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Podsumowania tekstów 

 

Konfrontacja USA i Iranu: możliwe konsekwencje zabójstwa gen. Solejmaniego 

Łukasz Przybyszewski 

 

W nocy z dnia 2 na 3 stycznia br. wojsko USA przeprowadziło operację zabójstwa gen. bryg. 

Ghassema Solejmaniego – dowódcy sił specjalnych Korpusu Strażników Rewolucji (KSRI) 

Ghods. W nocy 8 stycznia br. KSRI w odwecie ostrzelał pociskami balistycznymi dwie bazy  

w Iraku, w których stacjonują wojska koalicji i USA. Krótko po tym doszło do zestrzelenia 

ukraińskiego samolotu pasażerskiego PS752 (Boeing 737-8KV) przy pomocy Tor-M1 

obsługiwanego przez KSRI (Iran twierdzi, że doszło do tego wskutek pomyłki). Od tamtej 

pory konflikt USA-Iran uległ złagodzeniu. 

Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei zadeklarował, że atak rakietowy na bazy 

w Iraku stanowi dopiero „policzek” wymierzony USA, ale w żaden sposób nie jest 

wystarczający. Wnioskować z tego można, że irańskie władze pozostawiły w ten sposób 

przestrzeń do deeskalacji. Z dużą dozą pewności można jednak spodziewać się dalszego 

zaostrzenia konfliktu. Jeśli Waszyngton lub Teheran uzna kolejny atak za konieczny,  

najprawdopodobniej władze irańskie będą starały się rozłożyć swoje działania w czasie, aby 

wywrzeć jak największą presję na USA i UE.  

Alternatywnie władze USA mogą zadecydować o wstrzymaniu dalszych kroków. To jednak 

może okazać się dla Teheranu niewystarczające. Celem strategicznym irańskich władz jest 

bowiem wyparcie sił USA z regionu, a przynajmniej z Iraku oraz Syrii. Nie wiadomo także jak 

zachowają się parapaństwowi oraz państwowi partnerzy Iranu (proirańskie bojówki  

w regionie, Hezbollah, Hamas, Palestyński Islamski Dżihad, Huthi, władze syryjskie). Istnieje 

jednak duże prawdopodobieństwo, że w którymś scenariuszu zaczną uzupełniać działania 

zbrojne Iranu. 

W wymiarze politycznym Teheranowi zależy na wzmożeniu nastrojów antyamerykańskich 

w regionie do takiego stopnia, który przestanie być akceptowalny dla np. państw Zatoki 

Perskiej. Kontrowersje narastające w starciu amerykańsko-irańskim mają na celu również 

podzielenie europejskiej opinii publicznej i zwiększenie nacisków na państwa UE do 

poróżnienia się z USA. Irańskie władze w stworzonych przez siebie scenariuszach/etapach 
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eskalacji przewidziały najprawdopodobniej ataki na cele komercyjne (tankowce, obiekty 

przemysłu węglowodorowego w regionie). Z uwagi na prawdopodobieństwo izolacji Iranu  

w wyniku takich napaści będą one jednak raczej widziane jako ostateczność. 

W wymiarze bezpieczeństwa wewnętrznego w Iranie można z dużą dozą 

prawdopodobieństwa spodziewać się aktów terrorystycznych, sabotażu oraz prowokacji. 

 

Działania chińskiej firmy Stecol w Polsce 

Łukasz Sarek 

 

Stecol jest chińską firmą państwową, która z coraz większym powodzeniem bierze udział  

w przetargach na budowę infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce. Działania Stecol  

w Polsce są przykładem umiejętności dostosowania się chińskiego przedsiębiorstwa do 

realiów branży budowlanej naszego kraju. Kierownictwo firmy wyciągnęło wnioski  

z przetargów, z których Stecol pomimo złożenia najkorzystniejszej oferty został wykluczony 

lub które zostały unieważnione (jak np. przetarg na budowę północnej obwodnicy Krakowa, 

jednego z odcinków „zakopianki”, obwodnicy Praszki i Gorzowa Śląskiego). W niektórych 

przetargach cena, jaką oferował Stecol okazała się wyższa niż konkurencji np.  

w przetargach na budowę odcinka Załuski-Modlin oraz odcinka Siedlin-Załuski drogi 

ekspresowej S7 oraz tzw. obejścia Węgierskiej Górki na S-1.  

Chińskie przedsiębiorstwo dostosowało się do polskich wymogów w zakresie sporządzania 

dokumentacji i wykazało też znaczną elastyczność w doborze partnerów, podejmując 

współpracę również z jednym ze swoich konkurentów. Stecol bierze udział w przetargach  

z innymi firmami chińskimi, w jednych tworząc konsorcja i współpracując, w innych zaś 

konkurując. Stecol wydaje się koncentrować na wybranych przetargach nie starając się za 

wszelką cenę wygrać wszystkich, w których bierze udział, co podnosi wiarygodność jego 

działań.  

Współpraca z polskimi przedsiębiorstwami w ramach konsorcjum wpływa na przyrost 

wiedzy i know how chińskiej firmy w obszarze zasad operowania w Polsce. Zwiększa to 

także możliwości firmy do podejmowania się projektów jako jedyny główny wykonawca, 

bez polskich partnerów. 
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Niektóre aspekty funkcjonowania Stecol oraz jej powiązań z innymi chińskimi firmami 

mogą jednak wpływać na jej działania w przyszłości i powinny być wzięte pod uwagę. Jako 

przedsiębiorstwo państwowe Stecol może być w łatwiejszy sposób wykorzystany jako 

narzędzie do realizacji celów chińskiego rządu i KPCh niż te przedsiębiorstwa prywatne, 

które są słabiej powiązane i stosunkowo mnie zależne od dyrektyw partyjnych   

i administracji państwowej 

Chińska firma nie ma jeszcze znacznego doświadczenia jako samodzielny wykonawca 

infrastruktury drogowej w projektach zagranicznych a znikome w projektach kolejowych. 

Stecol jako członek konsorcjum wygrał na budowę jednego z odcinków Rail Baltica.  

W Polsce współpracuje z blisko z Sinohydro, innym członkiem Power China, którego 

dotychczasowe działania budzą pewne kontrowersje. 

 

Reelekcja Tsai Ing-wen na stanowisko prezydent Tajwanu 

Alicja Bachulska 

 

11 stycznia 2020 r. na Tajwanie odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne, które 

wygrała liberalna Demokratyczna Partia Postępowa (DPP), opowiadająca się za większą 

autonomią wyspy wobec coraz bardziej agresywnej polityki rządu w Pekinie. Stanowisko 

prezydent Republiki Chińskiej (oficjalna nazwa Tajwanu) objęła po raz drugi z rzędu Tsai 

Ing-wen. Jej partia zdobyła również większość ustawodawczą w parlamencie (61 ze 113 

mandatów).  

Styczniowe wybory były niejako referendum nad tożsamością Tajwanu  

i kierunkiem rozwoju relacji tej wyspy z Chinami kontynentalnymi w obliczu pogarszających 

się relacji z Pekinem. Ludność Tajwanu jest coraz bardziej sceptyczna wobec polityki 

Komunistycznej Partii Chin (KPCh), a siłowe rozwiązania wobec protestujących  

w Hongkongu stały się niewątpliwie jednym z czynników, który zadecydował o zwycięstwie 

DPP. Rosnące obawy znacznej części tajwańskiego społeczeństwa o to, że metody 

wdrażane w Hongkongu w niedalekiej przyszłości zostaną wprowadzone również po drugiej 

stronie Cieśniny Tajwańskiej świadczą o fiasku pekińskiej polityki „jeden kraj, dwa systemy”, 

forsowanej przez ChRL jako rozwiązanie napięć między Pekinem a Tajpej na wzór 

Hongkongu. Wydaje się, że polityka ChRL ma odwrotny skutek do zamierzonego: buduje 
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silniejsze przekonanie o tożsamościowej odrębności tajwańskiego społeczeństwa  

i zniechęca ludność do rządów KPCh. Tym samym wszelkie wizje „pokojowego 

zjednoczenia” na pekińskich zasadach można odłożyć na bliżej nieokreśloną przyszłość.  

Należy jednocześnie podkreślić, że większość ludności Tajwanu popiera zachowanie status 

quo, czyli brak radykalnych kroków politycznych mających na celu ogłoszenie 

niepodległości wyspy przy jednoczesnym zachowaniu demokratycznego ustroju. 

Tymczasem odejście Pekinu od obecnej polityki zastraszania i wywierania presji na Tajwan 

w celu powrotu wyspy do macierzy wydaje się bardzo mało prawdopodobne, zważywszy na 

strategiczne i symboliczne znaczenie wyspy dla KPCh.  

Tajwan ma również strategiczne znaczenie dla USA, a wsparcie Waszyngtonu dla Tajpej jest 

gwarantem bezpieczeństwa i autonomii wyspy. Jednakże biorąc pod uwagę styl polityki 

zagranicznej uprawianej przez USA pod rządami Donalda Trumpa należy pamiętać, że 

ewentualne ocieplenie stosunków chińsko-amerykańskich mogłoby również niekorzystnie 

warunkować wsparcie Waszyngtonu dla Tajpej. W najbliższej przyszłości wydaje się jednak, 

że w interesie USA leży jednak zachowanie status quo w regionie. Jednocześnie należy 

pamiętać, że w obecnej napiętej sytuacji Tajwan dąży do dywersyfikacji partnerów 

międzynarodowych.  

W interesie Polski leży kontynuowanie nieformalnej współpracy  

z podmiotami z wyspy. W szczególności należy brać pod uwagę zainteresowanie 

tajwańskich przedsiębiorstw inwestycjami w Polsce oraz zbieżności w rozumieniu 

podstawowych pojęć kształtujących współpracę międzynarodową, jak multilateralizm, 

demokracja czy prawo międzynarodowe. 

 

Premier Japonii aprobuje nowy stymulus, a Bank Japonii utrzymuje dotychczasową 

politykę 

 

5 grudnia premier Shinzo Abe zaaprobował warty ponad 120 mld dolarów pakiet wydatków 

publicznych, który w założeniu ma pomóc gospodarce japońskiej poradzić sobie ze 

spodziewaną recesją. Jej pierwsze symptomy są już bowiem widoczne. Stymulus ma  

w szczególności przeciwdziałać negatywnym efektom podwyżki podatku konsumpcyjnego 

oraz przewidywanemu spadkowi koniunktury po zakończeniu igrzysk olimpijskich  
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i paraolimpijskich w Tokio w drugiej połowie 2020 roku. Kolejnym powodem decyzji rządu 

jest przygotowywanie się na kryzys globalny. Dwa tygodnie po podaniu informacji  

o stymulusie Bank Japonii zdecydował o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym 

poziomie i kontynuowaniu dotychczasowej, bardzo luźnej polityki monetarnej, wraz  

z kontrowersyjnym programem skupu akcji i obligacji.  

Decyzje rządu i banku centralnego w Japonii mają wymiar lokalny, ale pokazują, że kryzys 

finansowy i/lub gospodarczy w najbliższych latach jest realny, również na skalę regionalną 

czy globalną. Prawdopodobieństwo wystąpienia światowej recesji zwiększają elementy 

takie jak: wojna handlowa między USA i Chinami, wojna handlowa między Japonią i Koreą 

Południową, napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie, przegrzanie bańki na rynku 

nieruchomości i pożary w Australii, a w Europie przedłużające się protesty we Francji, 

niepewność związana z Brexitem w Wielkiej Brytanii i katastrofalna sytuacja na rynku pracy 

w Hiszpanii. Rośnie prawdopodobieństwo, że kryzys rozpocznie się w obszarze Azji  

i Pacyfiku i dotrze do Stanów Zjednoczonych i Europy, w tym do Niemiec i Polski. 

 

Protesty w Indiach a ich znaczenie międzynarodowe 

Krzysztof Iwanek 

 

Od grudnia 2019 r. w różnych miejscach Indii trwają antyrządowe protesty. Demonstracją 

wyrażają przede wszystkim sprzeciw wobec ustawy Citizenship Amendment Act (CAA, 

przegłosowanej w grudniu 2019 r.) i planowanego Narodowego Rejestru Obywateli 

(National Register of Citizens, NRC). 

Chociaż podczas protestów doszło do incydentów z użyciem przemocy (i zginęło w nich jak 

dotąd kilkadziesiąt osób), zagraniczni obywatele przebywający w Indiach nie wydają się 

bezpośrednio zagrożeni (jeśli nie będą przebywać w miejscach demonstracji). Chociaż 

ogólny poziom stabilności i bezpieczeństwa w Indiach nie zmalał w sposób znaczący, te 

wydarzenia powinny być dalej uważnie monitorowane. Zapowiedź wprowadzenia NRC 

oznacza, że protesty będą zapewne trwały przez kolejne miesiące. 

Niezależnie od znaczenia tych wydarzeń dla sytuacji wewnętrznej, ich implikacje 

dyplomatyczne, choć trudne do zmierzenia, nie wydają się wpływać na stosunki Nowego 

Delhi z innymi państwami niż sąsiedzi Indii. Ogólnie rzecz biorąc można stwierdzić, że 
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chociaż ucierpiała globalna reputacja rządu indyjskiego, rzeczywista pozycja Nowego Delhi 

w układzie stosunków międzynarodowych nie osłabła. Różne grupy partii w Parlamencie 

Europejskim zgłosiły do głosowania petycje krytykujące rząd indyjski za wprowadzenie 

CAA, ale Unia Europejska jako całość zdystansowała się od tych głosów krytyki. Protesty 

przeciw CAA odbyły się w różnych miastach europejskich, ale wydaje się, że przede 

wszystkim brali w nich udział reprezentanci diaspory indyjskiej i miały one przebieg 

pokojowy. Polityka Nowego Delhi została również skrytykowana przez media amerykańskie 

i część rządu (ale w tym drugim wypadku w sposób znacznie bardziej wyważony), ale nie 

wydaje się, by wpłynęło to na jakiekolwiek kluczowe elementy współpracy Waszyngtonu  

z Nowym Delhi. Jest natomiast bardzo widoczne, że Nowe Delhi nie życzy sobie, by inne 

państwa podnosiły kwestie CAA i NRC w ich relacjach z Indiami. 
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Konfrontacja USA i Iranu: możliwe konsekwencje zabójstwa gen. 

Solejmaniego 

 

Po zabójstwie gen. bryg. Ghassema Solejmaniego (wym. Kasema Solejmaniego), dowódcy 

elitarnej jednostki służb specjalnych Ghods (wym. Kods) w nocy z dnia 2 na 3 stycznia br., 

władze Iranu zapowiedziały odwet. Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa IRI 

kontradmirał Ali Szamchani zapowiedział, że Iran przygotował 13 scenariuszy kontrataku  

w odpowiedzi na zamordowanie generała. Mimo tego Teheran prawdopodobnie ma 

ograniczone możliwości działania, a wzmiankowana liczba scenariuszy może służyć jedynie 

zastraszeniu przeciwnika. 

 

W nocy z 7 na 8 stycznia irańskie siły powietrzne Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej 

dokonały ataku przy użyciu taktycznych pocisków balistycznych krótkiego zasięgu. Irańskie 

media podają, że użyto pocisków typu Zolfaghar oraz Ghajjam. Dokładniejsze dane dot. ww. 

pocisków nie są znane. Zolfaghar i Ghajjam są rozwijaną przez Teheran serią pocisków, 

która wywodzi się z produktów chińskich oraz północnokoreańskich. Iran na przestrzeni 

wielu lat trwania swego programu rakietowego rozwijał i udoskonalał te 

wschodnioazjatyckie pierwowzory. 

 

Irańczycy dokonali ataku prawdopodobnie tylko na dwie bazy na terenie Iraku, w których 

stacjonują żołnierze amerykańscy oraz państw koalicji: al-Asad oraz przy Irbilu. 

Najwyższy Przywódca Iranu ajatollah Ali Chamenei zadeklarował potem, że atak rakietowy 

na bazy w Iraku stanowi dopiero „policzek” wymierzony USA, ale w żaden sposób nie jest 

wystarczający. Wnioskować z tego można, że irańskie władze pozostawiły w ten sposób 

przestrzeń do deeskalacji. Z dużą dozą pewności można jednak spodziewać się dalszego 

zaostrzenia konfliktu. Jeśli Waszyngton lub Teheran uzna kolejny atak za konieczny, 

wówczas najprawdopodobniej władze irańskie będą starały się rozłożyć swoje działania  

w czasie, aby wywrzeć jak największą presję na USA i UE.  
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Alternatywnie władze USA mogą zadecydować o wstrzymaniu dalszych kroków. To jednak 

może okazać się dla Teheranu niewystarczające. Celem strategicznym irańskich władz jest 

bowiem wyparcie sił USA z regionu, a przynajmniej z Iraku oraz Syrii. Nie wiadomo także jak 

zachowają się parapaństwowi oraz państwowi partnerzy Iranu (proirańskie bojówki  

w regionie, Hezbollah, Hamas, Palestyński Islamski Dżihad, Huthi, władze syryjskie). Istnieje 

jednak duże prawdopodobieństwo, że w którymś scenariuszu lub etapie zaczną uzupełniać 

działania zbrojne Iranu.  

 

Z pewnością jednak ostatecznym etapem dla władz w Iranie jest przystąpienie do operacji 

wycelowanych w amerykańskich sojuszników w regionie oraz wycofanie się z umów, które 

teoretycznie uniemożliwiają Iranowi rozwijanie militarnego programu nuklearnego.  

W wymiarze politycznym Teheranowi zależy bowiem na wzmożeniu nastrojów 

antyamerykańskich w regionie do takiego stopnia, który przestanie być akceptowalny dla 

np. państw Zatoki Perskiej. Kontrowersje narastające w starciu amerykańsko-irańskim mają 

na celu również podzielenie europejskiej opinii publicznej i zwiększenie nacisków na 

państwa UE do zdystansowania się od USA. Im bardziej konflikt Iranu z USA będzie groźny 

dla stabilności w regionie, tym mocniej zaczną rozwijać na Bliskim Wschodzie swoje wpływy 

również Turcja oraz Rosja i Chiny. Wielość stron rywalizujących w tym obszarze 

geograficznym stwarza jednak szansę, że zarówno USA i Iran wywołają tak znaczącą 

atmosferę zastraszenia, że deeskalacja będzie akceptowalna i konieczna.  

 

W pierwszych etapach zamachy terrorystyczne na tzw. miękkie cele, jak hotele, ambasady, 

itp., zapewne nie będą znajdowały się wysoko na irańskiej liście priorytetów. Dużo 

atrakcyjniejsze mogą okazać się tzw. cyberataki. Władze Iranu będą starać się pokazać jako 

przeciwnik godny USA, postępujący w pewnym sensie „szlachetnie”, czy też „miłosiernie”. 

Problemem pozostanie atrybucja ew. zamachów terrorystycznych na cele miękkie, 

ponieważ istniejącą sytuację z pewnością wykorzystają ugrupowania terrorystyczne 

niepowiązane z Iranem. Z tego właśnie powodu Teheran będzie najprawdopodobniej unikał 

stosowania takich metod. Irańskie władze w stworzonych przez siebie 

scenariuszach/etapach eskalacji przewidziały najprawdopodobniej ataki na cele komercyjne 

(tankowce, obiekty przemysłu węglowodorowego w regionie), ale napaści na nie będą 
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raczej widziane jako ostateczność. Teheran jest z pewnością świadom tego, że zaburzanie 

wydobycia, rafinacji i eksportu węglowodorów z regionu przyczyni się jedynie do izolacji 

Iranu na arenie międzynarodowej. 

 

W wymiarze bezpieczeństwa wewnętrznego w Iranie można z dużą dozą 

prawdopodobieństwa spodziewać się aktów terrorystycznych, sabotażu oraz prowokacji. 

 

Mimo niepewności dot. dalszego biegu wydarzeń, zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli 

RP w regionie wydaje się być realne. 
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Działania chińskiej firmy Stecol w Polsce  

 

Stecol jest chińską f irmą państwową, która z coraz większym powodzeniem bierze udział  

w przetargach na budowę infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce. Działania Stecol  

w Polsce są przykładem umiejętności dostosowania się chińskiego przedsiębiorstwa do 

realiów polskiej branży budowlanej. Niektóre aspekty funkcjonowania Stecol oraz jej 

powiązań z innymi chińskimi f irmami mogą jednak wpływać na jej działania w przyszłości  

i powinny być wzięte pod uwagę przy ocenie możliwości udziału w projektach kluczowych  

z punktu widzenia interesów państwa. 

 

Pierwsze próby 

 

W pierwszej połowie 2018 r. Stecol wziął udział w przetargu na budowę północnej 

obwodnicy Krakowa. Jest to inwestycja o kluczowym znaczeniu dla poziomu ruchu 

samochodów w mieście, gdyż po jej zakończeniu Kraków będzie pierwszym większym 

miastem w Polsce z pełnym pierścieniem obwodnic1. Do końca kwietnia 2018 r. do GDDKiA 

wpłynęło osiem ofert. Tworzące konsorcjum Stecol i Polbud Pomorze zaproponowały 1,289 

mld PLN i jako jedyny potencjalny wykonawca zmieściły się w budżecie projektu 

wynoszącym 1,339 mld PLN. Druga pod względem ceny najbardziej atrakcyjna oferta 

konsorcjum GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt z Turcji, Mosty-Łódź i Gulermak Sp.  

z o. o. wynosiła 1,427 mld PLN2. Wszyscy uczestnicy zobowiązali się do zakończenia 

inwestycji w ciągu 47 miesięcy3, zatem to kryterium nie miało wpływu na wskazanie 

zwycięzcy przetargu. Na początku lipca komisja przetargowa wskazała ofertę chińsko-

polskiego konsorcjum jako najbardziej atrakcyjną4. Od decyzji tej odwołały się dwa 

konsorcja: wspomniane już turecko polskie i konsorcjum Budimexu ze Strabagiem (oferta za 

1,471 mld PLN). Na początku września Krajowa Izba Odwoławcza uznała odwołanie za 

zasadne i wykluczyła polsko-chińskie konsorcjum z przetargu. Jako podstawę decyzji 

Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wskazało, że jedna z osób wskazanych w dokumentach 

przetargowych nie posiadała uprawnień wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków 
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Zamówienia (SIZW)5. Po wykluczeniu Stecol we wrześniu ogłoszono kolejny przetarg, który 

wygrało konsorcjum polsko-tureckie. Konsorcjum Stecol i Polbud Pomorze złożyło 

odwołanie od decyzji komisji przetargowej, ale zostało ono uznane przez KIO za 

nieuzasadnione, gdyż konsorcjum zgłosiło zarzuty, które były już rozpatrzone przy 

poprzednim postępowaniu, zatem nie można było zgłosić ich ponownie6. Inwestycja jeszcze 

nie ruszyła. Na razie trwają prace przygotowawcze, rozmowy na temat zasad wykupu 

gruntów itp. W styczniu b.r. został złożony pierwszy wniosek o ZRID7. 

 

We wrześniu 2018 r. Stecol wzięła udział w przetargu na budowę odcinka drogi ekspresowej 

S7 (popularnej Zakopianki) z Rdzawki do Nowego Targu i zaoferowała najniższą cenę: 706, 

244 mln PLN. Inwestycja ma być prowadzona w formule „projektuj i buduj”, co oznacza, że 

wykonawca miał być zobowiązany do opracowanie projektu, uzyskania pozwolenia na 

budowę, realizacji prac budowlanych oraz otrzymania zezwolenia na użytkowanie 

infrastruktury. Stecol został jednak wykluczony z przetargu ze względu na niezgodność 

treści oferty ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). Wniosek  

o wykluczenie Stecol został złożony przez Intercor. Innym zarzutem była rażąco niska cena. 

Decyzję o wykluczeniu podjęło KIO i jako podstawę do wykluczenia wskazało, że Stecol  

w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa (ewentualnie w zamierzony sposób lub rażąco 

niedbały), przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego. Osoby 

zaproponowane przez Stecol na stanowiska Dyrektora Kontraktu — Przedstawiciela 

Wykonawcy i Kierownika Budowy w rzeczywistości nie posiadały odpowiedniego 

doświadczenia wymaganego przez zamawiającego. Realizacja przetargu została w tej 

sytuacji powierzona f irmie Intercor z Zawiercia. Dwujezdniowa trasa będzie miała ponad 16 

km długości. Zaplanowano budowę czterech węzłów oraz 22 obiektów inżynierskich8. 

Umowę podpisano 19 września ub.r.9  

 

Przegrane przetargi w 2019 r.  

 

W lutym br. Stecol złożył najkorzystniejszą cenowo ofertę na wybudowanie obwodnicy 

Praszki i Gorzowa Śląskiego. Stecol zaproponował 168,5 mln PLN, drugi w kolejności 

Mostostal 171,5 mln PLN, a trzecia Mota-Engil 172,5 mln PLN. Kluczowym czynnikiem była 
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cena, gdyż wszyscy czołowi oferenci podali taki sam okres gwarancji: 5 lat, czas realizacji: 36 

miesięcy i zgodę na przejęcie części ryzyka, które były kryteriami oceny ofert10. Oferta 

Stecol została jednak ostatecznie odrzucona11 z powodu błędu formalnego we wniesieniu 

wadium12. 

 

Stecol wziął również udział w przetargu na budowę odcinka Załuski-Modlin drogi 

ekspresowej S7. Oferty otwarto 21 listopada. W tym przetargu oferując 638 mln PLN 

przegrał z polsko-kazachskim konsorcjum, w którego skład wchodziły SP Sine Midas Story 

(Kazachstan), Todini Central Asia (Kazachstan) oraz Fabe Polska, które zaproponowało 

prawie 539 mln PLN. Oferta Stecol była również wyższa od oferty innej chińskiej f irmy 

biorącej udział w przetargu – China Road and Bridge Corporat ion (ponad 589 mln PLN). 

Długość planowanego dwujezdniowego odcinka z trzema pasami jazdy w każdym kierunku 

wynosi 12km. Planowane są dwa węzły drogowe. Złożone oferty będą badane i oceniane 

przy zastosowaniu następujących kryteriów: przedłużenie okresu gwarancji na wybrane 

elementy – 30%, termin realizacji – 10%, cena – 60%. Umowa ma być zrealizowana do 

jesieni 2024. Stecol złożył również ofertę na sąsiedni odcinek S7 Siedlin-Załuski. Uczestnicy 

tego przetargu byli tacy sami jak w wypadku przetargu na odcinek Załuski-Modlin. Również 

w tym przetargu Stecol była znacznie droższy (z wyceną w wysokości ponad 693 mln PLN) 

niż konsorcjum polsko kazachskie (591 mln PLN), w którym zmienił się tylko lider na Todini 

Asia Central. Oferta Stecol była również wyższa od oferty China Road and Bridge 

Corporat ion (ponad 626 mln PLN). Odcinek ma długość 13 km i dwie jezdnie po trzy pasy 

ruchu w każdym kierunku. Budowa ma być realizowana na śladzie istniejącej drogi krajowej 

nr 7 i również mają być zbudowane dwa węzły drogowe13. 

 

W maju 2019 r. Stecol przegrał przetarg na budowę odcinka S-1 Przybędza-Milówka, czyli 

tzw. obejścia Węgierskiej Górki. Zwycięzcą było konsorcjum Mirbud S.A., Przedsiębiorstwo 

Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. i Prywatna Spółka Akcyjna Zrzeszenie Budowlane 

Interbudmontaż z Ukrainy. Polsko-chińskie konsorcjum złożyło jednak odwołanie  

o wykluczenie Maribudu z przetargu, które zostało uznane, a przetarg został unieważniony. 

Podstawą decyzji było wprowadzenie w błąd zamawiającego na temat spełniania warunków 

udziału w postępowaniu w kwest ii doświadczenie osoby wskazanej na stanowisko 
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kierownika robót mostowych, co było istotnym elementem wyboru oferenta14. Konsorcjum, 

w którym brało udział Stecol powołało się więc na podobne podstawy unieważnienia 

przetargu, które były przyczyną wyeliminowania chińskiej f irmy z przetargów o północną 

obwodnicę Krakowa i Zakopiankę i na które powoływał się m.in. Intercor, ówczesny 

konkurent Stecol. Był to już drugi przetarg. Poprzedni, wygrany w październiku 2018 r. przez 

włoskie f irmy został unieważniony, a odwołującym była wówczas inna chińska f irma China 

Railway.15  

 

Pierwsze sukcesy  

 

W lipcu br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała Stecol jako wykonawcę 

16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S14, która w praktyce będzie pełniła rolę 

zachodniej obwodnicy Łodzi. Przetarg, który wygrał Stecol dotyczy budowy odcinka Łódź 

Teofilów-Słowik. Chińska f irma podała najniższą ofertę w wysokości 724 mln PLN, o 54 mln 

więcej niż przewidywał kosztorys zamawiającego. GDDKiA zdecydowała się na 

zaakceptowanie tej oferty, gdyż wcześniejsze dwa były unieważnione16. 

 

W końcu października br. konsorcjum Stecol, Przedsiębiorstwa Usług Technicznych Intercor 

sp. z.o.o. z Zawiercia i Sinohydro Corporat ion Limited zdobyło najwięcej punktów  

w przeprowadzonym w formie aukcji elektronicznej przetargu na budowę mającego 71 km 

odcinka trasy kolejowej Rail Balt ica (między Czyżewem a Białymstokiem). PKP PLK nie 

podało wprost, czy wynik aukcji oznacza, że oferta polsko-chińskiego konsorcjum została 

wybrana za najlepszą w przetargu. Podpisanie umowy planowane jest na I kwartał 2020.  

W pierwszym przetargu konsorcjum zgłosiło najwyższą ofertę o wartości 5,2 mld PLN. 

Budżet zamawiającego wynosił 1,6 mld PLN.17 Realizacja zamówienia na podstawie oferty 

trzykrotnie przekraczającej zakładany budżet inwestycji budziła wątpliwości18. Stecol brał 

również udział w przetargu na budowę dróg na trasie Via Balt ica i na odcinku Podborze-

Śniadowo tworząc konsorcjum z Intercor jako liderem. Oferta polsko-chińskiego 

konsorcjum wynosiła ponad 912 mln PLN i była znacznie wyższa od oferty zwycięzcy 

przetargu f irmy Polaqua, która zaproponowała 749 mln PLN, ale również wyższa od oferty 

Strabagu (prawie 884 mln PLN) i Budimexu prawie 900 mln PLN. Długość nowo 
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wybudowanego odcinka to 19,5 km, a wykonawca ma dodatkowo przebudować  

i zmienić 3 km nawierzchni na S8. Na tym odcinku pierwotnym wykonawcą miała być f irma 

RUBAU, jednak nie uzyskała ZRID w terminie i przetarg został rozpisany ponownie19. 

Przekazanie do realizacji tak ważnej linii chińskim f irmom budzi wątpliwości, jednak 

większość z nich kierowana jest pod adresem Sinohydro20, która realizowała już kilka 

inwestycji w Polsce i będzie realizowała kolejne21. Sinohydro brała również udział  

w kontrowersyjnych i mało transparentnych projekty jak np. budowę dróg w Macedonii 

Północnej22, a ostatnio w projekt wydobycia boksytów i przetwórstwo w zamian za pożyczki 

w Ghanie23 oraz budowę elektrowni wodnych w Ekwadorze24. Jakość budowanej  

w Ugandzie megatamy również budzi wątpliwości25. 

 

O firmie Stecol 

 

Stecol Corporat ion (wcześniej Sinohydro Tianjin Engineering Co., Ltd.) jest 

przedsiębiorstwem państwowym, które wchodzi w skład grupy Power China. Osoby 

wchodzące w skład zarządu f irmy stanowią jednocześnie kierownictwo organizacji partyjnej 

KPCh.26 Prezes zarządu jest jednocześnie sekretarzem organizacji partyjnej, CEO i członek 

zarządu Zhao Jingbo to wicesekretarz, podobnie jak jedne z członków komisji nadzorczej. 

Jako przedsiębiorstwo państwowe Stecol może być w łatwiejszy sposób wykorzystane jako 

narzędzie do realizacji celów chińskiego rządu i KPCh niż te przedsiębiorstwa prywatne, 

które są słabiej powiązane i stosunkowo mnie zależne od dyrektyw partyjnych  

i administracji państwowej. W 2018 r. grupa Stecol była notowany na 43 miejscu wśród 

chińskich przedsiębiorstw, które realizowały kontrakty zagraniczne na roboty budowlane  

i inne usługi z zakresu robót infrastrukturalnych27. W 2017 r. była na miejscu 35 z prawie 886 

mln. Doświadczenie Stecol w samodzielnym prowadzeniu dużych inwestycji zagranicznych 

jest ograniczone ze względu na fakt, że wiele z wykonywanych przez nich robót było 

związanych z projektami prowadzonymi w ramach grupy Power China28. Dotyczy to 

również projektów w Polsce. Stecol na swojej stronie pokazuje projekt linii energetycznej 

400kV na trasie Chełm-Lublin29, nie wskazując swojej roli jako podwykonawcy, chociaż 

głównym wykonawcą jest Sinohydro30. W Polsce Stecol działa jako oddział chińskiej f irmy31.  
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Projekty, jakich podejmowała się f irma za granicą, głównie w Afryce, były zróżnicowane  

i powiązane z projektami grupy Power China. Znaczną część z nich stanowiły projekty 

instalacji wodnych. Stecol wykonywał również np. część prac przy budowie osiedli 

mieszkaniowych w Algierii32, hotelu w Tanzanii33 i elektrowni w Rwandzie34. Należy 

podkreślić, że dopiero w ostatnich latach Stecol wziął udział w większej liczbie projektów 

budowy lub renowacji dróg – głównie w Kenii, Tanzanii i Rwandzie35.  

 

Wnioski 

 

1. Chińska f irma po pierwszych porażkach w kolejnych dostosowała się do polskich 

wymogów w zakresie sporządzania dokumentacji i wykazała też znaczną elastyczność  

w doborze partnerów, podejmując współpracę również ze swoim konkurentem, f irmą 

Intercor, w czym dostosowała się do realiów panujących na polskim rynku. Jest to kolejna 

f irma obok Sinohydro czy Pinggao, która skutecznie wchodzi na rynek przetargów w Polsce, 

co może zachęcać kolejne. 

 

2. Stecol bierze udział w przetargach z innymi f irmami chińskimi w jednych tworząc 

konsorcja i współpracując, w innych konkurując. Nie ma do tej pory podstaw, by twierdzić, 

że Stecol uzgadnia z innymi f irmami chińskimi oferty i w związku z tym „dzieli” się 

projektami w Polsce. Współpracuje natomiast blisko z Sinohydro, innym członkiem Power 

China, którego dotychczasowe działania budzą pewne kontrowersje.  

 

3. W kilku przetargach oferty Stecol były wyższe niż konkurentów zarówno polskich – w tym 

zlokalizowanych w Polsce spółek zależnych zagranicznych przedsiębiorstw – jak  

i konkurentów pochodzących z Kazachstanu i Ukrainy. Wskazywać to może, że f irma 

koncentruje się na wybranych przetargach nie starając się za wszelką cenę wygrać 

wszystkich, w których bierze udział. Podnosi to wiarygodność działań f irmy na polskim 

rynku. 

 

4. Współpraca z polskimi przedsiębiorstwami w ramach konsorcjum wpływa na przyrost 

wiedzy i know how chińskiej f irmy w obszarze zasad operowania w Polsce, w szczególności 
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mechanizmów, jakimi rządzą się postępowania przetargowe oraz znajomości sieci 

podwykonawców. Zwiększa to możliwości Stecol do brania udziału w przyszłych 

przetargach, również jako samodzielny wykonawca, a nie członek konsorcjum, co może 

zaostrzyć konkurencję z rodzimymi wykonawcami. 

 

5. Ocena realizacji projektów, w które zaangażowany jest Stecol pod kątem wykorzystania 

polskich materiałów i zatrudnienia polskich wykonawców może być w ograniczonym 

zakresie dokonana w późniejszej fazie lub po zakończeniu projektu. Należy jednak mieć na 

uwadze, że oferowana przez chińskie przedsiębiorstwo niższa cena może okazać się 

korzyścią pozorną, jeśli będzie miał miejsce znaczny przepływ środków f inansowych do 

Chin z tytułu zakupu w Chinach materiałów budowlanych i wykorzystania chińskich 

pracowników. Jest to element szerszej kwest ii dotyczącej udziału w polskich przetargach 

infrastrukturalnych f irm zagranicznych, szczególnie spoza UE i realizowania przez nie 

inwestycji publicznych. 

 

6. Jako przedsiębiorstwo państwowe Stecol może być w łatwiejszy sposób wykorzystany 

jako narzędzie do realizacji celów chińskiego rządu i KPCh niż te przedsiębiorstwa 

prywatne, które są słabiej powiązane i stosunkowo mnie zależne od dyrektyw partyjnych  

i administracji państwowej. Czynnik ten powinien być uwzględniony w ocenie udziału f irmy 

w kluczowych projektach infrastrukturalnych.  

 

7. Stecol nie ma jeszcze znacznego doświadczenia jako samodzielny wykonawca 

infrastruktury drogowej w projektach zagranicznych, a dotychczasowe projekty prowadził 

głównie w Afryce i państwach azjatyckich. Doświadczenie zdobyte w projektach 

prowadzonych w odmiennych warunkach klimatycznych, terenowych i odmiennych 

standardach niekoniecznie może być przekładalne na polskie projekty – tym bardziej, że 

największy obecnie kontrakt, jakiego Stecol być może podejmie się ma za przedmiot linię 

kolejową, a w tym obszarze f irma ma jeszcze mniejsze doświadczenie niż w budowie dróg.  

 

Łukasz Sarek – analityk ds. gospodarki Chin w Ośrodku Badań Azji 
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Reelekcja Tsai Ing-wen na stanowisko prezydent Tajwanu 

 

11 stycznia 2020 r. na Tajwanie odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne.  

W wyborach prezydenckich zwycięstwo odniosła po raz drugi z rzędu Tsai Ing-wen ( , 

pinyin: Cai Yingwen) z liberalnej Demokratycznej Partii Postępowej (DPP), która zdobyła 

rekordowe 8,2 miliona głosów (57,1%). Jej główny konkurent Han Kuo-yu ( , pinyin: 

Han Guoyu) z konserwatywnego Kuomintangu (KMT) zdobył niewiele ponad 5,5 miliona 

głosów (38,6%). Do wyborów poszło 74,9% mieszkańców Tajwanu (o prawie 9 punktów 

procentowych więcej niż cztery lata temu). Trzeci kandydat, Soong Chu-yu ( , pinyin: 

Song Chuyu) z Partii Najpierw Naród (PFP, partia wywodząca się ze środowisk KMT), zdobył 

niewiele ponad 600 tysięcy głosów (4,26%). W wyborach parlamentarnych najwięcej miejsc 

zdobyła również DPP (w sumie 61 ze 113 – o siedem mniej niż cztery lata temu), uzyskując 

tym samym większość ustawodawczą. Drugie miejsce zajął KMT z 38 miejscami (o trzy 

mandaty więcej niż w 2016 r.). Pomniejsze partie, które w ostatnich latach dynamicznie 

rozwijały się na wyspie, będą również mieć swoich reprezentantów w parlamencie: Taiwan 

People’s Party (TPP) otrzymała pięć mandatów (chociaż została założona zaledwie pół roku 

temu); New Power Party (NPP, partia przeciwna zacieśnianiu stosunków z Pekinem, 

powstała w 2015 r. w związku z tzw. rewolucją słoneczników) otrzymała 3 mandaty,  

a Taiwan Statebuilding Party (TSP, partia popierająca niepodległość wyspy) uzyskała jeden. 

Pozostałe pięć mandatów obejmą niezależni przedstawiciele.  

Znaczenie wewnętrzne i regionalne 

Wyniki wyborów wskazują na bezsprzeczną przewagę Tsai i DPP, co jeszcze kilka miesięcy 

temu nie było oczywiste. Notowania tej partii wydawały się nieustannie pogarszać po 

przegranych wyborach samorządowych z 2018 r. (przez Pekin odebranych jako sukces 

polityki wobec wyspy), a liczne sondaże przeprowadzane w pierwszej połowie 2019 r. 

potwierdzały ten trend. Dopiero połowa ubiegłego roku przyniosła przełom dla DPP – od 

około połowy lipca notowania Tsai zaczęły piąć się w górę36.  
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Do wzrostu poparcia przyczyniło się kilka kwestii. Po pierwsze, prodemokratyczne protesty 

w Hongkongu trwające nieprzerwanie od czerwca 2019 r. i brutalnie tłumione przez policję 

usankcjonowaną przez Pekin przyczyniły się do wzrostu lęku o przyszłość Tajwanu  

w kontekście stosunków wyspy z Chinami kontynentalnymi. Tym samym perspektywa 

rządów KMT, czyli partii bardziej skłonnej do zacieśniania relacji z Pekinem, stała się dużo 

mniej atrakcyjna, a wręcz przekształciła się w źródło lęku o przyszłość tajwańskiej 

demokracji i de facto suwerennego systemu polityczno-prawnego. Dramatyczna sytuacja  

w Hongkongu stała się dobitnym dowodem dla Tajpej, że tzw. polityka „jednego państwa, 

dwóch systemów”, forsowana przez rząd w Pekinie jako kompromis między niepodległością 

a całkowitym przyłączeniem do systemu politycznego ChRL, nie działa37. Po drugie, DPP 

udało się zmobilizować najmłodszy elektorat, m.in. podejmując kontrowersyjne  

z perspektywy części społeczeństwa decyzje, jak np. legalizacja małżeństw jednopłciowych. 

Chociaż odbyło się to kosztem utraty części konserwatywnego elektoratu, zjednanie sobie 

młodych opłaciło się DPP, w szczególności w obliczu postępującej w ostatnich latach 

fragmentaryzacji liberalnej sceny politycznej na Tajwanie i powstających nowych partii o 

progresywnej agendzie (np. NPP)38. 

Mobilizacja elektoratu wokół kwestii tożsamościowych (związanych z zachowaniem 

odrębności Tajwanu i obroną wartości demokratycznych), na które postawiła DPP, jest 

również sygnałem dla Pekinu, że obecna polityka władz ChRL wobec wyspy okazała się 

porażką. Reprezentanci Chin kontynentalnych niejednokrotnie powtarzali, że napięcia po 

dwóch stronach Cieśniny Tajwańskiej wynikają z niezrozumienia intencji KPCh przez 

tajwańskie społeczeństwo, które pada ofiarą manipulacji związanej z walką o władzę 

między poszczególnymi siłami politycznymi na wyspie39. Po pierwszej wygranej Tsai  

w wyborach z 2016 r. oficjalna komunikacja między Pekinem a Tajpej całkowicie ustała, 

pogłębiając poczucie niezrozumienia po obu stronach Cieśniny Tajwańskiej. Pekin ignoruje 

istnienie tożsamości lokalnej na Tajwanie, która ma wpływ na funkcjonowanie i rozwój 

odrębnego systemu polityczno-prawnego, od 1996 r. opartego na demokratycznych 

wyborach. W obecnej sytuacji ciężko wyobrazić sobie nawet hipotetyczne negocjacje 

między Tajpej a Pekinem na temat wprowadzenia jakichkolwiek rozwiązań inspirowanych 

„jednym państwem, dwoma systemami”.  
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Pomimo znaczącej przewagi Tsai wyzwania wewnętrzne i zewnętrzne stojące przed 

rządami DPP mogą jednak szybko osłabić pozycję tej formacji politycznej. Sytuacja 

gospodarcza na wyspie powoli się polepsza, chociaż utrzymujące się bezrobocie młodych 

(na poziomie ok. 12%40) i ceny na rynku nieruchomości wpływają na niezadowolenie tej 

grupy wiekowej. Co więcej, problemy szybko starzejącego się społeczeństwa wymagają 

dalszych systemowych rozwiązań. Jednocześnie działania destabilizacyjne (jak np. 

dezinformacja czy zastraszanie) ze strony rządu w Pekinie prawdopodobnie będą się nasilać 

wraz z rosnącymi ambicjami ChRL pod rządami Xi Jinpinga. Powrót wyspy do macierzy jest 

jednym ze strategicznych celów Komunistycznej Partii Chin (KPCh), któremu 

podporządkowana jest znaczna część chińskiej polityki. Jak informują tajwańskie ośrodki 

badawcze, działania dezinformacyjne mające na celu zmianę narracji na temat polityki Chin 

kontynentalnych na zgodną z interesami Pekinu odbywają się m.in. przez zakup udziałów w 

lokalnych mediach, publikację materiałów sponsorowanych czy szerzenie fałszywych treści 

w Internecie przy użyciu zanonimizowanych adresów IP41. Również Tajwańczycy 

przebywający w Chinach kontynentalnych (m.in. przedsiębiorcy czy studenci) znajdują się 

pod coraz większą presją z obu stron: w ChRL są nierzadko przesłuchiwani przez 

przedstawicieli służb bezpieczeństwa w celu identyfikacji ich poglądów politycznych, 

natomiast po powrocie na Tajwan są nierzadko podejrzewani o bycie agentami wpływów 

KPCh. Sytuacja ta potęguje polaryzację społeczeństwa wyspy wobec rządu w Pekinie  

i wpływu jego polityki na sytuację na wyspie i w regionie.  

Implikacje globalne 

Tymczasem w najbliższej przyszłości nie należy spodziewać się drastycznych ruchów ze 

strony Tajpej, które potencjalnie zagroziłyby status quo w regionie. Niedługo po ogłoszeniu 

reelekcji Tsai stwierdziła, że Tajwan nie potrzebuje ogłaszać niepodległości, ponieważ  

w praktyce funkcjonuje już jak suwerenne państwo42. Wydaje się, że Tajwan będzie 

kontynuował politykę zjednywania sobie nieformalnych sojuszników w oparciu o wspólne 

wartości (m.in. z UE) i percepcję zagrożeń (z partnerami w regionie jak Japonia czy 

państwami Azji Południowo-Wschodniej i Południowej oraz Australią i Nową Zelandią  

w formacie New Southbound Policy). Będzie tak czynić w szczególności w kontekście 

spadającej liczby oficjalnych partnerów dyplomatycznych. Tzw. „dyplomacja czekowa” 
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oparta na obietnicach finansowych ChRL w zamian za zniesienie stosunków z Tajpej  

i uznanie Pekinu za jedynego reprezentanta Chin coraz bardziej bowiem izoluje Tajwan na 

arenie międzynarodowej. Pod koniec 2019 r. Wyspy Salomona i Kiribati zrzekły się 

kontaktów dyplomatycznych z Tajpej, tym samym pozostawiając Tajwan z jedynie 15 

oficjalnymi partnerami międzynarodowymi. Niemniej jednak nieformalne stosunki 

dyplomatyczne między Tajwanem a wieloma państwami i podmiotami są utrzymywane,  

a w wielu przypadkach wręcz intensyfikowane – w szczególności z UE oraz USA.  

Reelekcja Tsai oznacza, że historycznie bliskie stosunki z USA będą w najbliższej przyszłości 

dalej pogłębiane, gdyż leży to zarówno w interesie Tajpej, jak i Waszyngtonu.  

Z perspektywy Tajwanu niesłabnące wsparcie USA jest gwarantem bezpieczeństwa wyspy  

i jej funkcjonowania jako de facto odrębnego podmiotu na arenie międzynarodowej. Z tej 

perspektywy konfrontacyjna polityka amerykańskiej administracji pod rządami Donalda 

Trumpa wobec ChRL wydaje się być korzystna dla Tajwanu. Istnieją jednak kwestie, na 

które styl obecnej polityki USA ma bardziej ambiwalentny wpływ. Przeciągający się konflikt 

handlowy na linii Waszyngton-Pekin z jednej strony wydaje się wpływać pozytywnie na 

sytuację gospodarczą na wyspie, m.in. ze względu na relokację produkcji przez tajwańskie 

przedsiębiorstwa z ChRL z powrotem na Tajwan i szerszą zmianę łańcuchów dostaw 

korzystną dla tajwańskiego rynku. Z drugiej strony niestabilność charakteryzująca 

prezydenturę Donalda Trumpa pozwala przypuszczać, że za cenę rzeczywistych ustępstw 

gospodarczych ze strony Pekinu na korzyść Waszyngtonu USA mogłyby ograniczyć 

wsparcie polityczne i militarne dla Tajwanu.  

Obecnie jednak mamy do czynienia z zachowaniem status quo w regionie. Od ponad roku 

Waszyngton naciska Tajwan, aby lokalne podmioty ograniczały kontakty gospodarcze  

z Chinami kontynentalnymi (co i tak miało miejsce pod rządami DPP od 2016 r.),  

w szczególności w branżach o szczególnym znaczeniu z punktu widzenia strategicznej 

rywalizacji amerykańsko-chińskiej, jak np. nowe technologie. Tak np. strona amerykańska 

naciska na tajwański TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), czyli 

największe na świecie przedsiębiorstwo produkujące układy scalone o kluczowym znaczeniu 

dla rozwoju wielu technologii, nie tylko do zaprzestania sprzedaży do Chin lądowych (m.in. 

dla Huawei), ale również do przeniesienia produkcji do USA43. Chodzi tutaj głównie o sprzęt 
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o zastosowaniu wojskowym (jak np. tworzone przez TSMC komponenty używane do 

produkcji amerykańskich myśliwców F-35). Strona amerykańska twierdzi, że zabieg ten 

miałby na celu zabezpieczenie całego procesu produkcji przed potencjalnym chińskim 

szpiegostwem przemysłowym. Można spodziewać się, że kwestie technologiczne staną się 

jednym z ważniejszych tematów kształtujących zarówno stosunki między Pekinem  

a Waszyngtonem, jak i szerszą dynamikę międzynarodową w nadchodzącym roku. W tym 

kontekście Tajwan znajduje się w niekomfortowym położeniu zarówno z perspektywy 

politycznej, jak i gospodarczej – będzie mu coraz trudniej balansować między własnymi 

interesami a interesami swoich najważniejszych partnerów międzynarodowych, czyli 

głównie USA.  

Wnioski 

Z perspektywy Polski i UE zacieśnianie nieformalnych stosunków z Tajwanem jest pożądane 

w związku z szeregiem czynników, takich jak np. zainteresowanie tajwańskich 

przedsiębiorstw inwestowaniem na polskim rynku. Nie mniej ważne są zbieżności  

w rozumieniu podstawowych pojęć kształtujących współpracę międzynarodową, takich jak 

multilateralizm, demokracja czy prawo międzynarodowe. Polska zarówno jako suwerenne 

państwo, jak i członek UE powinna współpracować z tajwańskimi podmiotami,  

w szczególności w obecnej sytuacji, w której Tajwan jest szczególnie zainteresowany 

dywersyfikacją partnerów międzynarodowych w obliczu rosnących napięć między Pekinem 

a Waszyngtonem oraz dyplomatyczną ofensywą ChRL mającą na celu alienację wyspy  

w przestrzeni międzynarodowej.  

 

Alicja Bachulska – analityk ds. polityki Chin w Ośrodku Badań Azji 

                                                           
36 Tsai Ing-wen far ahead in final opinion polls before Taiwan vote, Focus Taiwan, 12.31.2019, 
https://focustaiwan.tw/politics/201912310015 [dostęp: 14.01.2020]. 
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państwa, dwóch systemów”, czyli kompromisu z 1997 r., kiedy Hongkong przeszedł spod brytyjskiego 
panowania w ręce rządu w Pekinie. Zakłada on zachowanie relatywnej autonomii polityczno-gospodarczej i 
swobód obywatelskich (jak np. wolność słowa czy zrzeszania się) przy jednoczesnym zaakceptowaniu 
zwierzchnictwa Pekinu w sprawach kluczowych (jak polityka zagraniczna czy bezpieczeństwa). Układ ten miał 
zasadniczo funkcjonować 50 lat (do 2047 r.), ale w praktyce autonomia Hongkongu jest systematycznie 
ograniczana. Spotyka się tą z rosnącym sprzeciwem ludności lokalnej.  



Biuletyn Ośrodka Badań Azji | Numer 33 | grudzień 2019-styczeń 2020 

30 | Alicja Bachulska 

                                                                                                                                                                                     
38 Lorand C. Laskai, Taiwan’s Newest Political Party Was Co-Founded by a Tattooed Rockstar, Foreign Policy, 
19.11.2015, https://foreignpolicy.com/2015/11/19/taiwan-politics-china-new-power-party-beijing-ma-xi-kmt-
dpp/ [dostęp: 14.01.2020].  
39 —— “ ”  (Nie myślcie, że chmury będą zawsze przysłaniać 
słońce – co myśleć o wyniku „wyborów” na Tajwanie), Xinhua Net, 11.01.2020, 
http://www.xinhuanet.com/tw/2020-01/11/c_1125450579.htm [dostęp: 14.01.2020].  
40 Taiwan Youth Unemployment Rate, Trading Economics, https://tradingeconomics.com/taiwan/youth-
unemployment-rate [dostęp: 14.01.2020].  
41 Yu-Yen Chien, The Influence of China’s Sharp Power on Taiwan’s Media, “Taiwan Strategists”, Prospect 
Foundation, marzec 2019, No. 1, s. 17. 
42 John Sudworth, China needs to show Taiwan respect, says president, BBC News, 14.01.2020, 
https://www.bbc.com/news/world-asia-51104246 [dostęp: 14.01.2020].  
43 Lauly Li, Cheng Ting-Fang, Exclusive: Washington pressures TSMC to make chips in US, Asian Nikkei Review, 
https://asia.nikkei.com/Business/Technology/Exclusive-Washington-pressures-TSMC-to-make-chips-in-US 
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Premier Japonii aprobuje nowy stymulus, a Bank Japonii 
utrzymuje dotychczasową politykę 

 

Na początku grudnia zeszłego roku premier Japonii zaaprobował wyliczony na blisko 120 

miliardów dolarów (13 bilionów jenów) pakiet wydatków publicznych44. Uwzględniając 

wydatki prywatne i inne, wartość pakietu stymulacyjnego może przekroczyć 239 mld 

dolarów45. Wstrzykiwanie pieniędzy do gospodarki rozłożono na trzy kolejne lata. Stymulus 

ma służyć przede wszystkim pobudzeniu konsumpcji krajowej poprzez promowanie 

płatności bezgotówkowych oraz wydatki na roboty publiczne i przy budowie infrastruktury, 

co uzasadnia się przeciwdziałaniem skutkom niedawnych katastrof naturalnych. 

Ważniejszym powodem jest chęć pokonania widocznych negatywnych skutków podwyżki 

podatku konsumpcyjnego z 8 do 10 procent (spadek popytu wśród konsumentów)  

i przygotowywanie się na skutki ewentualnej globalnej recesji. Z wyasygnowanego budżetu 

7 bilionów jenów ma zostać przeznaczone na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, 7,3 

biliona na przeciwdziałanie skutkom recesji światowej, a aż 11,7 biliona na 

powstrzymywanie spodziewanej dekoniunktury po igrzyskach olimpijskich  

i paraolimpijskich. Dokładnie dwa tygodnie po decyzji rządu Bank Japonii zdecydował  

o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie oraz kontynuowaniu 

dotychczasowej, bardzo luźnej polityki monetarnej46. Postanowił również utrzymać 

kontrowersyjny program skupowania aktywów. 

 

Warto przy tym zwrócić uwagę na obawę rządu o całościową kondycję gospodarki 

japońskiej po igrzyskach olimpijskich, które odbędą się w Tokio w tym roku. Gospodarka 

japońska w ostatnich latach w ujęciu realnym rozwijała się przede wszystkim na fali 

oczekiwań związanych z tą sportową imprezą, podczas gdy kolejne transze poprzedniego, 

implementowanego od 2013 r. stymulusu monetarnego powodowały raczej wzrost na 

rynkach kapitałowych, a oprócz tego obniżały wycenę jena wobec dolara i sztucznie 

dotowały drogi japoński eksport (przyczyniając się do wzrostu zadłużenia zagranicznego do 
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poziomu przekraczającego 81 procent PKB w 2018 roku)47. Obawa o wyhamowanie 

inwestycji po igrzyskach jest zasadna, szczególnie że w historii igrzyska rzadko kończyły się 

finansowym sukcesem. Obiekty wybudowane z myślą o igrzyskach trzeba będzie 

utrzymywać również po imprezie, a kredyty zaciągnięte na inwestycje trzeba będzie spłacać 

niezależnie od korzyści dla inwestora. Nie wiadomo też, czy igrzyska będą przełomem czy 

wyłomem (przeinwestowanie) dla rozwijającej się dynamicznie od kilku lat branży 

turystycznej, prawdopodobnie ostatniej z niewykorzystanych mocnych kart gospodarki 

japońskiej. Chociaż w Tokio nie zapłonął jeszcze ogień olimpijski i nie wystartował  

w zmaganiach żaden zawodnik, igrzyska 2020 roku już są jedną z najdroższych imprez 

sportowych w historii świata i mogą pochłonąć nawet 26 miliardów dolarów. Jest to poziom 

o kilka miliardów większy niż przychody całego sektora turystycznego w Japonii w 201448. 

Na pewno nie pozostanie bez wpływu na finanse publiczne i finanse japońskich 

przedsiębiorstw. 

 

Nadto, śledząc poczynania rządu w Tokio oraz Banku Japonii na przestrzeni ostatniej 

dekady, a szczególnie od 201349, kiedy na nienotowaną wcześniej skalę rozpoczęto dodruk 

jena, a następnie systematycznie dokonywano skupu50 obligacji państwowych i ETF na 

akcje przedsiębiorstw na japońskich giełdach51, dostrzega się, że w wyniku działań 

politycznych ceny papierów wartościowych na giełdach japońskich są najwyższe od 1991 

roku. Dzięki wykupowi obligacji przeniesiono znaczną cześć zadłużenia z rządu na bank 

centralny, co teoretycznie zmniejsza prawdopodobieństwo niewypłacalności rządu, ale 

zwiększa ryzyko utraty zaufania do waluty. Trudno oprzeć się wrażeniu, że bank centralny  

i rząd z przyczyn bardziej politycznych niż ekonomicznych od dawna starają się odpychać 

kryzysy. 

 

Jednak taka interwencyjna polityka rządu nigdy nie jest skuteczna na dłuższą metę. Kryzys 

musi nastąpić po to, by rynek mógł dojść do równowagi i wyeliminować błędne inwestycje  

i skompromitowanych uczestników. Dlatego bardziej niż o to, czy ten kryzys wystąpi, 

należy pytać, kiedy i w jaki sposób będzie przebiegał. Na to pytanie póki co nie ma 

jednoznacznej odpowiedzi, gdyż zaufanie do polityki gospodarczej rządu i Banku 

Centralnego nie słabnie. Dzieje się tak pomimo zasadnych obaw dotyczących niezależności 
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Banku Centralnego oraz roli, jaką odgrywa on w gospodarce Japonii. Mimo wszystko, 

ryzyko recesji w Japonii rośnie, a wraz z nim wzrasta również zagrożenie kryzysem finansów 

publicznych. Lata bezpośrednio po igrzyskach wydają się tu być kluczowe. Szczególnie 

niebezpieczny może być dla gospodarki japońskiej rok 2023, kiedy znacznie (z ponad 5 do 

ponad 7 milionów) wzrośnie liczba osób, które osiągnęły 75 rok życia – co w warunkach 

japońskich natychmiast spowoduje znaczny wzrost wydatków publicznych na cele socjalne 

(osobom w tym wieku i starszym przysługuje bardziej hojne ubezpieczenie zdrowotne, 

które wymaga współpłatności jedynie na poziomie 10 zamiast 30 procent)52. Kryzys 

gospodarczy w Japonii może jednak zacząć się wcześniej. Istnieje szansa, że stymulus nieco 

go opóźni. Jednak, jak to zazwyczaj bywa w przypadku stymulusów , japońska gospodarka 

prawie na pewno zapłaci za odpychanie recesji mniejszym wzrostem gospodarczym  

w przyszłości. Narzędzia popytowe były stosowane przez Japonię przez cały czas od 

pęknięcia bańki na rynku nieruchomości i akcji na przełomie lat 80 i 90 XX wieku. Zdaniem 

części ekspertów to właśnie błędna polityka Banku Centralnego i rządu nie tylko wywołały 

kryzys, ale przedłużyły recesję, co w historiografii japońskiej znane jest pod nazwą dwóch 

straconych dekad. 

 

Kolejnym powodem kontynuowania polityki popytowej przez rząd japoński jest 

przygotowywanie się na regionalny czy też światowy kryzys finansowy i/lub gospodarczy. 

Część analityków już w tej chwili dostrzega widmo nadciągającej recesji, ale większość 

oczekuje jej wystąpienia dopiero w przyszłym roku. W ostatnich miesiącach i latach 

mieliśmy jednak do czynienia z wystąpieniem kilku czynników ryzyka, które 

uprawdopodobniają wybuch regionalnego czy nawet światowego kryzysu finansowego. Są 

to, poza niejednoznaczną w świetle sytuacji międzynarodowej i bardzo drogich igrzysk 

sytuacją Japonii, przede wszystkim: obawy związane z Brexitem, chińsko-amerykańska 

wojna handlowa, japońsko-koreańska wojna handlowa, wymykająca się spod kontroli 

sytuacja na Bliskim Wschodzie, a niedawno oprócz tego destabilizacja Hongkongu oraz 

przegrzewająca się bańka na rynku nieruchomości i narastająca spirala długu hipotecznego 

w Australii, którą dosłownie podgrzewają tragiczne w skutkach pożary lasów. Rośnie 

ryzyko, że kolejny kryzys finansowy zacznie się w obszarze Azji i Pacyfiku, a nie w Stanach 

Zjednoczonych czy Europie (co jednak nie oznacza, że te strefy będą odporne na kryzys). 
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Pewnym symptomem widocznego już spowolnienia wydają się być doniesienia  

o faktycznych albo przewidywanych korektach astronomicznych cen nieruchomości  

w Londynie53 (po dojściu do władzy Borisa Johnsona nastąpiło odbicie54), San Francisco55, 

Vancouver56 i Toronto57, a także Hongkongu58. Za gwałtowny wzrost cen na tych rynkach  

w ostatnich latach odpowiedzialni byli, oprócz bankierów centralnych i rządzących, którzy 

przez lata utrzymywali niskie stopy procentowe, łatwy dostęp do kredytu i ograniczali 

swobodę budowlaną regulacjami, głównie inwestorzy z Azji (przeważnie nuworysze z Chin  

i chińskiego obszaru kulturowego). Spadek popytu może oznaczać przeczuwanie kryzysu  

i uwidaczniające się w Azji problemy z płynnością. Również w Europie sytuacja gospodarcza 

pogarsza się, co widać chociażby przez pryzmat przedłużających się protestów we Francji  

i niezmiennie tragicznej sytuacji na hiszpańskim rynku pracy. Strukturalne problemy państw 

europejskich, a także mniejszy niż dotychczas popyt na rynkach światowych, prawie na 

pewno wpłyną też na kondycję gospodarki niemieckiej i – co za tym idzie – również 

powiązanej z nią mocno naszej gospodarki. 

 

Wnioski 

 

Prawdopodobieństwo wybuchu światowego kryzysu finansowego i gospodarczego nie 

maleje, a Japonia, podobnie jak inne czołowe państwa stara się przygotować na jego 

wystąpienie i zminimalizować ewentualne następstwa. Mimo że gospodarki Japonii i Polski 

nie są mocno związane, to jednak kryzys w Japonii może wpłynąć na wielkość japońskich 

inwestycji bezpośrednich w naszym kraju. Większym zagrożeniem wydaje się jednak 

sytuacja, w której potencjalny kryzys w Azji eskaluje i rozprzestrzeni się do Europy. Dlatego 

również Polska może przedsięwziąć środki, które zabezpieczą państwo na taką 

ewentualność. 

 

Rząd Polski mógłby przygotować się na kryzys gospodarczy na przykład dążąc do 

stabilizacji budżetu, kontynuując politykę uszczelniania, prowadzącą do zwiększenia bazy 

podatkowej, albo zmniejszając wydatki budżetowe i obniżając podatki. Taka przezorna 

polityka mogłaby prowadzić do ograniczenia inflacji59, gdyż niższe podatki w czasie kryzysu 

są równie skutecznym, jeśli nie skuteczniejszym bodźcem inwestycyjnym niż wydatki 



 

Premier Japonii aprobuje nowy stymulus, a Bank Japonii utrzymuje dotychczasową politykę | 35 

publiczne (mające generalnie większy wpływ na poziom cen). W pewnej sytuacji istotne 

czynniki mogłyby zdecydować się na podwyżkę stóp procentowych (która powstrzyma przy 

okazji grożącą znacznymi konsekwencjami społecznymi narastającą bańkę na rynku 

nieruchomości). W kontekście równowagi monetarnej warto przywołać postrzeganą 

pozytywnie decyzję Narodowego Banku Polskiego o niedawnym sprowadzeniu złota do 

Polski i dużych zakupach metalu60. Wydaje się, że nie ma przeszkód, by w perspektywie 

nadchodzącego kryzysu zwiększanie rezerw kruszcowych było kontynuowane. Mogłoby to 

uczynić polskiego złotego silniejszym w kluczowym momencie zawirowań i zwiększyć 

finansowe bezpieczeństwo państwa polskiego. W trudnych okresach złoto wydaje się być 

lepszą gwarancją stabilności pieniądza niż rozpędzony eksport i konsumpcja krajowa (które 

mogą spowolnić w czasie kryzysu) oraz póki co życzliwe ratingi analityków amerykańskich, 

będące de facto pokłosiem ożywionej współpracy dyplomatycznej i zbrojeniowej między 

Warszawą i Waszyngtonem. 

 
Analityk ds. Japonii 
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stimulus-package/ [dostęp: 22.01.2020]. 
45 Yoshifumi Takemoto, Tetsushi Kajimoto, Japan preparing $120 billion stimulus package to bolster fragile 
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Protesty w Indiach a ich znaczenie międzynarodowe 

 

Od około dwóch miesięcy w Indiach trwają protesty związane z przegłosowaniem ustawy  

o obywatelstwie (Citizenship Amendment Act, CAA; doszło do tego 12 grudnia 2019 r.). Ów 

akt prawny przyznaje obywatelstwo uchodźcom z trzech państw sąsiadujących z Indiami 

(Bangladeszu, Pakistanu i Afganistanu). Dotyczy to jednak tych osób, które przybyły do Indii 

do końca 2014 r. i które wyznają religię inną niż islam. 

 

Ten ostatni zapis jest szczególnie krytykowany. Wydaje się, że protestują przeciw niemu 

szczególnie indyjscy muzułmanie (szczególnie w mniejszych ośrodkach miejskich)61,  

a w większych miastach również przedstawiciele środowisk lewicowych i liberalnych (tacy 

jak część studentów) i szerzej: osoby z różnych powodów krytyczne wobec obecnego rządu 

Bharatiya Janta Party (BJP) i premiera Modiego62. Równocześnie jednak popularność 

rządzącej partii wydaje się nie maleć, a pośród protestujących wydają się dominować – na 

ile można to stwierdzić – osoby, które były krytyczne już wcześniej (nie zaś osoby, które 

zmieniły teraz stanowisko).  

 

CAA nie dotknie indyjskich muzułmanów, ci bowiem obywatelstwem już dysponują. 

Protestują oni jednak zarówno w geście solidarności wobec innych wyznawców islamu  

i sprzeciwu wobec rządów hinduskich nacjonalistów, jak i w obawie, że następnym krokiem 

rządu będzie National Register of Citizens (NRC)63. To drugie rozwiązanie ma dokonać 

rewizji obywatelstwa wielu mieszkańców Indii, który przybyli do tego kraju w ostatnich 

dziesięcioleciach i prawdopodobnie orzeknie o braku prawa do obywatelstwa wielu z nich 

(odnosić się to będzie zapewne szczególnie do przybyszy z Bangladeszu, ale konieczności 

dowodzenia swojego obywatelstwa obawia się najwyraźniej znacznie więcej obywateli 

Indii). Należy również podkreślić, że o ile na większości obszaru Indii głównie demonstruje 

się przeciw CAA i NRC jako rozwiązaniami zbyt radykalnymi, w regionie Północnego-

Wschodu główne protesty są przeciw temu, że CAA jest rozwiązaniem niedostatecznym (i 

tak samo opinie podzielone są względem NRC)64. Region Północnego Wschodu, obejmujący 
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Asam i kilka mniejszych stanów, jest bowiem najsilniej dotknięty imigracją z Bangladeszu 

(w tym w szczególności nielegalną).  

 

Nie będą tu rozpatrywane wewnętrzne reperkusje tych wydarzeń. Należy się jednak 

zastanowić nad możliwymi implikacjami międzynarodowymi. Rozróżnić tu zapewne należy 

dwa aspekty: (1) czy protesty sprawiają zagrożenie dla zagranicznych (w tym polskich) 

obywateli na terenie Indii i czy (2) czy wpływają one na sytuację międzynarodową Indii na 

tyle, by mieć istotne z perspektywy europejskiej implikacje. 

 

Obecnie odpowiedź na oba pytania wydaje się negatywna. Są to bez wątpienia największe 

protesty antyrządowe od kiedy BJP przejęła władzę w 2014 r. (i w zasadzie pierwsze duże 

antyrządowe protesty od tego momentu). Przebiegają one jednak w większości pokojowo. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP obecnie przestrzega jedynie przed protestam na 

Północnym Wschodzie65 (poza stałymi i wcześniejszymi ostrzeżeniami). Poza tym  

w większości kraju liczba incydentów nie była wysoka. W Delhi – na Jawaharlal Nehru 

University i w strefie protestów na Shaheen Bagh (koło utrzymującej muzułmańskie 

tradycje uczelni Jamia Milia Islamia) – doszło na przykład do incydentów z udziałem 

wspierających rząd hinduskich nacjonalistów. Na razie jednak na większości terytorium Indii 

nie przełożyły się one na większą niż zazwyczaj skalę zagrożenia w tym państwie66. Są to 

jednak bez wątpienia wydarzenia, które należy dalej monitorować. 

 

Mimo dość szerokiej krytyki, jaka spotkała rząd indyjski na świecie w trakcie ostatnich 

dwóch miesięcy nie ma jeszcze dowodów na to, by osłabiało to w jakikolwiek sposób 

pozycję Nowego Delhi, a tym bardziej by wpływało w jakikolwiek sposób na układ 

stosunków międzynarodowych w sposób istotny dla Polski. W ostatnich tygodniach do 

Parlamentu UE wpłynęły petycje (różnych grup partii) krytykujące rząd indyjski za 

przegłosowanie CAA, ale Unia Europejska jako całość zdystansowała się od nich, wskazując, 

że są to opinie europarlamentarzystów, a nie oficjalne stanowisko UE67. W różnych 

miejscach świata, w tym miastach Europy, dochodziło do protestów przeciw CAA i NRC 

(głównie w miastach Europy Zachodniej, ale także w Krakowie68), ale wydaje się że 
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demonstrowali głównie mieszkający w tych państwach Indusi, a także miejscowi krytycy 

Modiego i BJP, a przebieg tych wydarzeń był pokojowy.  

 

Premier Japonii odwołał swoją wizytę w Indiach ze względu na protesty na Północnym 

Wschodzie (gdzie miał się zjawić)69, ale stało się tak ze względów bezpieczeństwa, nie zaś  

w formie dyplomatycznego protestu. Głosy krytyki liczne były w USA, nie tylko w mediach, 

ale również pośród części senatorów. Sekretarz Alice Wells wypowiedziała się krótko  

i krytycznie, ale jednak ostrożnie na temat sprawy CAA po powrocie ze swojego pobytu  

w Indiach (gdzie brała udział w konferencji Raisina Dialogue, 14-16.01.2020)70. 

 

Największe napięcia sprawa CAA powoduje w stosunkach Nowego Delhi z trzema 

sąsiednimi państwami, z których pochodzą uchodźcy. Relacje z Pakistanem są jednak i tak 

złe bez tej kontrowersji. W Afganistanie zaś Indie mają na tyle dobry wizerunek i wpływy, że 

sprawa ta nie powinna im nadto zaszkodzić. Dyplomatyczne tarcia w stosunkach  

z Bangladeszem z kolei wywołane zostały głównie nie tyle samą ustawą, ale 

kontrowersyjnym sposobem, w jaki bronił jej minister obrony Rajnath Singh (nazywając 

Bangladesz państwem islamskim71). Należy jednak podkreślić, że wprowadzenie NRC 

powinno implikować wydalenie rzesz ludzi z Indii do Bangladeszu i jeśli do tego dojdzie, to 

wtedy można oczekiwać znacznie większych tarć na linii Nowe Delhi-Dhaka. 

 

Chociaż wpływ poszczególnych wydarzeń dyplomatycznych na szersze wpływy państw  

i układ stosunków międzynarodych jest bardzo często niemierzalny, nie ma na razie 

przesłanek, by twierdzić, że sprawy CAA i NRC realnie osłabiają pozycję Indii. Procesy te nie 

przekładają się zatem w żaden konkretny sposób na sprawy państw europejskich. Można 

jednak już być może mówić o pewnym osłabieniu wizerunku obecnego rządu indyjskiego. 

Zaistnienie spraw CAA i NRC w stosunach Delhi z poszczególnymi państwami europejskimi 

jak i z całą Unią wskazuje, że Nowe Delhi wolałoby, by podmioty zagraniczne nie 

podejmowały tego tematu w relacjach z Indiami. 

 

Krzysztof Iwanek – kierownik Ośrodka Badań Azji 
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US-Iran confrontation: possible consequences resulting from the assassination of gen. 

Soleimani 

Łukasz Przybyszewski 

 

On the night of January 2/3 2020, the US military carried out an operation to kill major 

general Ghassem Soleimani, who commanded the Ghods Force of the Islamic Revolution 

Guard Corps (IRGC). In response, on January 8, IRGC launched a retaliatory attack, using 

ballistic missiles which were aimed at two US and coalition bases in Iraq. Shortly afterwards, 

the Ukrainian passenger aircraft PS752 (Boeing 737-8KV) taking off from Tehran’s Imam 

Khomeini Airport was allegedly mistakenly downed with a Tor-M1 operated by IRGC. Since 

then, the US-Iran conflict has apparently stalled. 

Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei declared that the rocket attack on the US 

bases in Iraq was only a ‘slap’ against the US, but it is by no means satisfactory for the 

Iranian nation. It can thus be concluded that the Iranian authorities left some space for de-

escalation. However, one can certainly expect further intensification of the conflict. If either 

Washington or Tehran consider another attack necessary, then the Iranian authorities will 

most likely plan their actions to be executed at intervals over a longer period in order to put 

as much pressure on the US and the EU as possible. 

Alternatively, the US authorities may decide to abandon further reciprocal actions. This, 

however, may not be enough for Tehran. The strategic goal of the Iranian authorities is to 

push the US forces out of the region, or from Iraq and Syria at the very least. It is also 

unknown whether and how Iran's state and parastatal partners (Hezbollah, Hamas, 

Palestinian Islamic Jihad, Huthi, Syrian regime, pro-Iranian militias) will eventually act. 

However, there is a high probability that these organisations will begin to accompany and 

supplement Iran's military operations. 

In the political dimension, Tehran wants to intensify anti-American sentiments in the region 

to such an extent that it ceases to be acceptable, for example, to the Gulf States. The US-

Iran tensions may also the divide the European public opinion and increase anxiety in the EU 

countries. This, in turn, may provoke them to resist the US’ maximum pressure policy. The 
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13 scenarios/steps of escalation formulated by the Iranian authorities most likely also 

include attacks on commercial targets (tankers, hydrocarbon industry facilities in the 

region). Such attacks would only strengthen Iran’s isolation on the international arena and 

thus will remain an option of last resort.  

As for Tehran’s concerns about the internal security matters of its state, it might be 

assumed that in the near future terrorist attacks, acts of sabotage and various types of 

provocations are even more likely to occur than previously anticipated. 

 

Stecol’s operations in Poland 

Łukasz Sarek 

 

Stecol is a Chinese state-owned construction company that has been very active in recent 

years in the field of tenders for infrastructure projects in Poland. In 2018, the Chinese 

company has participated in several tenders: Cracow north outer ring; the section of the 

express road S7 from Rdzawka to Nowy Targ; Praszka and Gorzów Śląski outer ring; 

another section of S7 expressway between Załuski and Modlin and S1 expressway section 

Przybędza-Milówka. It has lost all those tenders due to incomplete documentation, 

incorrect or false information included in tender documents, procedural errors or higher 

bids comparing to competitors. The company has drawn conclusions from those failed 

attempts and in 2019 it has improved its operations in Poland. In result, it has won the 

tender for S14 section of Łódź outer ring and for Poland’s key infrastructural rail 

construction project – the section of Rail Baltica from Czyżew to Białystok. Analysis of the 

Stecol’s status and operations in Poland can lead to the following conclusions: 

1. After first lost tenders, Stecol has improved its tender procedures and documentation by 

adjusting them to the Polish legal requirements. It was also very flexible in cooperation with 

local partners, entering in consortium agreements with its former competitor – Intercor. 

Stecol is a yet another company, along with Sinohydro and Pinggao, which has successfully 

entered the Polish market. They can serve as an example encouraging other Chinese 

companies to participate in tenders in Poland. It can be expected that more would follow 

the suit.  
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2. Stecol enters consortium agreements with other Chinese companies operating in the 

Polish market. In some tenders, it also competes with its Chinese counterparts. So far, there 

have been no proved cases of Stecol entering into project-sharing agreements, where it 

would collude with other Chinese companies to set the winning offers in tenders. However, 

it cooperates closely with Sinohydro, another member of the Power China group. 

Sinohydro’s operations in other projects, e.g. in North Macedonia, Uganda, Ecuador, or 

Ghana, raised many controversies related to transparency, quality of works and corporate 

governance.  

3. In several tenders, Stecol’s offers were higher than the competitors, including both Polish 

local subsidiaries of foreign enterprises and companies from other countries such as 

Kazakhstan or Ukraine. It indicates that the Chinese company focuses on selected projects 

and does not strive to win every tender. It increases the credibility of Stecol’s actions in 

Poland. 

4. Stecol’s cooperation with Polish enterprises within the consortium framework increases 

the Chinese company’s knowledge and know-how of the Polish market, especially 

regarding such operations as tender documentation and procedures. They also help in 

building a network of subcontractors. It increases Stecol’s ability to participate in tenders as 

a general contractor or a consortium leader, not a subcontractor. It also increases Stecol’s 

competitive position compared to its Polish counterparts.  

5. Evaluation of Stecol’s projects in Poland regarding the purchase of Polish construction 

materials and employing Polish subcontractors can be made in the later phases or after the 

projects are completed. It should be, however, considered that the lower price offered by 

the Chinese company can be elusive if Stecol extensively uses Chinese materials or Chinese 

workers and makes significant relevant payments back to China as a result. It is also an 

element of the broader issue related to participation of non-EU companies in tenders in 

Poland.  

6. As a state-owned enterprise, Stecol can be more easily used by the Chinese state 

administration or CPC to achieve their political or economic goals in comparison to those 

private enterprises that are less dependent on the central-level directives and oversight. 
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Stecol’s status should be factored in while evaluating Chinese company’s participation in 

key infrastructural projects in Poland. 

7. So far, Stecol has not gained significant experience as an independent contractor in large 

road infrastructure projects abroad. The Chinese company has been so far operating in 

Africa and in Asian countries that are of different terrain and climate compared to Poland. It 

has also operated in environments with very different investment standards, which may not 

prove useful in the Polish context. Stecol has even less experience in rail infrastructure 

projects, which should be taken into consideration as the construction of the rail line within 

the Rail Baltica framework is the Chinese company’s largest project in Poland.  

 

Tsai Ing-wen’s reelection as Taiwan’s president 

Alicja Bachulska 

 

Representatives of liberal Democratic Progressive Party (DPP), which advocates Taiwan’s 

growing autonomy from mainland China, won the presidential and parliamentary elections 

held on the island on 11 January 2020. Tsai Ing-wen was reelected as president and her party 

won parliamentary majority with 61 out of 113 seats in Legislative Yuan. Given the ongoing 

tensions between Beijing and Taipei, the recent elections could be seen as a referendum on 

Taiwan’s identity and its policy towards mainland China. The island’s inhabitants seem 

increasingly sceptical towards the Chinese Communist Party’s (CCP) rule and its influence 

on Taiwan. Beijing’s brutal handling of the situation in Hong Kong has also affected the 

results of Taiwanese elections. Police brutality and lack of dialogue with the protesters have 

testified to the plight of the Hongkongers living under ‘one country, two systems’ – a policy 

advocated by the mainland authorities as an answer to cross-strait tensions too. Beijing’s 

current approach towards Taiwan seems self-defeating: it has strengthened local 

Taiwanese identity and radicalized many people’s views regarding the CCP’s rule and its 

implications for the region. As a result, any perspectives for the so-called ‘peaceful 

reunification’ envisioned by Beijing seem to be put off to an undefined time in the future. It 

should be simultaneously noted that the majority of Taiwan’s public supports the 

maintenance of the status quo. In other words, the local population prefers not to 
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undertake any radical steps towards achieving independence, while at the same time 

enjoying de facto democracy and sovereignty.  

Meanwhile, there have been no signs of Beijing’s willingness to change its current strategy 

of intimidation towards Taiwan. The island remains of strategic and symbolic importance to 

the mainland government. Simultaneously, it is also strategically important for the US. 

Washington’s continued support guarantees Taiwan’s relative autonomy and security. Yet, 

Donald Trump’s unpredictable political style suggests that if a major deal was struck 

between Washington and Beijing, the US’ support for Taiwan could be diminished. In the 

nearest future, however, it seems that Washington is willing to maintain the regional status 

quo. It is also important to note that in the current situation, Taiwan is especially willing to 

diversify its international partners. Continuing informal cooperation with the island is in 

Warsaw’s interest. Poland, as both a sovereign state and a member of the EU, should 

actively seek to attract Taiwanese investment and cultivate ties based on shared 

perceptions of values linked to the notions of multilateralism, democracy and international 

law. 

 

New economic stimulus in Japan and the possibility of recession 

 

Before the end of the 2019, the Japanese government approved an economic stimulus 

package totalling 120 billion USD (239 billion USD, including expenses of the private sector). 

By doing so, the government plans to stimulate the diminishing demand and to protect the 

economy from recession. The main rationale behind the move are Tokyo’s concerns about 

the potential repercussions of the increase of the consumption tax and the expected 

downturn in labour-intensive branches of economy after the Olympic Games in the second 

half of 2020. The stimulus can also be seen as a counter-measure against the international 

financial and economic crisis that may hit the country at any point, as the list of risk factors 

adding up to a major global slowdown has grown in recent months. Shortly after Prime 

Minister Abe presented the plan, the Bank of Japan decided to maintain the current interest 

rates and continue its loose monetary policy as well as the controversial asset purchase 

programme. It is unlikely that the current stimulus will be different from the previous fiscal 

and monetary attempts to revive the domestic market. While it may offer  
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a short-term relief in case of recession, especially after the Olympics, it will not affect the 

Japanese economy in the long run, as the key challenges for the economy have been largely 

neglected or unaddressed. 

 

Anti-government protests in India and their international relevance  

Krzysztof Iwanek 

 

Starting from December 2019, anti-government demonstrations have been occurring in 

various parts of India. The protesters have been mainly opposing the Citizenship 

Amendment Act (CAA, passed December 2019) and the planned National Register of 

Citizens (NRC). 

Although incidents of violence did take place during the demonstrations over the last two 

months (and some of them resulted in deaths of a considerable number of people), foreign 

nationals currently staying in India do not seem to face any imminent threat (provided they 

stay away from protest sites). Overall, while these developments should be monitored 

further with great care, so far the level of instability in India has not risen significantly. As 

NRC is only planned as of now, and the protests are voicing their anger also against this 

upcoming measure, the demonstrations are likely to continue in the months to come. 

Regardless of the domestic significance of these events, they do not seem to affect the 

situation of other countries other than India’s immediate neighbours. Although their  

diplomatic implications remain difficult to measure, it may be generally said that due to 

these developments the global image of the current Indian government has been somewhat 

weakened, but New Delhi’s international position in terms of real power remains 

unchanged. Various groups of political parties have brought in petitions criticising CAA to 

the European Parliament, but the EU as a whole s has distanced itself from these voices. 

Anti-CAA protests occurred in European cities as well but they were peaceful and did not 

affect European states’ relations with India. The policy of the Indian government has been 

also strongly criticised by a part of the American media and by a part of the US government 

(though in a much more careful tone), but overall, there is no evidence that the crucial 

aspects of US-India cooperation have been affected in any way. What is apparent is that the 
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New Delhi government prefers the matters of the CAA and NRC not to be raised in its 

bilateral relations with other countries. 


