierze należności od odbiorcy i rozliczy z fiskusem11. Praktyka pokaże 

czy w tym trybie uda się wyeliminować zaniżanie wartości przesyłek. Produkty powyżej 150 

euro podlegać będą opodatkowaniu i ocleniu na dotychczasowych zasadach, ale w pewnym 

zakresie podlegać będą również nowym przepisom, co niesie ryzyko podwójnego 

opodatkowania12.  

 

3. Platformy e-commerce przy produktach o rzeczywistej wartości sprzedaży do 150 euro 

towarów przesyłanych spoza UE będą traktowane pod pewnymi względami jak sprzedawcy 

i jako płatnik VAT odpowiadający za realizację zobowiązań podatkowych związanych ze 
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sprzedażą produktów. Ten mechanizm obejmie również sprzedaż dokonywaną z tzw. 

fulfilment centres zlokalizowanych na terenie UE13. Jest to istotna zmiana, gdyż według 

szacunków podawanych przez Komisję Europejską 70-75% międzynarodowego handlu  

w kanale sprzedaży na odległość odbywa się poprzez platformy e-commerce14. Ponieważ 

dysponują one już infrastrukturą do rejestracji transakcji, przeniesienie na nie obowiązku 

rejestracji i rozliczania zobowiązań podatkowych, jakkolwiek wymagające działań 

dostosowawczych, powinno służyć poprawie ściągalności danin. Platformy te dokonując 

sprzedaży zarówno we własnym imieniu lub w szerokim rozumieniu tego słowa 

pośrednicząc w transakcji (choćby tylko przez udostępnianie interfejsu) dysponują danymi 

dotyczącymi rzeczywistej wartości zakupu, co powinno prowadzić do obniżenia ryzyka 

zaniżania raportowanej wartości sprzedaży w celu ominięcia danin. Platformy spoza UE 

również będą zobowiązane do wyznaczenia pośrednika i rejestracji VAT.  

 

Według nowych przepisów zgłoszeniu celnemu i w efekcie opodatkowaniu i ewentualnemu 

ocleniu ma podlegać każda przesyłka, a nie tylko losowo wybrane sztuki (jak to w praktyce 

ma miejsce obecnie). Prawidłowe wprowadzenie systemu powinno zwiększyć wpływy 

skarbu państwa. Dotychczasowe działania podejmowane przez polskie władze przynosiły 

bowiem nadzwyczaj skromne rezultaty. Pomimo stworzenia specjalnego oddziału Krajowej 

Administracji Skarbowej w sortowni w Lublinie – w którym miało pracować 48 celników i 40 

pocztowców w okresie od grudnia 2018 do listopada 2019 – z 10,7 mln przesyłek, jakie 

przeszły przez obiekt, a z których ponad 90 proc. było nadanych w Chinach, podatki lub cło 

nałożono na ok 8,5 tys. Z tytułu tych opłat skarb państwa pozyskał zaledwie 889 tys. PLN15. 

Dla całego kraju dane nie wyglądają o wiele lepiej. W pierwszej połowie 2019 r. na 10 182 

pozycji towarowych w przesyłkach z Chin podlegających ze względu na wartość 

uproszczonej procedurze na podstawie DPDZ nałożono VAT w wysokości niespełna 1 mln 

176 tys. PLN. Na zaledwie 580 pozycje towarowe o wyższej wartości podlegające odprawie 

na podstawie SAD nałożono natomiast w pierwszych czterech miesiącach 2019 r. opłaty  

o wartości ponad 214 tys. PLN16.  

 

Według danych unijnych roczne straty państw członkowskich z tytułu luki VAT w 2016 r. 

wynosiły ok. 5 mld euro17, a według szacunków kwota ta miała wzrosnąć w 2020 r. do 7 mld 
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euro18. Unijne rozwiązania nie są idealne. Wydają się jednak być jednak lepiej dostosowane 

do zmieniającej się rzeczywistości, gdyż wyposażają władze skarbowe w bardziej skuteczne 

narzędzia niż te, którymi w ostatnich latach próbowały posługiwać się polskie władze. 

Należy jednak mieć na uwadze, że ich skuteczność wymaga wdrożenia systemów 

informatycznych i innych rozwiązań technicznych, co pociąga za sobą dodatkowe koszty.  

 

Rosnący udział sprzedawców z Chin w europejskim i polskim rynku 

 

Polska jest atrakcyjnym rynkiem dla chińskich sprzedawców i platform e-commerce. 

Jednym z powodów jest stosunkowo wysoki poziom gotowości gospodarki na coraz szersze 

wprowadzanie rozwiązań w zakresie zakupów online. W rankingu UNCTAD B2C E-

commerce index Polska zajmuje 31 miejsce na świecie wyprzedzając m.in. Hiszpanię, 

Włochy, Węgry, Słowenię, a nieznacznie tylko ustępując Luksemburgowi i w nieco tylko 

większym stopniu Czechom i Słowacji19. Istotne są również: stabilna sytuacja gospodarcza  

i wzrost gospodarczy, z którym powiązany jest wzrost dochodów i skłonność do 

konsumpcji. Nie bez znaczenia jest również dogodne dla chińskiego eksportu w kanale e-

commerce połączenie kolejowe i dążenie PKP oraz Poczty Polskiej do zwiększania 

wolumenu przepływów towarów z Chin.  

 

Rosnącą popularnością wśród polskich konsumentów cieszy się platforma AliExpress, która 

wchodzi w skład grupy Alibaba. W marcu br. ze względu na skutki pandemii COVID-19  

i spadek zakupów w Chinach zajmował 6 miejsce z 5,53 mln użytkowników w rankingu 

obecnych na rynku polskim platform e-commerce. W porównaniu do marca 2019 r. liczba 

użytkowników była niższa o ponad 1,08 mln20. W kwietniu jednak chińska platforma 

odrobiła straty przekraczając 6,2 mln użytkowników i 22 proc. użytkowników. Tym samym 

wyprzedzała Empik (4,37 mln, 15,5%) i Media Markt (4,65 mln i 16,5%)21. Polski konsument 

może obecnie otrzymać przesyłkę doręczoną przez kuriera lub Pocztę Polską (do niedawna 

głównego partnera AliExpress) albo odebrać w paczkomacie InPost22. Płatności można 

dokonać za pomocą kilku znanych i operujących w Polsce serwisów płatniczych. Tak 

dogodne warunki dostaw i płatności połączone z istnieniem polskojęzycznej wersji serwisu23 

wpływają pozytywnie na atrakcyjność platformy. Według badań Gemius z ubiegłego roku 13 
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proc. badanych wymieniło AliExpress wśród trzech pierwszych znanych im serwisów e-

commerce, przy czym im młodsi respondenci tym rozpoznawalność serwisu była wyższa 

(inaczej niż w wypadku np. lidera, którym jest Allegro). W obrębie podgrupy 

ankietowanych, którzy wskazali AliExpress w pierwszej trójce stosunkowo większy odsetek 

osób postrzegał swoją sytuację materialną jako dobrą niż miało to miejsce wśród 

wskazujących na Allegro, OLX czy Zalando. AliExpress był też najlepiej rozpoznawalnym 

serwisem zagranicznym, gdy respondenci mieli wskazać spontanicznie trzy takie serwisy, na 

których dokonali zakupów w ciągu poprzedzających 6 miesięcy. 42% wskazało chińską 

platformę, 21% – eBay, 17% – Amazon, a 7% – Wish24. Trudno jest jednoznacznie oszacować 

jak duże przełożenie może mieć wprowadzenie przepisów na pozycję chińskiej platformy. 

Według szacunków Poczty Polskiej w pierwszych miesiącach można spodziewać się nawet 

30-40 proc. spadku liczby przesyłek z Chin25. Po tym okresie nastąpi prawdopodobnie 

częściowe dostosowanie się sprzedawców do nowych warunków i pewne odbicie obrotów, 

podobnie jak miało to miejsce w Szwecji po wprowadzeniu powszechnego opodatkowania 

przesyłek. Niekoniecznie jednak obroty wrócą do wcześniejszych poziomów.  

 

Rodzimy chiński AliExpress jest tylko jedną z platform, z których korzystają chińscy 

sprzedawcy. Wprowadzenie nowych przepisów na podstawie unijnych dyrektyw jest 

dodatkowo istotne ze względu na możliwość wejścia do Polski Amazona ze zlokalizowaną 

platformą26, a z nim nowej rzeszy sprzedawców z Chin. Globalny gigant już dysponuje 

Polsce kilkoma centrami logistycznymi27 i według doniesień mediów prowadzone były 

negocjacje z Pocztą Polską, która miałaby być głównym parterem do doręczeń przesyłek. 

Wciąż jednak brak jest potwierdzonych dat i warunków. Polscy kupujący mogą natomiast 

już teraz korzystać z kilku lokalnych europejskich platform Amazona, ale wprowadzenie 

polskiej platformy mogłoby znacznie powiększyć udział amerykańskiej firmy w rynku28. 

Według danych zbieranych przez Marketplace Pulse udział chińskich sprzedawców  

w platformie Amazon.com wynosi ok. 37 proc. – zarówno w odniesieniu do ogólnej liczby jak 

i czołowych 10 tys. sprzedawców. Dla europejskich platform Amazona te wartości są często 

jeszcze wyższe, np. dla hiszpańskiej odpowiednio 37 proc. i 53 proc., holenderskiej 45 i 43 

proc., a brytyjskiej – 42 proc. i 35 proc. Na platformie niemieckiej – z której stosunkowo 

często korzystają polscy kupujący – udział chińskich sprzedawców w łącznej liczbie to 38 
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proc., a w czołowych 10 000 to ok. 33 proc.29 Wartości te podlegają fluktuacjom  

i w ostatnich miesiącach bywały znacznie wyższe30. Inne platformy, z których chętnie 

korzystają chińscy sprzedawcy, a które są coraz bardziej rozpoznawalne w Polsce to Wish, 

Gearbest i Banggood.  

 

Inne źródła chińskiej przewagi konkurencyjnej  

 

Omijanie opodatkowania VAT i (w mniejszym stopniu) ceł importowych to jeden  

z kluczowych elementów nieuczciwej przewagi konkurencyjnej chińskich sprzedawców  

i platform e-commerce w stosunku do rodzimych polskich konkurentów. Drugi to 

możliwość dostarczania do Polski produktów po bardzo niskich kosztach wysyłki lub 

bezpłatnie, co jest możliwe dzięki systemowi faktycznego dotowania przesyłek listowych  

z Chin w ramach międzynarodowego systemu pocztowego31. O ile wprowadzane przez 

organy unijne zmiany idą w dobrym kierunku, to zmiany w zakresie stawek pocztowych są 

domeną rządów poszczególnych państw członkowskich Światowego Związku Pocztowego, 

w tym Polski. Biorąc pod uwagę, że publicznie dane dotyczące efektów współpracy  

z Chinami są ograniczone, a wysoki udział w transportach do Chin mają przesyłki listowe (a 

nie paczkowe), skala korzyści z dotychczasowej współpracy Poczty Polskiej z China Post 

wciąż budzi wątpliwości32.  

 

Przedstawiciele Poczty Polskiej wskazują, że obsługa bardziej dochodowych przesyłek 

paczkowych jest jednym z filarów rozwoju firmy33. Jeśli jednak chodzi o przepływy z Chin 

należy wziąć pod uwagę, że pewną część obrotów na etapie doręczania przesyłek może 

przejąć InPost (dzięki jego umowie z AliExpress). Niski odsetek obsługiwanych przez Pocztę 

Polską przesyłek z Chin, który dotychczas podlegał opodatkowaniu i ocleniu oraz 

spodziewany spadek liczby przesyłek po wejściu w życie nowych przepisów wskazują, że 

Poczta Polska w pewnym stopniu czerpie korzyści z nieuczciwej przewagi konkurencyjnej 

chińskich sprzedawców nad polskimi.  

 

Należy jednak mieć również na uwadze, że chińscy sprzedawcy w kanale e-commerce mają 

w swoim ręku atuty wynikające ze światowej pozycji chińskiego sektora produkcyjnego  



 

Unijne zmiany w VAT a chiński e-commerce w Polsce  | 43 

i udziału w globalnym eksporcie. Jedną z naturalnych przewag konkurencyjnych jest nie 

tylko ich bezpośredni dostęp do gigantycznego zaplecza chińskich producentów 

oferujących szeroki asortyment produktów o zróżnicowanej jakości i funkcjonalności, ale 

również wynikający z nich szeroki wachlarz cen. Polscy sprzedawcy, którzy chcą 

konkurować z Chińczykami, mają do dyspozycji w wielu branżach znacznie skromniejszą, 

mniej konkurencyjną produktowo i/lub cenowo lokalną bazę producentów. Polscy 

importerzy, którzy chcą konkurować z chińskimi sprzedawcami mają po swojej stronie atuty 

między innymi w postaci bliskości do klienta. Chińscy sprzedawcy oraz platformy e-

commerce dzięki globalnej obecności korzystają natomiast z efektu skali również jeśli 

chodzi o rozwiązania logistyczne oraz wolumen sprzedaży, co pozwala im na obniżenie 

kosztów.  

 

Pozytywnie na przewagę konkurencyjną chińskich sprzedawców wpływa wsparcie, jakie 

uzyskują ze strony chińskich władz. Rozwój eksportu w kanale e-commerce ma 

zrekompensować spowolnienie eksportu w kanale tradycyjnym34. W kwietniu ogłoszono, że 

do dotychczas działających 59 zintegrowanych pilotażowych stref handlu transgranicznego 

w kanale e-commerce dołączy aż 46 nowych35. Działające w tych strefach przedsiębiorstwa 

korzystają z ulg lub nawet całkowitych zwolnień od podatku dochodowego od osób 

prawnych i daleko idących udogodnień w sprawozdawczości podatkowej36. Chińskie 

przedsiębiorstwa eksportowe działające w kanale handlu elektronicznego mogą również 

liczyć na dotacje ze strony rządów lokalnych przy wynajmowaniu lub zakładaniu za granicą 

magazynów, również działających na zasadzie fulfilment centre, pokrycie części kosztów 

promocji marek i produktów, gwarancje finansowe i korzystne warunki kredytów  

i ubezpieczeń od ryzyka w eksporcie.  

 

Zakupy na chińskich platformach są coraz bezpieczniejsze dzięki programom ochrony 

kupujących. Wprowadzane są również możliwości bezpłatnego zwrotu produktów. Wciąż 

jednak zobowiązania chińskich sprzedawców wobec klientów i związane z tym koszty są 

znacznie mniejsze niż polskich odpowiedników, którzy są związani co najmniej dwuletnią 

gwarancją, akceptacją zwrotu produktów bez podania przyczyn, przygotowaniem pełnej 

wymaganej dokumentacji produktu i jego zgodności ze standardami np. kosztów 
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związanych z dyrektywą WEEE37. Według szacunków dla Niemiec nieuczciwa przewaga 

konkurencyjna sprzedawców z krajów trzecich pomimo zmian w przepisach podatkowych 

wciąż może wynosić 30-40 proc. wartości produktów38, a dla Finlandii 20-40 proc. (biorąc 

tylko pod uwagę koszty związane z przepisami związanymi z bezpieczeństwem produktów  

i ich produkcji)39. Biorąc pod uwagę strukturę i rodzaj kosztów, których podmioty chińskie 

sprzedający produkty do Polski nie ponoszą – lub ponoszą je w bardzo ograniczonym 

zakresie – te wartości są w RP podobne.  

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji  
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China’s National People’s Congress in the shadow of domestic affairs and Hong Kong’s 

new national security law 

Alicja Bachulska 

  

This year's National People’s Congress (NPC) of the People’s Republic of China (PRC) took 

place between May 22 and 28, after it was postponed by two months because of the 

coronavirus pandemic. This time, the event and its proceedings were marked by domestic 

affairs, mainly in the context of a slowing economy, further weakened by the COVID-19 

pandemic. The decisions taken by the Chinese Communist Party (CCP) and its elites this 

year reflect an increasingly inward-looking character of Beijing’s policy making. The 

country’s leadership has pledged to focus on strengthening the domestic demand, fighting 

against rising unemployment and stabilising the economy in the time of shifting supply 

chains. When it comes to its international outlook, Beijing seems to be confident to 

continue its increasingly assertive foreign policy. China’s focus on the domestic issues partly 

reflects the effects of the pandemic but it is also in line with a broader shift from 

predominantly export-oriented growth towards a higher value-added development path. 

Although these issues have been discussed for years – both in China and internationally – 

the coronavirus pandemic seems to have accelerated the intra-party debate on them. It has 

also given additional impetus to wider structural changes in the Chinese economy. 

Moreover, for the first time in three decades, no official indicator of expected GDP growth 

has been revealed. This reflects both the impossibility of achieving a satisfactory result in 

terms of the CCP’s image as well as a larger turn towards assessing the country’s 

development through qualitative lens rather than by purely quantitative standards.  
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From the international perspective, the most important event of this year's NPC was the 

imposition of the national security law on Hong Kong. The draft law bans any form of social 

dissent deemed by the CCP as “subverting state power”. In practice, the decision 

undermines the freedoms enshrined in the political framework governing Hong Kong since 

1997, known as "one country, two systems" (such as independent judiciary, freedom of 

press and congregation, etc.), in favour of "one country, one system". In the long term, this 

could legalise Beijing’s crackdown on social protests and, in turn, eventually make Hong 

Kong completely lose its autonomy.  

 

The new legal framework clearly supports Beijing’s interests in this special administrative 

region by paving the way for targeting local pro-democracy activists and political leaders 

seen as “agents of foreign influence”. Maintaining total control over the socio-political 

landscape of Hong Kong remains a priority for Beijing and the Chinese leadership seems to 

be ready to pursue this goal, even at a high price of possible international sanctions.  

 

The issue of the new security law will most probably remain at the heart of the debate 

between the US and China for the months to come. It will also probably be raised at the 

level of EU-China relations. Beijing’s move seems to have only antagonised its Western 

partners and it does not promise well for the future of the already tense ties between most 

Western democracies and the PRC. 

 

India’s anti-crisis measures and their significance for foreign firms 

Krzysztof Iwanek 

 

On May 12, the Prime Minister of India, Narendra Modi, announced a new initiative to 

mitigate the country’s economic slowdown caused by the COVID-19 pandemic (and the 

restrictions introduced to combat it). The plan is called Atmanirbhar Bharat Abhiyan, or the 

Campaign for Self-Reliant India. Being titled that way, it appears to be mostly consisting of 

protectionist measures, but a closer reading of all steps taken by the government shows 

that this is not true. The initiative focuses on financial assistance to Indian citizens, 
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especially the poorer amongst them, and to domestic companies, especially those of the 

MSME sector. A number of announced changes actually open the doors to foreign and 

private investment wider. Thus, the initiative is aimed at salvaging Indian economy but 

chiefly not through restricting the activities of foreign firms in India. 

 

The two main solutions that may indeed negatively affect foreign entities are: (1) not 

allowing them to participate in bids the value of which does not exceed 200 billion Indian 

rupees and (2) banning imports of certain military products to India. The first measure is 

being introduced to increase the demand for the products and services of Indian companies, 

including MSMEs. The New Delhi government has also promised to increase its purchases 

from Indian MSMEs. While being held back from the larger bids may potentially translate 

into fewer opportunities for foreign companies, the increased purchases from Indian 

MSMEs will not matter much for external firms as they usually do not compete with smaller 

Indian entities. India is also to publish a list of military equipment the imports of which are 

to be forbidden every year. No such list has been revealed yet, and thus it is impossible to 

assess the significance of these changes for foreign companies. As Indian defence industry 

is still heavily reliant on imports, and given that New Delhi is dependent on foreign 

providers when it comes to many novel and strategic technologies, it is possible that the 

ban will not hurt the leading global defence companies. 

 

Nevertheless, foreign companies may benefit to various degrees from certain other 

decisions. These include: (1) The opening of Indian space exploration ventures to 

cooperation with private firms. Specific solutions are yet to be announced but the 

government declared its readiness to cooperate with private companies in the construction 

and launching of satellites. Indian Space Research Organisation is also to share its 

infrastructure and geospatial data with private entities.  (2) The plan to establish a nuclear 

reactor through a PPP model with the purpose of producing radioisotopes for medical use. 

(3) The announcement about the auctioning of coal blocks and the removal of the 

distinction between captive and non-captive use coal mining. This is a continuation of the 

opening of the coal mining sector to FDI which took place last year. The end of the captive 

mining rule means that private companies will not be forced to mine coal only for their own 
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industrial use, being now allowed to sell it on the market. (4) The plan to privatise the 

management of six airports:  in Amritsar, Bhubaneshwar, Indore, Raipur, Tiruchirappalli and 

Varanasi. It remains to be seen what chances this offers to foreign companies, however. 

When the same has been done with six other airports last year, all six bids were won by the 

same Indian conglomerate: the Adani Group. (5) The rise in the FDI cap in the defence 

sector from 49% to 74% under the automatic route, i.e. without the need to receive the 

approval of government agencies for such an investment. 

 

The India-China tensions in Ladakh 

Krzysztof Iwanek 

 

The night of 15/16 June witnessed a bloody clash between Indian and Chinese soldiers in the 

Galwan river valley. Indian sources speak of 20 soldiers killed on its side, while the number 

of casualties on PLA’s side remains unknown. The confrontation thus appears to have been 

one of the most dangerous ones in the history of New Delhi-Beijing relations, as soldiers’ 

deaths on the disputed territories have not occurred since decades. 

The Galwan river valley is located in Ladakh – one of the areas of China’s and India’s 

overlapping claims in the Himalayas. The tensions in that region have been mounting since 

early May, with both sides enhancing their military presence in the mountainous zone. The 

clash reportedly occurred at a time when both sides had already come to an agreement and 

de-escalation, in the sense of a bilateral troop withdrawal, was already taking place. The 

confrontation apparently interrupted the de-escalation but is also unlikely to lead to an all-

out war – after all, both sides are in possession of nuclear arsenal. 

Yet, the angry public mood in India may force the country’s Prime Minister, Narendra Modi, 

to take steps that will be presented as his government’s stern response. It is thus probable 

that the tensions will last for the weeks to come, although on the military level they will 

probably remain limited to the Himalayan regions.  

It is certainly too early to tell what caused the current incident and to explain why did it 

occur now. The first analyses appear to conclude that so far China has emerged a winner of 

that confrontation, in the sense that its forces have occupied new positions in two parts of 

Ladakh (in the Galwan river valley and in the Pangong lake area). Only time will tell whether 
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Beijing’s forces will keep those territories to themselves or withdraw from them under an 

agreement they may reach with New Delhi. 

 

History repeats itself? Political agreement between Ashraf Ghani and Abdullah 

Abdullah in Afghanistan 

Przemysław Lesiński 

 

On May 17, the president of Afghanistan Ashraf Ghani and the former Chief of Executive 

Abdullah Abdullah signed a political agreement ending their months-long dispute over 

presidential elections. The poll results, in which Ghani had been declared as a winner in the 

first round, were rejected by Abdullah’s camp which based its claims on many irregularities 

and frauds during the voting process. The scenario was almost the same as in 2014 when 

both rivals were fighting for the presidential office, although at that time the crisis was 

resolved with considerable help from the US administration. This year, the conflict was 

solved mainly by the Afghans themselves, with mediation led by the former president 

Hamid Karzai and a highly respected politician, Abdulrab Rassoul Sayyaf. Just like five years 

ago, the negotiations resulted in a political agreement, although some of its crucial points 

are different from those included in the 2014 deal.  

 

Based on the agreement, both sides will have a 50/50 share in cabinet posts, although the 

deal does not specify which ministries will belong to which side. It can be assumed, 

however, that the 50/50 split will also include the key posts such as foreign affairs, defence, 

internal affairs and finance. Compared to 2014, Abdullah will not hold a cabinet position and 

will not participate in cabinet meetings, which might mean that his position is weaker now 

and that Ghani will be able to lead the government more autonomously. However, bearing 

in mind how the cooperation between these two politicians looked like during the last 

presidential term, one could expect that with time disputes regarding ministerial 

nominations will arise.  

 

Yet, Abdullah was appointed the chairman of a newly established High Council for National 

Reconciliation (HCNR) which will manage all issues related to the upcoming peace talks 
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with the Taliban. The council will have two sections – a leadership committee and a general 

assembly, with its duties regulated by internal procedures of the council. Although it is not 

clear how many members these bodies comprise of, the former will include at least six – 

Abdullah as the chairman and his five deputies (two of them are his running mates from 

presidential elections). Two other institutions – the ministry of peace and a negotiations 

team, which were established some time ago by president Ghani – will become part of the 

structure of the HCNR as its executive bodies, functioning under guidelines of the 

leadership committee. It remains to be seen what will be the role of the president during the 

peace negotiations, considering the fact that above mentioned organs are led by his close 

aides and that there will be other appointments in the council.  

 

Another institution to be formed besides HCNR is the High State Council. It will comprise of 

political leaders and national figures. Its main task will be to advise the government. Its 

creation is probably a result of counteraction to Ghani’s policies during his last tenure, as 

these led to the marginalisation of many senior politicians (some of which will now come 

back as members of the council). In this context, an important point of the Ghani-Abdullah 

agreement is the promotion of general Abdul Rashid Dostum, the leader of the Uzbek 

minority, to the marshal rank. He will also have a seat on the National Security Council and 

the High State Council. The first title seems mostly representational but the latter two 

functions will keep him close to the government. Officially, during the last presidential 

term, Dostum was Ghani’s first deputy, but in practice he was completely excluded from the 

decision-making process. The newly signed agreement is supposed to secure his position 

for the following years.       

 

The impact of the EU’s e-commerce VAT package on the Chinese sellers in the Polish 

market 

Łukasz Sarek 

 

At the beginning of May, the European Commission proposed to postpone the 

implementation of the so-called e-commerce VAT package, i.e. the regulations concerning 

changes in the rules and mechanisms of collecting VAT on distance selling within the 
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European Union, till July 2021. In addition to closing the VAT gap in the area of e-

commerce, the introduction of these regulations should also reduce unfair competition 

coming from those sellers who are located outside the EU and who are supplying goods to 

European customers.  Some of the solutions introduced by the new regulations are as 

follows: 

 

• VAT will be applied to all shipments regardless of value; 

• e-commerce platforms will be obliged to collect and settle VAT payment; 

• non-EU sellers and e-commerce platforms will also be obliged to register for EU VAT 

and to appoint an EU intermediary to settle tax obligations. 

 

If the solutions set out in the new regulations are properly implemented by the Polish 

authorities into the national legal system and an effective technical and IT infrastructure is 

created, China's unfair competitive advantage will be reduced.  

 

The actions taken so far by Polish tax authorities and postal operators, mainly Polish Post, 

to eliminate unfair Chinese competition have not improved the situation significantly. The 

number of taxed parcels and the value of the charges collected are negligible. Forwarding 

and courier companies, as well as postal operators, benefit from a growing volume of mail 

from China. Their benefits partially result from unfair competitive advantage that Chinese 

sellers enjoy over their European competitors. Meanwhile, the share of Chinese sellers in 

the Polish retail market in the e-commerce channel is growing. They benefit from the 

growing popularity of Chinese platforms such as AliExpress, but also make extensive use of 

solutions delivered by global companies such as Amazon or Wish.  

 

In April this year, AliExpress had 6.2 million users and a 22%-high market reach. Polish 

consumers can now receive a parcel delivered by a courier of the Polish Post or pick it up 

from an InPost parcel machine. The payment can be made by means of several payment 

services widely recognized and operating in Poland. Such convenient delivery and payment 

options combined with the existence of the Polish language version of the platform have 

had a positive impact on the attractiveness of AliExpress in Poland.  The implementation of 
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new EU directives and other regulations into the national legal system is also important due 

to the possibility of Amazon entering Poland with a localised platform. It can be expected 

that a new wave of Chinese sellers will gain an easy access to the Polish market. According 

to the data collected by Marketplace Puls, the share of Chinese sellers on Amazon.com is 

about 37%, both in the total number and in the group of the top 10 thousand sellers. On 

Amazon.de – which is relatively often used by Polish buyers – the overall share of Chinese 

sellers is 38%, while their share in the top 10,000 is about 33%. 

 

EU solutions are not perfect. However, they seem to be better suited to the changing 

reality, as they equip the tax authorities with more effective tools than those which the 

Polish authorities have been using in recent years. Their effectiveness requires the 

implementation of IT systems and other technical solutions, which will lead to additional 

costs. It is difficult to clearly estimate how much these new regulations may affect the 

volume of parcels from China. According to the estimates of Polish Post, in the first months 

after the regulations are implemented we can even expect a 30-40% decrease in the 

number of shipments from China.  

 

The VAT and custom duties avoidance is not the only element of the Chinese sellers’ 

competitive advantage, however. There are natural factors playing in their favour. These 

include: an access to a wide base of producers offering products of differentiated prices, 

quality and functionality – as well as benefits resulting from economies of scale. There are 

also multiple advantages resulting from non-compliance with standards imposed on 

European sellers. Consequently, the costs borne by the Chinese sellers are much lower than 

those incurred by their European competitors.  

 

The level playing field should thus also include regulating issues such as compliance with 

various European Union rules on distance contract concluded by electronic means or the 

actual compliance of the product with UE standards. The Polish government should be 

more actively involved in ensuring that Polish companies remain competitive and enjoy  

a level playing field against their counterparts from China and other Asian countries. 

 


