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Wprowadzenie
Polityka sankcji gospodarczych Stanów Zjednoczonych jest, obok działań
wojennych, najbardziej dyskusyjną strategią działania USA wobec innych krajów na
arenie międzynarodowej. Strategia ta budzi szereg kontrowersji, przede wszystkim ze
względu na przesłanki zastosowania, niekiedy eksterytorialny zasięg, a nade wszystko
na swoją skuteczność. Historia amerykańskich sankcji ekonomicznych sięga lat 60.
XVIII w., kiedy nakładano je w celu wymuszenia na Brytyjczykach zmian kolonialnej
polityki handlowej. Później sankcje gospodarcze stosowane były jako narzędzie
wspierające i uzupełniające działania wojenne, w tym obydwu wojen światowych. Po
II wojnie światowej zmieniły się priorytety polityki zagranicznej USA, ale polityka
sankcyjna nie straciła na intensywności; sankcje zostały w naturalny sposób
zaadoptowane

do

nowych

okoliczności

w stosunkach

międzynarodowych.

Różnorodność cechująca amerykańską politykę sankcyjną w kontekście motywów jej
zastosowania, podmiotów nakładających sankcje oraz podmiotów-celów a także
rodzajów zastosowanych instrumentów oraz konsekwencji ich użycia, stanowią
przyczynek do trwającej już wiele lat debaty na temat sankcji gospodarczych. Głównym
tematem rozważań jest skuteczność polityki sankcyjnej, a ciągłości i intensywności
dyskusji sprzyja interdyscyplinarność tematu.
Problemem badawczym niniejszej pracy jest analiza polityki sankcyjnej Stanów
Zjednoczonych po II wojnie światowej, przeprowadzona pod kątem skuteczności jej
zastosowania. Główna teza rozprawy zakłada pogląd, że pozycja sankcji gospodarczych
w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych jest niezagrożona, mimo ich częstej
nieefektywności, a próby poprawy skuteczności działań sankcyjnych polegają głównie
na dopasowaniu ich charakteru do globalnej specyfiki współczesnej gospodarki.
Rozwiązanie

problemu

badawczego

i weryfikacja

postawionej

tezy

znajdują

rozwinięcie w pięciu rozdziałach niniejszej monografii.
W rozdziale pierwszym omówiono pozycję sankcji gospodarczych w polityce
zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Wskazane zostało miejsce sankcji wśród innych
instrumentów

wykorzystywanych

w

polityce

zagranicznej

USA,

następnie

zdefiniowano pojęcie sankcji oraz przedstawiono mechanizm ich działania. Dalej
zarysowano ewolucję polityki sankcyjnej do 1939 r., przy czym główny nacisk został
położony na szczegółową charakterystykę tej polityki USA po II wojnie światowej, ze
wskazaniem jej kierunków, celów oraz rodzajów stosowanych sankcji. W opisie ujęto
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politykę sankcji jednostronnych i wielostronnych nakładanych na podstawie Rozdziału
VII Karty Narodów Zjednoczonych. W założeniu autorki rozdział ten stanowi
fundament, na którym została nadbudowana dalsza analiza polityki sankcyjnej,
a w szczególności ocena jej efektywności.
Rozdział drugi zawiera omówienie ram prawnych dla tworzenia, implementacji
i administrowania polityki sankcyjnej USA. Wśród zaprezentowanych ustaw znalazły
się: Trading With Enemy Act of 1917, U.N. Participation Act of 1945, International
Emergency Economic Powers Act of 1977 oraz Export Administration Act of 1979,
Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act of 1996, Antiterrorism and Effective
Death Penalty Act of 1996 oraz Iran and Libya Sanctions Act z tego samego roku.
W rozdziale tym poruszono niezwykle istotną kwestię zastosowania przez Stany
Zjednoczone sankcji wtórnych, które stały się przedmiotem ostrego sprzeciwu ze strony
innych państw. Kraje, których przedsiębiorstwa zostały ukarane przez rząd USA za
utrzymywanie kontaktów gospodarczych z podmiotami objętymi sankcjami, uznały te
działania za zamach na ich suwerenność i złamanie porozumień o wolnym handlu
(NAFTA, GATT) i warunków członkostwa w organizacjach międzynarodowych (ONZ,
MFW, WTO).
Rozdział trzeci przybliża kwestię mechanizmu administrowania programami
sankcji gospodarczych USA oraz egzekwowania przestrzegania regulacji sankcyjnych
przez amerykańskie przedsiębiorstwa. Kompetencje w tym zakresie posiada przede
wszystkim Office of Foreign Assets Control (OFAC) - agenda Departamentu Skarbu,
której działalność została szczegółowo przestawiona. Te rozważania uzupełnia
omówienie roli

innych

agencji

powiązanych

z

polityką sankcyjną Stanów

Zjednoczonych, takich jak Office of Terrorism Finance and Economic Sanctions
(Departament Stanu) oraz Bureau of Industry and Security (Departament Handlu).
W rozdziale czwartym przedstawiono studium trzech przypadków nałożenia
sankcji gospodarczych na konkretne kraje. Kryterium wyboru krajów był motyw
zastosowania polityki sankcyjnej przez USA. Wyodrębnienie przypadków zostało
dokonane w kontekście realizacji celów polityki zagranicznej oficjalnie wskazywanych
przez rząd USA. Wśród problemów globalnych, wymagających interwencji ze strony
administracji kolejnych prezydentów Stanów Zjednoczonych, znalazły się przede
wszystkim: ochrona praw człowieka, ograniczenie rozprzestrzeniania broni masowego
rażenia, walka z terroryzmem i przemytem narkotyków. Motywy te określono jako cele
główne polityki sanacyjnej, z których wydzielono cele szczegółowe, precyzujące zakres
5

analizy studium przypadków. Następnie za pomocą wielokryterialnej metody
podejmowania decyzji, Analitycznego Procesu Hierarchicznego (Analytic Hierarchy
Process - AHP) Thomasa Saaty’iego, dokonano priorytetyzacji celów głównych
i szczegółowych pod kątem zasadności wdrożenia polityki sankcyjnej. Według
uzyskanej w ten sposób hierarchii celów wybrane zostały trzy kraje: Iran, Syria
i KRLD. W tymże rozdziale omówiono też kontekst polityczny nałożenia sankcji wobec
każdego z tych krajów oraz przeanalizowano sposób prowadzenia wobec nich polityki
sankcyjnej, zmiany kompozycji programów sankcji oraz stopień ich natężenia.
Zwieńczeniem pracy jest rozdział piąty, traktujący o efektywności sankcji
gospodarczych w osiąganiu celów polityki zagranicznej USA. Przed oceną skuteczności
polityki sankcyjnej wobec wybranych wcześniej krajów zdefiniowano samo pojęcie
skuteczności polityki sakcyjnej, następnie wymieniono jej determinanty, a także
przedstawiono konsekwencje ich zastosowania. Ze względu na zasięg swojego
działania, sankcje gospodarcze wywierają wpływ na kraj je nakładający, kraj-cel oraz
kraje trzecie. Wpływ ten może być rozpatrywany w kontekście korzyści lub strat, przy
czym te drugie są zdecydowanie dotkliwsze. W celu poprawy efektywności polityki
sankcyjnej od wielu lat są podejmowane intensywne prace badawcze. Wyniki
dotychczasowych badań i płynące z nich wnioski zostały przedstawione w kolejnej
części niniejszego rozdziału. Ostatnim ogniwem ewolucji tej polityki są sankcje
nakierowane. Do tego typu instrumentów nacisku zaliczono embargo na broń,
restrykcje związane z przemieszczeniem ludzi i towarów, sankcje finansowe, w tym
zamrożenie aktywów, ograniczania nakierowane na sektor transportu lotniczego oraz
potraktowane w pracy bardzo ogólnie: restrykcje kulturalne i dyplomatyczne.
W rozdziale tym omówiono także unilateralną politykę sankcji nakierowanych USA
oraz politykę sankcji nakierowanych Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W literaturze przedmiotu dominują dwa podejścia badawcze: formalnodogmatyczne i instytucjonalne, sprowadzające się do analizy formalnych uprawnień
legislatywy i egzekutywy do ustalania kierunków i strategii polityki sankcyjnej, oraz
podejście empiryczne, reprezentowane przede wszystkim przez techniki badawcze takie
jak: studium przypadku i metody ilościowe. Ze względu na fakt, iż pierwsze podejście
wiąże się z wnioskowaniem na ogół opisowym, nie zaś wyjaśniającym, problem
badawczy niniejszej pracy został opracowany z wykorzystaniem metod empirycznych.
Wysoka użyteczność techniki case study w przypadku rozpatrywania problemu sankcji
gospodarczych w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych podkreślana jest przez
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wielu badaczy tej tematyki. Przesłanką wnioskowania ogólnego dzięki wykorzystaniu
techniki case study jest gruntowna analiza możliwie jak największej liczby przypadków.
Szeroka cezura czasowa pracy oraz bogactwo i różnorodność epizodów
zastosowania sankcji gospodarczych przez USA, czynią wybór właściwych przypadków
szczególnie problematycznym. W celu ograniczenia liczby przypadków do najbardziej
istotnych dla badanego tematu zastosowano w pracy metodę AHP, wielokryterialną
metodę podejmowania decyzji wykorzystującą opinie ekspertów, która została
opracowana na potrzeby nauk ekonomicznych, w szczególności zarządzania.
Zastosowanie metody AHP na gruncie nauk politycznych pozwoliło na precyzyjne
ustalenie priorytetów polityki sankcyjnej i analizę trzech najbardziej uzasadnionych
przypadków nałożenia sankcji przez USA. Innowacyjność zastosowanej metodologii
polega nie tylko na przeszczepieniu metody spopularyzowanej w obszarze nauk
ekonomicznych, ale i na zastosowaniu jej jako metametody1 w doborze case studies.
Niniejsza praca jest próbą syntezy ponad 65 lat polityki sankcji gospodarczych
Stanów Zjednoczonych w oparciu o źródła pierwotne i literaturę przedmiotu. Ponieważ
problematyka tych sankcji nie cieszy się w Polsce szczególną popularnością, a tym
samym zainteresowaniem badaczy, monografia ta powstała głównie w oparciu o źródła
amerykańskie oraz materiały pochodzące z krajów Europy Zachodniej.
Wśród źródeł pierwotnych znalazły się przede wszystkim: oficjalne dokumenty
poszczególnych organów władzy państwowej USA, głównie Departamentu Skarbu,
Departamentu Stanu, Białego Domu i CIA, a także teksty ustaw i projektów ustaw
przygotowanych

przez

Kongres

oraz

transkrypty

przesłuchań

komisji

Izby

Reprezentantów i komisji Senatu. Ponadto, w badaniach wykorzystano dokumenty
opracowane przez organizacje międzynarodowe, takie jak Organizacja Narodów
Zjednoczonych i Międzynarodowy Fundusz Walutowy.
W monografii wykorzystano bogatą literaturę przedmiotu, której wykaz został
zamieszczony w bibliografii. Istotny wpływ na kształt pracy wywarły prace Gary’ego
C. Hufbauera, Jeffrey’a J. Schotta, Kimberly A. Elliot i Barbary Oegg2, Hosseina
G. Askariego, Johna Forrera, Hildy Teegen i Jiawena Yang3 oraz Michaela P. Malloya4,

1

Pojęcie “metametody” oznacza w tym przypadku metodę, której rola polega na wsparciu procesu
doboru case studies.
2
Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliot, Barbara Oegg, Economic Sanctions
Reconsidered, wyd.3, Washington,DC: Peterson Institiute For International Economics, listopad 2007.
3
Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining Their
Philosophy and Efficacy. Westport, Connecticut, London: Praeger, 2003.
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które stanowiły pewne ramy dla analizy problemu sankcji gospodarczych,
w szczególności posłużyły uporządkowaniu bieżącej wiedzy na temat polityki
sankcyjnej.
Praca Hufbauera et al pod tytułem Economic Sanctions Reconsidered5 zawiera
analizę ekonomicznych i politycznych konsekwencji zastosowania polityki sankcyjnej.
W ostatnim wydaniu z 2007 r. autorzy podjęli próbę oceny skuteczności tej polityki na
podstawie informacji zebranych w latach 90., nazywanych „dekadą sankcji”, oraz
zarekomendowali rozwiązania poprawiające efektywność sankcji gospodarczych.
Punktem wyjściowym analizy są wyczerpujące badania 174 przypadków nałożenia
sankcji gospodarczych, począwszy od okresu I wojny światowej, poprzez groźbę
zastosowania sankcji multilateralnych w ramach Organizacji Państw Amerykańskich
wobec Ekwadoru w 2000 r. w odpowiedzi na obalenie prezydenta Jamila Mahuada,
a skończywszy na polityce sankcji nałożonych na Irak, KRLD i Sudan w 2006 r.
Autorzy określili 14 politycznych i ekonomicznych czynników, które w większym lub
mniejszym stopniu determinują skuteczność polityki sankcyjnej. Analiza przypadków
pod kątem wyszczególnionych determinantów czyni z tej pracy wnikliwe i bardzo
inspirujące studium zastosowania sankcji gospodarczych w polityce państw świata.
Badania Hufbauera et al z Peterson Institute for International Economics stały
się przyczynkiem ożywionej dyskusji w środowisku ekspertów zajmujących się
tematyką polityki zagranicznej państwa. Polemicznie do tez zawartych w ich pracach
odnieśli się Askari et al, badacze z uniwersytetu George’a Washingtona, wydając
opracowanie w całości poświęcone efektywności polityki sankcyjnej, zatytułowane
Economic Sanctions. Examining Their Philosophy and Efficacy. Filozofia sankcji
gospodarczych została omówiona w nim w celu sprecyzowania definicji polityki
sankcyjnej. Pionierski charakter tej pracy polega na oderwaniu pojęcia skuteczności
sankcji gospodarczych od pojęcia efektywności polityki sankcyjnej. Badacze
podkreślali, że mimo sukcesu w wywieraniu presji ekonomicznej przez zastosowanie
właściwych instrumentów nacisku, wielokrotnie nie udało się osiągnąć zamierzonych
celów politycznych. W wielu przypadkach, kluczową kwestią okazała się wrażliwość
danego państwa na nacisk ekonomiczny czy izolację gospodarczą. Askari et al jednak
nie odmawiają celowości i wartości użytkowej opracowaniu swoich kolegów z Peterson
4

Michael P. Malloy, United States Economic Sanctions. Theory and Practice, The Hague, London,
Boston: Kluwer Law International, 2001.
5
Wydana po raz pierwszy w 1983 r. była następnie aktualizowana i wznawiana, w 1990 r., a następnie
w 2007 r.
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Institute for International Economics. Przeprowadzili oni analizę wpływu sankcji
gospodarczych na handel dwustronny między USA a krajami będącymi adresatami
amerykańskiej polityki sankcyjnej. Dodatkowo, zastosowany przez nich model pozwala
na ocenę wpływu sankcji na kraje trzecie, tj. kraje UE i Japonię. Model obejmował
więcej przypadków w szerszej cezurze czasowej niż podobny model przedstawiony
w pracy Hufbauera et al z 1990 r. Przedstawione przez Askari’ego et al wnioski nie
odbiegają od tych zawartych w pracy Economic Sanctions Reconsidered, ale wskazują
na fakt, że poziom kosztów wynikłych z nałożenia sankcji dla USA i kraju-celu zależy
często od klasyfikacji przypadków ich nałożenia pod kątem motywów zastosowania
polityki sankcyjnej. Autorzy podkreślają również tendencję wzrostu częstotliwości
wykorzystania sankcji gospodarczych jako instrumentu polityki zagranicznej USA.
Uzupełnieniem dla Economic Sanctions. Examining Their Philosophy and Efficacy stało
się opracowanie Case Studies of U.S. Economic Sanctions. The Chinese, Cuban, and
Iranian Experience autorstwa tego samego zespołu. Askari et al podjęli w nim temat
skuteczności unilateralnych sankcji gospodarczych USA zastosowanych wobec ChRL,
Kuby i Iranu, udowadniając założenia zawarte w pierwszej, bardziej teoretycznej pracy.
Z kolei praca Machaela Malloy’a United States Economic Sanctions. Theory and
Practice jest spojrzeniem na politykę sankcji gospodarczych z innego punktu widzenia,
to jest z perspektywy prawniczej. Malloy pracował w Departamencie Skarbu,
konkretnie w Office of Foreign Assets Control (OFAC), agendzie odpowiedzialnej się
wcielanie w życie i administrowanie programów sankcyjnych. Na bazie tych
doświadczeń

opracował

on

obszerną

i wnikliwą

analizę

problemu

sankcji

gospodarczych w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Jego monografia
stanowi próbę usystematyzowania wiedzy na temat niezwykle złożonej materii, mającej
punkty zaczepienia w wielu dziedzinach, w tym przede wszystkim ekonomii, prawie
i naukach politycznych. Mimo swej niezwykłej szczegółowości, opracowanie Malloya
jednak nie wyczerpuje tematu. Najcenniejszymi fragmentami jego pracy, pod względem
wkładu w dotychczasową wiedzę na temat polityki sankcyjnej USA, są przede
wszystkim rozdział poświęcony ramom prawnym tej polityki oraz problemy związane
interpretacją prawną regulacji, odnoszących się do konkretnych przypadków nałożenia
sankcji. Autor najwięcej uwagi poświęca epizodom ich zastosowania wobec Kuby,
Libii i Iraku, pozostałe omawia bardzo skrótowo. Podejmuje się on również oceny
skuteczności zastosowanych sankcji, ale jest ona bardzo powierzchowna w porównaniu
z jakością badań, przeprowadzonych przez wyżej wymienionych ekspertów.
9

Omówione źródła można śmiało uznać za przewodnie dla niniejszej pracy.
Należy jednak dodać, że w ramach przeprowadzonych badań wykorzystane treści
zostały poddane krytycznej analizie.
Korzystano także z raportów amerykańskich instytucji badawczych, tj. Council
an Foreign Relations, CATO Institute, Brookings Institution, RAND Corporation,
Peterson Institute for International Economics, Federation of American Scientists,
Middle East Economic Survey. Ponadto

sięgnięto do tekstów literatury naukowej,

opublikowanych w periodykach, m.in. Foreign Affairs, American Economic Review,
Foreign Policy, International Studies Quarterly oraz Sprawy Międzynarodowe, a także
artykułów z dzienników, głównie w wersji internetowej, tj. New York Times,
Washington Post, Haaretz, oraz do źródeł The Middle East Media Research Institute
(MEMRI), instytutu publikującego tłumaczenia prasy arabskiej. Analizie poddano
oryginały dokumentów, dostępne za pośrednictwem Internetu oraz zamieszczone
w bazach danych. Ze względu na przedmiot badań najbardziej przydatna okazała się
literatura angielskojęzyczna, ale czerpano również z opracowań w języku polskim.
W rozprawie wykorzystano amerykańskie źródła internetowe, oraz opracowywania
ekspertów i dziennikarzy z krajów objętych sankcjami, a także z krajów trzecich, co
pozwoliło na zaprezentowanie szerokiego spektrum opinii na temat polityki sankcyjnej
USA oraz pozwoliło na poszukiwanie obiektywizmu w ocenie faktów. Powyższe źródła
zostały uzupełnione danymi statystycznymi, dostępnymi w bazach organizacji
międzynarodowych, takich jak: Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy
oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju.
Na zakończenie należy wyraźnie podkreślić, iż temat rozprawy ma charakter
złożony i wielowarstwowy. Otwiera on interesujące pola badawcze i dla osiągnięcia
celu badawczego wymaga sięgnięcia do metod działających w obrębie innych nauk
społecznych. W tym wypadku zdecydowano się na wykorzystanie metody AHP
(Analitycznego Procesu Hierarchicznego), stosowanej do tej pory częściej w obszarze
nauk ekonomicznych, jako metametody, służącej doborowi studium przypadków.
Zainteresowanie okazane przez amerykańskich ekspertów, którzy licznie
zareagowali na skierowany do nich apel, a w efekcie wzięli udział w przeprowadzonym
badaniu, pozwoliło na uporządkowanie celów polityki sankcyjnej, wskazanie
najistotniejszych epizodów nałożenia sankcji przez Stany Zjednoczone po II wojnie
światowej oraz podniosło wartość otrzymanych wyników. Także w sensie
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metodologicznym potwierdziło zasadność wprowadzania do nauki o polityce nowych
metod badawczych.
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Rozdział 1. Miejsce sankcji ekonomicznych w polityce zagranicznej USA
Sankcje

gospodarcze

są

bardzo

popularnym

choć

kontrowersyjnym

instrumentem polityki zagranicznej. Stosowane są przez rządy krajów, władze lokalne
i organizacje międzynarodowe w celu uzyskania korzyści w kraju i za granicą ze
względu na bezpieczeństwo narodowe jak i swych interesów gospodarczeych. Obecnie
sankcje ekonomiczne nakładane są ze wzrastającą częstotliwością, mimo iż wielu
analityków uważa je za nieskuteczne.
1.1 Sankcje ekonomiczne na tle innych instrumentów polityki zagranicznej
Państwo, jako podmiot stosunków międzynarodowych, prowadzi politykę
dwojakiego rodzaju: wewnętrzną i zagraniczną, choć podział ten jest raczej umowny.
Pozornie polityka wewnętrzna reguluje tylko sprawy krajowe, zaś działania w ramach
polityki zagranicznej realizowane są poza granicami danego państwa. W rzeczywistości
polityka wewnętrzna i polityka zagraniczna stają się komplementarne w polityce
państwa. Erhard Cziomer podkreśla bliskie powiązania między polityką zagraniczną
a wewnętrzną. Wynikać to może choćby z faktu, że interesy narodowo – państwowe
w relacji do innych uczestników stosunków międzynarodowych są wspólne dla obydwu
polityk, a dodatkowo tworzą je i realizują te same organy6. Ze względu na fakt ciągłego
przemieszczania się zakresów obydwu polityk oraz nakładania się efektów działań
podjętych w ich ramach, pełny obraz strategii politycznej państwa można uzyskać
dopiero po spojrzeniu na system polityki wewnętrznej i zagranicznej łącznie. Teresa
Łoś Nowak wskazuje, że szczególny charakter przedmiotu i środowiska, w którym jest
realizowana

polityka

zagraniczna,

praktycznie

uniemożliwia

jej

precyzyjne

zdefiniowanie. Co więcej, czyni je nawet bezcelowym7. Złożoność materii w tym
względzie nie powstrzymuje jednak badaczy przed uchwyceniem istoty polityki
zagranicznej.
Według Józefa Kukułki polityka zagraniczna „jest działalnością najwyżej
zorganizowanego podmiotu politycznego, jakim jest państwo”; zaliczana jest ona do

6

Erhard Cziomer, Lubomir Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, s. 121.
7
Teresa Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wrocław: Wydawnictwo
Uniwersytetu Wrocławskiego, 2006, s. 258.
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szerokorozumianej polityki państwowej, skierowanej na zewnątrz w imię racji stanu8.
Podobny pogląd przedstawia Roman Kuźniar określając politykę zagraniczną jako
zorganizowany, skierowany na zewnątrz wysiłek państwa, podporządkowany osiąganiu
jego żywotnych interesów, który wyraża się w tworzeniu i podtrzymywaniu relacji oraz
sytuacji korzystnych, a także zapobieganiu i usuwaniu sytuacji niekorzystnych9. Od tej
definicji nie odbiegają również przemyślenia Ryszarda Zięby, nadając polityce
zagranicznej wyraźny rys dynamiczny. Mianowicie, jawi się ona jako „proces
aktywności politycznej, podejmowanej przez państwo, która jest adresowana
i prowadzona w środowisku międzynarodowym”10. Wielu autorów odmawia państwu
monopolu na prowadzenie polityki zagranicznej, słusznie uznając za podmioty polityki
również

innych

międzyrządowe,

uczestników

stosunków

ugrupowania

międzynarodowych,

integracyjne,

a

także

tj.:

organizacje

grupy

nacisku

międzynarodowego11.
Państwo realizuje cele polityki zagranicznej, stosując wiele instrumentów,
ustalając jednocześnie ich najwłaściwszą kombinację i zakres. Instrumenty polityki
zagranicznej można podzielić według kilku podstawowych kryteriów, które zostały
przedstawione w poniższej tabeli (Tabela 1).
Tabela 1. Klasyfikacja instrumentów polityki zagranicznej państwa
Kryterium podziału

Rodzaje instrumentów polityki
zaranicznej

Przykłady instrumentów polityki
zagranicznej

przedmiotowe

polityczne (dyplomatyczne)

negocjacje
dobre usługi i mediacja
komisje badań
koncyliacja

ekonomiczne

sankcje gospodarcze
pomoc gospodarcza

militarne

zbrojenia
działania wojenne
zagraniczna obecność wojskowa
pomoc wojskowa

8

J. Kukułka, „Polityka zagraniczna a polityka wewnętrzna”, [w:] J. Kukułka, R. Zięba (red.), Polityka
zagraniczna państwa, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1992. s. 19-22.
9
Roman Kuźniar, Dziedziny stosunków międzynarodowych [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Stosunki
międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego,
2006, s. 122.
10
Ryszard Zięba (red.), Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, Toruń: Wydawnictwo Adam
Marszałek 2005, s. 14.
11
Grupy nacisku definiowane są jako grupy względnie zorganizowane, o własnych, sprecyzowanych
celach działania, dążące do wywierania wpływu lub uczestniczenia w procesie formułowania i realizacji
polityki państwa. [w:] Teresa Łoś-Nowak, Grupy nacisku w stosunkach międzynarodowych, „Stosunki
Międzynarodowe”, nr 1-2/2003, s. 71. Katarzyna Rud posuwa się nawet do stwierdzenia, że „lobbying na
styku polityki zagranicznej państwa jest komplementarny wobec dyplomacji”. [w:] K. Rud, Lobbying
międzynarodowy – próba definicji, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3-4/2001, s. 205.
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czas trwania

sposób oddziaływania

nastawienie w polityce
zagranicznej

psychospołeczne

dyplomacja kulturalna
propaganda

krótkofalowe

komisje badań

średniofalowe

negocjacje

długofalowe

wywiad

bilateralne

pomoc zagraniczna

multilateralne

sankcje gospodarcze
udział w operacjach pokojowych

przyjazne
(friendly, persuasive)

pomoc humanitarna
przyznanie preferencyjnych stawek
celnych

wrogie
(hostile, coersive)

podjęcie działań zbrojnych
zawieszenie kontaktów
dyplomatycznych
groźba nałożenia sankcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Justyna Zając, Środki i metody oddziaływania USA
w bliskowschodnim procesie pokojowym (1991-2000), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego, 2004, s. 16-30 oraz Ziemowit J. Pietraś, Podstawy teorii stosunków międzynarodowych,
Lublin: Międzyuczelniany Instytut Nauk Politycznych UMCS, 1986. s. 86.

Spośród czterech wyżej wymienionych kryteriów najczęściej stosowanym jest
kryterium przedmiotowe, które dzieli instrumenty polityki zagranicznej na instrumenty
polityczne, wojskowe, psychospołeczne i ekonomiczne.
1.1.1 Instrumenty polityczne polityki zagranicznej
Do instrumentów politycznych polityki zagranicznej zaliczane są wszelkie
oświadczenia i deklaracje polityczne oraz szerokopojęte działania dyplomatyczne.
Częstokroć stawia się znak równości pomiędzy polityką zagraniczną i dyplomacją, co
przekreśla możliwość wyszczególnienia dyplomacji jako jednego z instrumentów
polityki zagranicznej12.
Dyplomację utożsamia się często z prowadzeniem rokowań i pokojowym
rozwiązywaniem sporów. Jest to jednakże podejście dosyć jednostronne, ponieważ
negocjacje międzynarodowe i pokojowe rozwiązywanie sporów wymieniane są jako
najważniejsze, ale nie jedyne komponenty dyplomacji13. Do instrumentów pokojowego
załatwiania sporów zalicza się rokowania bezpośrednie, dobre usługi i mediację,
posiedzenia komisji badań oraz koncyliację. Marek Pietraś pojęcie dyplomacji opisuje
12

Według Hansa J. Morgenthau dyplomacja to „tworzenie i wykonywanie polityki zagranicznej na
wszystkich szczeblach, najwyższych oraz podporządkowanych” [w:] Hans J. Morgenthau, Politics among
Nations: The Struggle for Power and Peace, New York: Knopf 1954, s. 135.
13
Radowan Vukadinović, Międzynarodowe stosunki polityczne, Warszawa; Państwowe Wydawnictwo
Naukowe 1980, s. 297.
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w trzech wymiarach, jako: 1) oficjalną działalność państwa realizującą jego zewnętrzne
funkcje, 2) zespół metod i środków polityki zagranicznej państwa oraz 3) aparat
organizacyjny oraz zespół ludzi obdarzonych odpowiednimi kwalifikacjami14.
W zakresie

pojęciowym

dyplomacji

mieści

się

również

pojęcie

dyplomacji

prewencyjnej, obejmującej działania nakierowane na złagodzenie napięć, które mogą
przerodzić się w konflikt lub – jeśli konflikt wybuchnie – na szybkie jego
powstrzymanie i usunięcie przyczyn15.
Dyplomacja towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Jednakże współczesny,
nonpolarny system międzynarodowy, charakteryzujący się licznymi ośrodkami
wpływu16, coraz częściej niepaństwowymi, znacząco komplikuje prowadzenie
dyplomacji. Duża liczebność uczestników stosunków międzynarodowych przekłada się
na mniejszą przewidywalność stałych struktur i relacji, które określają pozycję
unipolarną, bipolarną i multipolarną. Alianse tracą na znaczeniu, ponieważ wymagają
względnej przewidywalności zagrożeń, perspektyw i zobowiązań. Relacje między
państwami i uczestnikami niepaństwowymi stają się wybiórcze i warunkowane bieżącą
potrzebą. Coraz trudniej klasyfikować inne kraje jako sprzymierzeńców lub wrogów;
współpracują one ze sobą w pewnych kwestiach, w innych się spierają17. Jak słusznie
zauważa Marek Pietraś, cechą charakterystyczną ładu postzimnowojennego jest częste
odwoływanie się do wysiłków dyplomatycznych, co jest przesłanką trwałości
i stabilności środowiska międzynarodowego– wartości objętych obecnie specjalną
14

Marek Pietraś (red.), Międzynarodowe stosunki polityczne, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej, 2007, s. 170.
15
Termin “dyplomacji prewencyjnej” został ukuty przez Sekretarza Generalnego ONZ - Boutros
Boutros-Ghali i po raz pierwszy pojawił się w Programie dla Pokoju 1992. W ramach dyplomacji
prewencyjnej stosuje się liczne środki budowania zaufania takie jak: wymiana misji wojskowych,
tworzenie regionalnych i subregionalnych ośrodków zmniejszania ryzyka, zawieranie porozumień
w sprawie swobodnego przepływu informacji pozwalających na dokonanie trafnej analizy sytuacji
międzynarodowej, która stwarza potencjalne niebezpieczeństwo napięć (zagrożenie dla środowiska
naturalnego, ryzyko głodu i rozprzestrzenianie się chorób). Dyplomacja prewencyjna jest współcześnie
formą strategii zachowania pokoju odnoszoną do środków pokojowego rozstrzygania sporów ujętych
w art. 33 Karty ONZ, które mają zastosowanie zanim spór "przekroczy linię dzielącą go od konfliktu
zbrojnego" [w:] An Agenda for Peace (A/47/277-S/24111)
16
Zaliczyć do nich można przede wszystkim główne potęgi światowe, tj. ChRL, kraje UE, Indie, Japonię,
Rosję i USA, potęgi regionalne na różnych kontynentach, np. Brazylię, Nigerię, Arabię Saudyjską,
Pakistan, Australię i Koreę Pd., organizacje międzynarodowe i regionalne: MFW, ONZ, Bank Światowy,
oraz Ligę Arabską, ASEAN, UE itp., organizacje funkcjonalne: IEA, OPEC, WHO, prowincje i stany:
Kalifornię czy Uttar Pradesh w Indiach, miasta: Nowy Jork, Sao Paulo, Szanghaj, a także
międzynarodowe korporacje energetyczne, finansowe i produkcyjne. Dodatkowo do tej ogromniej grupy
włączyć należy media światowe (al Jazeera, BBC, CNN), ugrupowania militarne (Hamas, Hezbollah,
Talibowie, Armia Mahdiego), partie polityczne, instytucje i ruchy religijne, organizacje terrorystyczne,
kartele narkotykowe, organizacje pozarządowe (Lekarze bez granic, Greenpeace). [w:] Richard N. Haass,
The Age of Nonpolarity, „Foreign Affairs”, May/June 2008 na www.foreignaffairs.org z dnia 17 czerwca
2008.
17
Ibidem, www.foreignaffairs.org z dnia 17 czerwca 2008.
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ochroną18. Wielu autorów wskazuje na nieuchronność ukształtowania się świata
wielobiegunowego i w dłuższej perspektywie osłabienia pozycji USA. Dlatego Stany
Zjednoczone nie powinny stać w opozycji wobec wielobiegunowości, ale wspierać ten
proces w celu nadania jej optymalnego kształtu z punktu widzenia interesów19.
1.1.2 Instrumenty wojskowe polityki zagranicznej
Zasada adekwatności zastosowanego instrumentu polityki zagranicznej do
bieżącego kształtu i charakteru stosunków międzynarodowych obowiązuje również,
a może i przede wszystkim, w przypadku użycia instrumentów wojskowych. Państwo
stosuje instrumenty militarne wtedy, gdy jest przekonane, że istniejący na arenie
międzynarodowej układ umożliwi realizację celów polityki zagranicznej20. USA ze
względu na swój nowoczesny i zasobny arsenał zbrojeniowy, a także dzięki łatwości
i szybkości przerzucania wojsk na duże odległości, może liczyć na wysoką skuteczność
w osiąganiu celów politycznych z wykorzystaniem między innymi instrumentów
wojskowych.
Wśród podstawowych militarnych instrumentów polityki zagranicznej wymienia
się przede wszystkim: wojnę, akcje wojskowe o niskiej intensywności (low-intensity
conflict), tajne operacje (covert operation), rozbudowę potencjału wojskowego,
tworzenie

pokoju

(peacemaking),

pomoc

humanitarną,

utrzymanie

pokoju

(peacekeeping), wprowadzanie pokoju (peace enforcement), odbudowę państwa (nation
building), akcje policji oraz transfer broni.
Jak argumentuje Joseph S. Nye, w ostatnich czasach rola siły militarnej uległa
zmianie.

Spowodowane

było

to

przede

wszystkim

postępem

naukowym

i technologicznym, który z jednej strony uczynił Stany Zjednoczone globalną potęgą,
a z drugiej zwiększył ciężar ekonomiczny i społeczny podbojów z użyciem
instrumentów

wojskowych.

Dodatkowo

nowoczesne

technologie

informacyjne

przyczyniły się do podsycania nacjonalizmów, które utrudniły sprawowanie władzy nad
świadomością społeczną przez dotychczasowe potęgi światowe. Zimna wojna pokazała,
że Stany Zjednoczone były, w gruncie rzeczy, nieprzygotowane na wydarzenia
stanowiące dla nich zaskoczenie. Rząd USA uciekał się wtedy często do argumentów

18

Marek Pietraś, Postzimnowojenny ład międzynarodowy [w:] Marek Pietraś (red.) Międzynarodowe
stosunki polityczne, op. cit., s. 295-297.
19
Jadwiga Stachura, Stany Zjednoczone jako supermocarstwo. Proces kształtowania strategii polityki
zagranicznej, „Sprawy Międzynarodowe”, 4/2006, s. 31.
20
Radowan Vukadinović, Międzynarodowe stosunki polityczne, op.cit., s. 335.
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siły21. Doświadczenia lat postzimnowojennych udowadniają, że hard power nie
wystarcza do realizacji rozległych celów polityki zagranicznej państw. Dzięki niej
można wygrać wojnę, ale trudniej jest osiągnąć pokój22.
1.1.3 Instrumenty psychospołeczne polityki zagranicznej
Polityka

zagraniczna

obejmuje

również

stosowanie

psychospołecznych w ramach tzw. dyplomacji publicznej

23

publiczna

polityki

to

dwustronna,

dialogowa

forma

instrumentów

i propagandy. Definicja
komunikowania

międzynarodowego, skierowana do publiczności zagranicą, realizowana dzięki
wspieraniu pozytywnego wizerunku kraju i kształtowaniu pozytywnych postaw wobec
kraju nadawcy24. Kształtowanie opinii publicznej determinowane jest celami
politycznymi i interesami, które rząd danego państwa pragnie urzeczywistnić,
w szczególności, gdy rząd potrzebuje do realizacji tych celów akceptacji i aprobaty
społecznej25. Dyplomacja publiczna ma za zadanie informować, ale także wyjaśniać
prowadzoną politykę zagraniczną i krajową, a także wzmacniać wzajemne szeroko
pojęte zrozumienie pomiędzy krajami i narodami26. Wychodzi ona poza tradycyjnie
rozumianą dyplomację, obejmując działania, zmierzające do kształtowania przez rząd
opinii publicznej w innych krajach, interakcji pomiędzy prywatnymi grupami
i interesami w dwóch krajach oraz transmitowania informacji i idei, tym samym
wzmacniając krajową soft power27. Źródłem soft power są przede wszystkim: kultura,
21

Przykładem może być polityka USA wobec państw Ameryki Łacińskiej w okresie 1961 – 1989 [w:]
Karol Derwich, Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łacińskiej 1945-2000,
Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 55.
22
J.S. Nye Jr, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, Warszawa: Wydawnictwo
Akademickie i Profesjonalne, 2007, s. 27, 48-55.
23
Niekiedy wyróżnia się dodatkowo, obok dyplomacji publicznej, sprawy publiczne (public affairs).
Sprawy publiczne są to działania podjęte w celu informowania i wyjaśniania krajowej opinii publicznej
założeń realizowanej polityki rządu USA. Z kolei dyplomacja publiczna służy informowaniu
i wyjaśnianiu posunięć rządu zagranicznej opinii publicznej. Jednakże występuje tu pewna nieścisłość
definiowania. W dobie globalnej informatyzacji treści skierowane przez rząd do własnego społeczeństwa
trafiają również za granicę kraju, i odwrotnie. [w:] Charles Wolf, Jr., Brian Roser, Public diplomacy:
How to Think About and Improve It, Occasional Papers, RAND Corporation, 2004, s. 4 na
www.publicdiplomacy.org z dnia 30 czerwca 2008.
24
Beata Ociepka, Dyplomacja publiczna, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2008,
s. 11.
25
Radowan Vukadinović, Międzynarodowe stosunki polityczne, op.cit., s. 315.
26
Milton C. Cummings, Cultural Diploamcy and the United States Government: A Survey, Center for
Arts and Culture, Washington,. D.C: Center for Arts and Culture, 2003, s. 1.
27
Soft power jest to termin ukuty przez Josepha S. Nye’a Jr. Oznacza on w przeciwieństwie do hard
power (siły przemocy) siłę przyciągania danego kraju. „Soft power jest główną materią codziennej
polityki w krajach demokratycznych. Zdolność do ustanawiania preferencji wykazuje tendencje do
wiązania się z takimi nienamacalnymi atutami, jak atrakcyjna osobowość, kultura, wartości polityczne,
instytucje oraz polityka, która jest postrzegana jako prawomocna lub mająca autorytet moralny. Jeżeli

17

wartości polityczne (oraz konsekwencja w postępowaniu w kraju i za granicą w zgodzie
z tymi wartościami) oraz polityka zagraniczna (pod warunkiem, że jest ona postrzegana
jako prawomocna i posiadająca autorytet moralny)28. Stąd, dyplomacja publiczna, jako
instrument psychospołeczny, służy podniesieniu atrakcyjności wyżej wymienionych
zasobów w celu poprawienia skuteczności i racjonalności polityki danego kraju29.
Joseph S. Nye wyróżnia trzy wymiary dyplomacji publicznej30:
1) Codzienną komunikację31, której rolą jest wyjaśnianie polityki krajowej
i zagranicznej
2) Komunikację strategiczną, która jest pewnego rodzaju kampanią nakierowaną na
osiąganie konkretnych celów politycznych
3) Długofalowe rozwijanie stosunków międzypaństwowych poprzez wymiany
naukowe i kulturalne, stypendia, szkolenia, konferencje i dostęp do mediów.
Joseph S. Nye przewiduje, że znaczenie soft power w erze informacji będzie
systematycznie rosnąć, co wynika nie tyle z oficjalnych działań narodów, ile jest
społecznym i ekonomicznym skutkiem ubocznym32. Tylko kraje, które potrafią trafnie
diagnozować pojawiające się problemy i skutecznie sobie z nimi radzić, mogą liczyć na
wzrost swojej atrakcyjności w oczach tak sprzymierzeńców, jak i dotychczasowych
wrogów.
Propaganda jest próbą kształtowania percepcji, manipulowania myślami
i bezpośrednimi zachowaniami w celu osiągnięcia takich reakcji, które są zgodne
z pożądanymi
i V. O’Donnell,

intencjami

propagandzisty.

podkreślają

celowy

Autorzy tej

i systematyczny

definicji,
charakter

G.S.

Jowett

propagandy33.

przywódca reprezentuje wartości, za którymi inni pragną podążać, to przywództwo będzie mniej
kosztowne.” [w:] J.S. Nye Jr, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, op.cit., 2007, s. 35.
28
Dobrym przykładem soft power jest wystąpienie prezydenta Obamy na Uniwersytecie w Kairze
4 czerwca 2009 r., które było czytelnym sygnałem gotowości do poprawy stosunków ze światem islamu.
Prezydent podkreślił znaczenie wzajemnego szacunku i tolerancji dla odmiennych wartości obydwu
cywilizacji i zagwarantował, że USA nigdy nie będą prowadzić wojny z islamem [w:] Jadwiga Stachura,
Bliskowschodnia polityka Baracka Obamy - szanse i wyzwania, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 4/2009,
s. 30.
29
Częstokroć owa atrakcyjność wywiera raczej ogólny wpływ, niż skutkuje podjęciem konkretnych
działań. [w:] J.S. Nye Jr, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, op.cit., s. 40.
30
J.S. Nye Jr, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej, op.cit., s. 146-148.
31
Nye twierdzi, że codzienna komunikacja powinna obejmować również przygotowanie do działania
w sytuacjach kryzysowych i przeprowadzanie kontrataków, tak by fałszywa bądź mylna informacja
pociągała za sobą natychmiastowe sprostowanie. Ibidem, s. 146.
32
Ibidem, s. 62-63.
33
Bogusława Dobek-Ostrowska, Propaganda jako forma komunikowania [w:] Bogusława DobekOstrowska, Janina Fras i Beata Ociepka, Teoria i praktyka propagandy, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu
Wrocławskiego, 1999, s. 9.
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W naukach społecznych często traktuje się propagandę i opinię publiczną jako dwa
dopełniające się wzajemnie zjawiska34.
Dyplomacja publiczna – jak podnosi wielu autorów - tym różni się od
propagandy, że zawsze operuje potwierdzonymi faktami, tymczasem propaganda jest
oparta zarówno na faktach, jak i na kłamstwach35, w zależności od kontekstu relacji
pomiędzy obydwoma krajami. Niektórzy badacze pomijają aspekt moralny propagandy,
twierdząc, że jest ona powoli zastępowana przez pojęcie dyplomacji publicznej.
Uważają oni, że jej negatywny wydźwięk jest dziedzictwem dyplomacji publicznej
prowadzonej przez reżimy faszystowskie, dyktatorskie i komunistyczne36.
1.1.4 Instrumenty ekonomiczne polityki zagranicznej
Ekonomiczne instrumenty polityki zagranicznej ustanawiają i regulują
międzypaństwowy przepływ dóbr i usług oraz środków płatniczych. Według Jana
Winieckiego pojęcie ekonomicznych środków polityki zagranicznej ma węższy zakres
niż pojęcie środków zewnętrznej polityki ekonomicznej. Zagraniczna polityka
ekonomiczna wskazuje wyraźnie, że skutków podjętych w ramach jej działań należy
szukać w sferze międzynarodowych stosunków gospodarczych. Decyzje zastosowania
ekonomicznych środków polityki zagranicznej będą wywierać skutki w sferze
międzynarodowych stosunków politycznych. Dlatego definicja tych środków będzie
zawierać się, zdaniem J. Winieckiego, w pojęciu środków zewnętrznych polityki
ekonomicznej państwa37.
Zastosowanie instrumentów ekonomicznych uzależnione jest od zasięgu i skali
stosunków między państwami, układu sił na arenie międzynarodowej, obowiązujących
przepisów prawa międzynarodowego i opinii międzynarodowej, które, „tworząc pewną
hierarchię wartości w odniesieniu do działań państw, stwarzają w ten sposób określone

34

Beata Ociepka, Opinia publiczna [w:] Bogusława Dobek-Ostrowska, Janina Fras i Beata Ociepka,
Teoria i praktyka propagandy, op. cit., s. 64.
35
Charles Wolf, Jr., Brian Roser, Public diplomacy: How to Think About and Improve It, op.cit., s. 3.
„Zwykłej propagandzie brak wiarygodności i jako narzędzie dyplomacji publicznej przynosi efekty
odwrotne do zamierzonych” [w:] J.S. Nye Jr, Soft Power. Jak osiągnąć sukces w polityce światowej,
op.cit., s. 145.
36
Czesław Mojsiewicz definiuje propagandę jako „zespół, rodzaj działań, czynności powiązanych
z polityką i jej służących. Ma wpływać na dynamikę zachowań większej liczby osób, jest sposobem
pobudzania do działania poprzez zaabsorbowanie jedną ideą” [w:] Czesław Mojsiewicz, Szkice z dziejów
propagandy, Poznań: ars nova 2000, s. 7.
37
Jan Winiecki, Ekonomiczne instrumenty polityki zagranicznej we współczesnych stosunkach
międzynarodowych, Warszawa: Polski Instytut Spraw międzynarodowych, 1975, s. 5-6.
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środowisko psychologiczne, ułatwiające lub utrudniające stosowanie konkretnych
instrumentów polityki zagranicznej” 38.
Ekonomiczne środki polityki zagranicznej stosowane były od starożytności,
jednakże wzrost znaczenia instrumentów ekonomicznych w polityce zagranicznej
datuje się na okres po II wojnie światowej. Rosnąca popularność użycia instrumentów
ekonomicznych

mogła

być

spowodowana

zmianą

postrzegania

wojny

jako

alternatywnego środka realizacji celów polityki zagranicznej ze względu na
katastrofalne konsekwencje zastosowania broni masowego rażenia. Po drugie,
ograniczenie użycia instrumentów wojskowych było w tym okresie wynikiem zmiany
układu sił na arenie międzynarodowej, negatywnego stanowiska opinii publicznej
wobec

wszczynania

wojen,

a także

zawarcia

przez

państwa

porozumień

międzynarodowych, zabraniających uciekania się do wojny jako środka rozstrzygania
sporów39. Wojna przestała gwarantować zwycięstwo, dlatego konkurencja przeniosła
się na płaszczyznę ekonomiczną40. Ekonomiczne instrumenty polityki zagranicznej
stały się bardzo popularne w latach 50. i 60. XX w., kiedy to mocarstwa po obu
stronach żelaznej kurtyny rywalizowały o strefy wpływów oferując pomoc gospodarcza
i techniczną szczególnie krajom rozwijającym się Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej.
Instrumenty ekonomiczne polityki zagranicznej można podzielić według kilku
kryteriów,

jednak

najbardziej

podstawowym

jest

podział

przedmiotowy.

Do ekonomicznych instrumentów polityki zagranicznej zalicza się41:
1. Instrumenty taryfowe (cło)
2. Instrumenty pozataryfowe:
•

ograniczenia ilościowe, w tym licencje importowe

•

dobrowolne ograniczenie eksportowe

•

normy techniczne i sanitarne

•

zakupy rządowe towarów importowych

•

wymóg składnika krajowego42

38

Ibidem, s. 10-15.
Ibidem, s. 31.
40
W okresie zimnej wojny rywalizacja ekonomiczna była jedyną płaszczyzną, na której możliwe było
zwycięstwo jednego z przeciwstawnych systemów społeczno-gospodarczych.
41
Opracowanie własne na podstawie: Radowan Vukadinović, Międzynarodowe stosunki polityczne,
op.cit., s. 322, Adam Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, Warszawa: Polskie
Wydawnictwo Ekonomiczne 2001, s. 166 – 212.
42
Wymóg składnika krajowego może przyjąć dwie formy: zobowiązania krajowego podmiotu,
kupującego importowane wyroby finalne do pokrycia określonej części popytu zakupami na rynku
wewnętrznym (forma zabroniona przez GATT), oraz żądania, aby wszyscy działający na rynku
39
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•

reguły

pochodzenia

określające,

jaka

część

wartości

produktu

sprzedawanego na warunkach preferencyjnych musi być dodana na obszarze
danego ugrupowania
•

dobrowolne ograniczenie eksportu (VER – voluntary export restraints)

3. Subsydia produkcyjne i eksportowe
4. Dumping oraz cła antydumpingowe
5. Sterowanie kapitałem prywatnym43
6. Porozumienia międzynarodowe oraz regionalne o charakterze gospodarczym
7. Porozumienia państw-dostawców dotyczące poziomu sprzedaży i cen danych
dóbr
8. Pomoc gospodarczą
9. Sankcje

gospodarcze,

które

mogą

obejmować

również

zastosowanie

instrumentów taryfowych, pozataryfowych i innych
10. Międzynarodowy wywiad gospodarczy.
Powyższy podział ekonomicznych instrumentów polityki zagranicznej pociąga
za sobą refleksję na temat sposobów stosowania tychże instrumentów. Można wyróżnić
pozytywną i negatywną metodę zastosowania środków ekonomicznych w polityce
zagranicznej. Do instrumentów pozytywnych zaliczyć należy wszelkie formy pomocy
gospodarczej (w tym humanitarnej), a także udzielanie preferencji celnych,
przyznawanie licencji eksportowych, gwarancji dla prywatnego kapitału itp.44. Grupa
instrumentów negatywnych obejmuje różnorakie rodzaje sankcji ekonomicznych, wśród
nich przede wszystkim: embargo, bojkot, manipulowanie polityką celną, tworzenie
czarnych list45, kontyngenty eksportowe i importowe, dumping, zamrożenie aktywów,
konfiskata kapitału finansowego, zawieszenie pomocy finansowej.

producenci zaopatrywali się w określoną ilość podzespołów i części potrzebnych do wytworzenia dobra
finalnego na rynku krajowym (forma charakterystyczna w branży samochodowej). [w:] Adam
Budnikowski, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, op.cit., s. 199.
43
Przykładowo, sterowanie kapitałem prywatnym może polegać na udzielaniu specjalnych gwarancji
i obniżaniu podatków przedsiębiorstwom prywatnym, które inwestują w krajach rozwijających się.
44
Por. Justyna Zając, Środki i metody oddziaływania USA w bliskowschodnim procesie pokojowym
(1991-2000), Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2004, s.86.
45
Na czarne listy wpisuje się zagraniczne przedsiębiorstwa produkcyjne oraz przedsiębiorstwa
przewozowe, które utrzymują stosunki handlowe (lub obsługują wymianę handlową) z państwami, wobec
których ogranicza się wolumen handlu zagranicznego.
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Innym kryterium podziału instrumentów ekonomicznych polityki zagranicznej
jest kryterium motywacji politycznej. Przesłanka ta pozwala wydzielić następujące
klasy instrumentów46:
1) Instrumenty politycznie motywowanej interwencji w obroty handlowe
towarami, usługami i wiedzą:
•

embargo

•

wojna celna – instrument ograniczenia importu, a w konsekwencji handlu
zagranicznego. Zalicza się do niej takie działania jak: cofnięcie klauzuli
największego uprzywilejowania, ograniczenia ilościowe importu

2) Ograniczenie handlu zagranicznego z państwami trzecimi - selektywne
podnoszenie stawek przewozowych lub całkowity zakaz tranzytu towarów przez
własne terytorium do państw trzecich, czarne listy
3) Instrumenty politycznie motywowanego wpływania na zmiany w podaży lub
popycie określonych towarów na rynkach światowych w celu utrudnienia stronie
przeciwnej osiągnięcia zamierzonych celów: zakupu, sprzedaży, uzyskania
oczekiwanej ceny itp.
•

dumping (podażowy)

•

manipulowanie podażą (dostawy dezorganizujące) – ich celem jest
spowodowanie zniżki cen na rynku światowym na towary eksportowane
przez kraj, wobec którego stosuje się ten instrument. Skuteczność tego
instrumentu jest największa,

gdy uderza on w kraj rozwijający się

o wysokim udziale danego towaru (zwykle surowca) w całości eksportu47
•

zakupy prewencyjne (preemtive buying, preclusive buying) – manipulacja
popytem. Mają na celu pozbawienie strony przeciwnej możliwości nabycia
na rynkach światowych niezbędnych surowców o strategicznym znaczeniu
przez

prewencyjne

wykupywanie

bądź

zawieranie

z

państwami

producentami umów zapewniających wyłączność dostaw tych surowców.
Stosowany

w

sytuacjach

szczególnego

napięcia

np.

w

okresach

poprzedzających konflikty zbrojne lub w czasie ich trwania
4) Instrumenty regulujące

przepływ kapitału

prywatnego

i

państwowego

dokonujący się na normalnych warunkach handlowych
46

Jan Winiecki, Ekonomiczne instrumenty polityki zagranicznej we współczesnych stosunkach
międzynarodowych, op.cit., s. 45-58.
47
Np. sprzedaż przez USA cyny z tzw. zapasów strategicznych, co zbiegło się z okresem napięć
politycznych pomiędzy USA a lewicowymi rządami Boliwii.

22

a) restrykcje nakładane na inwestycje prywatne w określonym kraju lub
grupie krajów
b) restrykcje kredytowe w finansowaniu eksportu
c) zakaz lub ograniczenie pomocy państwa w ubezpieczaniu kredytów
eksportowych
d) zamrożenie lub kontrola aktywów określonego kraju lub grupy krajów,
ulokowanych za granicą
5) Instrumenty ingerujące w funkcjonowanie istniejącego systemu walutowego
i pozycji poszczególnych walut48
a) wymiana waluty strony konfliktu na złoto
b) wymiana waluty strony konfliktu na waluty innych krajów
6) Instrumenty regulujące przepływ państwowych środków finansowych, dóbr
i usług oraz wiedzy, dokonywany kanałami państwowymi na warunkach
bardziej korzystnych dla odbiorcy niż rynkowe, tj. pomoc gospodarcza49
a) pomoc finansowa
b) kredyty na zakup towarów
c) pomoc towarowa (w tym żywnościowa)
d) pomoc techniczna.
Gros spośród wyżej wymienionych instrumentów służy ograniczeniom wymiany
handlowej

pomiędzy

pozataryfowych

staje

krajami.

Stosowanie

się przedmiotem

instrumentów

licznych

taryfowych

politycznych

i

czy

społecznych

kontrowersji, ponieważ w większości przypadków wiąże się ono ze stratą netto dla
gospodarki kraju, który je wprowadził. Z drugiej strony instrumenty ekonomiczne
48

Działania tego typ zmierzają najczęściej do osłabienia waluty kraju zaangażowanego w konflikt.
Pomoc gospodarcza służy realizacji różnorodnych celów polityki zagranicznej, tak krótko- jak i długo
okresowych. Podstawowe cele udzielania pomocy gospodarczej skupiają się na pozyskaniu lub
umocnieniu wpływu na sytuację wewnętrzna kraju-biorcy (ekonomiczną, polityczną, społeczną),
oczekiwaniu wdzięczności ze strony państwa-biorcy (np. wsparcie polityczne w organizacjach
międzynarodowych) oraz zdobyciu lub utrzymaniu poparcia rządu państwa-biorcy (tworzenie,
utrzymywanie sojuszy). Więcej na ten temat [w:] Nicholas Eberstadt, Foreign Aid and American
Purpose, Washington, D.C. : American Enterprise Institute for Public Policy Research 1988; Robert
L. Wendzel, International Politics: Policymakers and Policymaking, op.cit., s 253-263. Istnieje teoria,
zgodnie z którą wzrost gospodarczy krajów rozwijających się wpływa na stabilizację procesu przemian
społecznych. Instytucje polityczne ewoluują w kierunku demokracji liberalnej, a rozwój polityczny
wewnątrz kraju zwiększa prawdopodobieństwo prowadzenia przez te kraju polityki zagranicznej zbieżnej
z oczekiwaniami kraju udzielającego pomocy. Umocnienie warstw średnich w procesie rozwoju
gospodarczego oddziałuje, zgodnie z tymi poglądami, nie tylko na określony kierunek ewolucji systemu
politycznego, ale również i ekonomicznego. Teoria ta pojawiła się po raz pierwszy w pracy Max
F. Millikan, Walt W. Rostow, A Proposal : Key to an Effective Foreign Policy, New York : Harper
& Bros., 1957.

49
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stosowane są w celu realizacji konkretnych założeń polityki zagranicznej, dlatego
zdarza się, że kwestia ich racjonalności ekonomicznej staje się dla rządów
poszczególnych państw sprawą drugorzędną.
Działania państwa w zakresie realizacji celów polityki zagranicznej powinny
cechować się adekwatnością doboru instrumentów, właściwą ich kombinacją pod
względem jakościowym i ilościowym, a także precyzyjnie określoną intensywnością
i dynamiką ich zastosowania. Istotną rolę odgrywa tu również prawidłowe oszacowanie
własnych możliwości i możliwości innych aktorów stosunków międzynarodowych wraz
z oceną rezultatów prowadzonej polityki. W przypadku niezadowalającej reakcji
adresatów i społeczności międzynarodowej na zastosowane instrumenty powinna
nastąpić korekta metod ich użycia, co pozwoli ograniczyć wynikłe z tego postępowania
straty. Skuteczność i efektywność działalności państwa na arenie międzynarodowej
opiera się bowiem na takim wykorzystaniu uwarunkowań, metod i środków, które
zmierzają do minimalizacji negatywnych skutków ubocznych, przy maksymalizacji
skutków pozytywnych i neutralnych50.
1.2 Definicja sankcji ekonomicznych
Za ogólnie akceptowaną definicję sankcji ekonomicznych51 przyjmuje się
definicję Rennack i Shueya o następującym brzmieniu: „sankcje ekonomiczne są
środkiem przymusu nakładanym przez jeden kraj lub koalicję krajów przeciwko innemu
państwu, jego rządowi lub indywidualnym jednostkom znajdującym się w tym kraju,
w celu spowodowania zmian w zachowaniu lub polityce tego kraju”52. Meghan
O’Sullivan definiuje sankcje gospodarcze jako zamierzone i świadome zniesienie
normalnych stosunków handlowych i finansowych dla celów polityki zagranicznej53.
Niejakim uzupełnieniem powyższych definicji jest komentarz Askariego et al, którzy
podkreślają
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nie
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Por. Józef Kukułka, Teoria stosunków międzynarodowych, Warszawa: Scholar 2000, s. 230.
Autorka niniejszej pracy stosuje pojęcie sankcji ekonomicznych i sankcji gospodarczych wymiennie.
Jest to w pełni uzasadnione, ponieważ w kontekście sankcji, rozumianych jako instrument polityki
zagranicznej, ekonomiczny (ang. economic) oznaczać będzie gospodarczy, odnoszący się do procesów
gospodarczych, do gospodarowania, a nie oszczędny czy przynoszący zyski.
52
Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining Their
Philosophy and Efficacy. Westport, Connecticut, London: Praeger, 2003, s. 14.
53
Definicja ta pomija takie restrykcje jak te usankcjonowane przez Brooke Amendment (która wzywa do
wstrzymania pomocy dla kraju, który zalega ponad rok ze spłatą pożyczek udzielonych przez USA) albo
które są wynikiem sporów z zakresu prawa pracy lub handlu. [w:] Meghan L. O’Sullivan, Shrewd
Sanctions. Statecraft and State Sponsors of Terrorism, Washington, D.C.: Brookings Institution Press,
2003, s. 12.
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w bezpośrednim wyniku nałożenia sankcji, ale poprzez doświadczenie kosztów
ekonomicznych, spowodowanych zastosowaniem sankcji54. Postulują oni za ostrym
rozgraniczeniem pojęcia sankcji i polityki sankcyjnej. W ich rozumieniu sankcje
gospodarcze to restrykcje nakładane na działalność komercyjną z zamiarem
spowodowania strat ekonomicznych w krajach-celach.
Schemat 1. Logika działania sankcji gospodarczych
Ograniczenie
działalności handlowej
przez kraj X

Ekonomiczne
osłabienie kraju Y

Modyfikacja zachowania przez kraj Y jako sposób
uniknięcia dalszego osłabienia ekonomicznego

Źródło: opracowanie własne.

Ukazanie logicznego mechanizmu działania sankcji pozwala na wydzielenie
sankcji ekonomicznych z pojęcia polityki sankcyjnej (Schemat 1). Polityka sankcyjna
jest jednym z typów polityki zagranicznej państwa, a jej logika opiera się na
ekonomicznym osłabieniu kraju-celu55, co ma skutkować wypełnieniem żądań krajuinicjatora56. Sankcje gospodarcze stanowią jeden z wielu możliwych instrumentów tej
polityki, który może spowodować straty ekonomiczne dla gospodarki kraju-celu57.
Askari et al wykazują błędy metodologiczne większości badań dotyczących oceny
skuteczności sankcji unilateralnych USA. Gdy się przyjrzeć definicji sankcji
ekonomicznych z tego punktu widzenia, to widać, że badania te skupiały się na ocenie
polityki sankcyjnej USA, a nie sankcji. Sankcje są skuteczne, jeśli powodują osłabienie
ekonomiczne kraju-celu, jednakże efekt tego osłabienia niekoniecznie musi być zgodny
z celami polityki sankcyjnej. Sankcje ekonomiczne należy więc traktować jako jeden ze
sposobów implementacji polityki zagranicznej58.
Hufbauer et al pomijają w swej definicji sankcji aspekt celu zastosowania tego
instrumentu. Definiują oni sankcje jako zamierzone, inspirowane przez rząd wycofanie
54

Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining Their
Philosophy and Efficacy, op.cit., s. xi.
55
Określenie „kraj-cel” będzie stosowane w niniejszej pracy odnośnie kraju, na który nałożono sankcje
(ang. target country lub target w sytuacji, gdy adresatem sankcji są osoby pozapaństwowe: organizacje,
instytucje, przedsiębiorstwa, osoby indywidualne itp.).
56
Pojęcie „kraj-inicjator” będzie odnosić się do kraju nakładającego sankcje (ang. sender country lub
sender, jeśli nakładającym sankcje będzie organizacja międzynarodowa, władze lokalne itp.).
57
Innymi instrumentami polityki sankcyjnej mogą być chociażby sankcje militarne lub dyplomatyczne.
Więcej na temat rodzajów sankcji w dalszej części pracy.
58
Przykładowo, szkodę dla gospodarki może spowodować również zaminowanie portu, wysadzenie linii
kolejowych, zainfekowanie systemu komputerowego wirusami, zablokowanie komunikacji satelitarnej
bądź też zalanie kraju fałszywą walutą.
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lub groźbę wycofania się ze zwyczajowych relacji handlowych i finansowych. W tym
kontekście przymiotnik „zwyczajowy” opisuje wolumen wymiany handlowej
i finansowej, który byłby osiągnięty w przypadku niezastosowania sankcji59. Z kolei
definicja Simonsa skupia się na skutku nałożenia sankcji, bowiem do sankcji
ekonomicznych zalicza on tylko te instrumenty, które celowo pozbawiają obywateli
danego kraju środków do efektywnego gospodarowania60.
W spektrum instrumentów polityki zagranicznej sankcje ekonomiczne plasują
się pomiędzy dyplomacją a działaniami zbrojnymi. Pozwalają one na zwiększenie
możliwości działań podejmowanych w celu oprotestowania lub wywarcia wpływu na
politykę innych krajów bez uciekania się do użycia siły, co groziłoby wybuchem
konfliktu na większą skalę, pociągającego za sobą wyższe koszty61. Wysiłki
zmierzające do zmiany zachowania krajów lub pewnych grup mogą być motywowane
wieloma przesłankami, mogą one przybierać różne formy, na różnych poziomach
intensyfikacji oraz mogą się cechować różną skutecznością.
Michael P. Malloy uważa, że współczesna definicja i charakterystyka sankcji
ekonomicznych

słabo

przybliża

wieloaspektowość

tego

instrumentu

polityki

zagranicznej. Typowe definicje sankcji gospodarczych, które i tak są przedmiotem
dyskusji środowiska naukowego jak i praktyków opierają się na twierdzeniu, że
„sankcje ekonomiczne (przymus - coercion) są działaniami inicjowanymi przez jednego
lub więcej aktorów międzynarodowych (senders) przeciwko jednemu lub więcej innych
aktorów (targets) w celu ukarania ich poprzez pozbawienie ich pewnych wartości lub/i
wymuszenie uległości tych krajów wobec pewnych norm, które uznane są przez kraj
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Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliot, Barbara Oegg, Economic Sanctions
Reconsidered, wyd.3, Washington,DC: Peterson Institiute For International Economics, listopad 2007,
s. 3.
60
Geoff Simons, Imposing Economic Sanctions: Legal Remedy or Genocidal Tool?, London: Pluto Press,
1999, s. 10.
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W literaturze przedmiotu często podaje się liczne argumenty mające przekonać, iż sankcje gospodarcze
są „białą bronią” w arsenale USA; nie słychać wystrzałów, a rany są niejednokrotnie dotkliwsze. Za
przykład może w tym miejscu posłużyć embargo nałożone na Irak, Haiti lub Kubę, które pozbawiło
ludność tych krajów żywności, dostępu do wody pitnej i podstawowych świadczeń medycznych. Więcej
na ten temat [w:] Anthony Arnove (red.), Iraq under Siege. The Deadly Impact of Sanctions and War,
Cambridge, Massachusetts: South End Press, 2002; Ralph Pezzullo, Plunging into Haiti. Clinton, Aristide
and the Defeat of Diplomacy, University Press of Mississippi, 2006.; Richard N. Haass, Economic
Sanctions and American Diplomacy, New York: Council on Foreign Relations, 1998. Z drugiej strony
uzasadnienie stosowania sankcji gospodarczych przez USA po II wojnie światowej jako alternatywy dla
działań zbrojnych, zagrażających eskalacją konfliktu, wydaje się nieadekwatne i nieprzekonywujące.
W tym czasie żaden z krajów-celów (Kuba, Iran, Irak, Libia, Korea Pn., ChRL, Sudan, Birma itp.) nie był
w stanie zagrozić Stanom Zjednoczonym konfliktem zbrojnym.
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nakładający za istotne”62. Termin sankcji ekonomicznych nie jest deskryptywny. Z tego
powodu często nadaje się mu miano „term of art”. Użycie pojęcia sankcji
ekonomicznych odnosi się do ekonomicznego lub finansowego zakazu adresowanego
do danego kraju, instytucji bądź osób indywidualnych tego kraju z zamiarem stworzenia
pewnych dysfunkcji na gruncie transakcji handlowych i finansowych w służbie
określonym celom polityki zagranicznej. W tym przypadku poprzez pojęcie sankcji
rozumieć należy zespół środków handlowych i finansowych, które mogą być
zastosowane w różnorodnych kombinacjach w zależności od specyfiki adresata sankcji
i administrowane przez różne agencje rządowe. Pojęcie sankcji gospodarczych może
być definiowane poprzez przedstawienie go i konfrontacje z szerszymi znaczeniowo
pojęciami, tj. z normalnymi regulacjami i warunkami handlowymi, z polityką
handlową, międzynarodowymi stosunkami finansowymi oraz ogólnie polityką
gospodarczą Stanów Zjednoczonych.
Schemat 2. Miejsce sankcji gospodarczych wśród instrumentów polityki gospodarczej
POLITYKA GOSPODARCZA

POLITYKA
HANDLOWA
(np.)
POLITYKA
FINANSOWA

•

regulacje handlowe

•

klauzula największego
uprzywilejowania/
normalne warunki
handlowe

SANKCJE
GOSPODARCZE

Źródło: opracowanie własne na podstawie Michael P. Malloy, United States Economic Sanctions. Theory
and Practice, op.cit., s. 9-24.
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Mohamed S. Daoudi, M.S Dajani, Economic Sanctions - Ideals and Experience, London, Boston:
Routledge & Kegan Paul, 1983, s.7. [w:] Michael P. Malloy, United States Economic Sanctions. Theory
and Practice, The Hague, London, Boston: Kluwer Law International, 2001,s. 6.
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handlu ze Stanami Zjednoczonymi. Kary tym różnią się od sankcji ekonomicznych, że
a) nakładane są w konkretnych przypadkach łamania porozumień handlowych na
konkretny kraj eksportujący; potencjalnie mogą one dotyczyć każdego partnera
handlowego, b) mają za zadanie zrekompensować zniekształcenie handlu, wynikające
z naruszenia ustalonych zasad. Kary mogą przybrać formę sankcji ekonomicznych, jeśli
ich przesłanką jest protekcjonizm lub odwet handlowy.
Po drugie, autor wskazuje, że odmowa preferencyjnego traktowania partnera
handlowego czy statusu największego uprzywilejowania (MFN63 – Most Favorable
Nation) nie powoduje wystarczających dysfunkcji w handlu międzynarodowym, by
mieścić się w definicji sankcji ekonomicznych. Jest to jednak kwestia wysoce
dyskusyjna, jeśli brać pod uwagę przypadek groźby ich nałożenia przez prezydentów
Busha i Clintona na ChRL po masakrze na Placu Tiananmen w 1989 r. Administracje
obydwu prezydentów rozważały pozbawienie ChRL właśnie klauzuli największego
uprzywilejowania. Mimo, iż groźba sankcji nie poprawiła tam sytuacji poszanowania
praw człowieka, jej realizacja mogłaby spowodować istotne straty zarówno dla
gospodarki ChRL, jak i USA, ponieważ Stany Zjednoczone były (i są obecnie)
kluczowym rynkiem zbytu dla chińskich towarów64. Ponadto, system preferencji
handlowych jest obecnie zmienną niezależną dla międzynarodowych stosunków
handlowych65. Na nim właśnie oparte są oczekiwania eksporterów odnośnie przyszłych
zysków, a w związku z tym planów produkcyjnych i inwestycyjnych. Odebranie przez
USA preferencji handlowych jakiemukolwiek krajowi przełożyłoby się w prostej linii
na spadek wiarygodności i rzetelności amerykańskich przedsiębiorców w oczach
zagranicznych partnerów handlowych.
Po trzecie, sankcje nie znajdują miejsca również w grupie instrumentów polityki
handlowej Stanów Zjednoczonych. Na poparcie tej tezy można przytoczyć wytyczne
Kongresu dotyczące konieczności zapewnienia stabilności handlu międzynarodowego,
która wynika z faktu powstania nowej formy gospodarki globalnej. W dobie nowej
gospodarki globalnej, handel, rozwój technologiczny, inwestycje i usługi wzajemnie na
siebie wpływają tworząc zintegrowany system, który z kolei nadaje kształt i jakość
gospodarce USA. Jak celnie konstatuje Rett R. Ludwikowski, celem wymiany
63

Pojecie klauzuli największego uprzywilejowania zostało zamienione w prawie amerykańskim na
pojęcie normalnych warunków handlowych.
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W roku 2006 eksport do USA stanowił 21% całkowitego chińskiego eksportu [w:] WTO Trade Profiles
2007 na http://stat.wto.org/CountryProfile/ z dnia 28 lipca 2008 r.
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handlowej nie jest wolny handel, ale bogacenie się narodów. Stany Zjednoczone
powinny skupić się nie tyle na dążeniu do liberalizacji handlu globalnego, ile na
tworzeniu strategicznej polityki handlowej, zróżnicowanej w zależności od celów
i partnerów handlowych66. Zastosowanie sankcji ekonomicznych lub groźba ich
nałożenia nie służą wzmocnieniu stabilności handlu międzynarodowego, a tym bardziej
nie leżą w interesie gospodarczym USA. Sankcje stoją również w opozycji do kolejnej
wytycznej

Kongresu,

tj.

wobec zachęt

kierowanych

do

prezydenta w celu

podejmowania przez niego negocjacji korzystnych dla gospodarki USA porozumień
handlowych. Nie oznacza to jednak, że amerykańska polityka handlowa wyklucza
zastosowanie sankcji gospodarczych, zdaniem Malloy’a powinno być ono ograniczone
do sytuacji prowadzenia wojny lub zagrożenia bezpieczeństwa narodowego67.
Po czwarte, sankcje gospodarcze odbiegają od zobowiązań rządu USA odnośnie
międzynarodowej polityki finansowej. Przykładowo, wstrzymanie lub odmowa
udzielania pomocy finansowej dla krajów, które łamią prawa człowieka, odzwierciedla
niełatwy związek pomiędzy polityką sankcyjną USA a międzynarodową polityką
gospodarczą. Ponadto, zastosowanie sankcji ekonomicznych stanowi przeszkodę dla
transparentności wolnych, prywatnych przepływów usług i transakcji finansowych, co
czyni sankcje gospodarcze niespójnymi z polityką niedyskryminacyjnego traktowania
prywatnych uczestników w międzynarodowej wymianie usług finansowych .
I po piąte, rozpatrując relację sankcji gospodarczych i polityki finansowej,
zauważyć można kolejną niespójność. Kongres Stanów Zjednoczonych podkreśla
potrzebę poprawy koordynacji w polityce makroekonomicznej krajów rozwiniętych, co
było m.in. wyrazem celów politycznych przedstawianych podczas międzynarodowych
negocjacji na temat polityki gospodarczej. Jak wynika z powyższego wywodu, polityka
sankcyjna nie jest spójna z potrzebą bliższej koordynacji polityk gospodarczych krajów
wysokorozwiniętych68.
Brak zrozumienia natury sankcji często manifestuje się w nieprawidłowym
określeniu celów polityki, której one służą i w rezultacie nieadekwatnym ustaleniu
kryteriów oceny ich skuteczności. Z kolei nieprawidłowe określenie zakresu
pojęciowego

sankcji

ekonomicznych

może

prowadzić

do

błędnego

osądu

dopuszczalności ich zastosowania.
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Rett R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck, 2006, s. 22-23.
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1.3 Cele polityki sankcji ekonomicznych
Sankcje ekonomiczne nie służą realizacji celów polityki ekonomicznej.
Zaliczane są one do instrumentów nacisku polityki zagranicznej, a ich celem jest
spowodowanie pewnych dysfunkcji w gospodarce danego kraju prowadzących do jego
osłabienia, a w rezultacie do zmiany nieakceptowanej przez kraj nakładający sankcje
postawy lub polityki.
Cele polityki sankcyjnej mogą być bardzo różnorodne. Najstarsze przesłanki
nakładania sankcji obracają się najczęściej wokół walki o terytorium. Współcześnie,
sankcje

gospodarcze

służą

przede

wszystkim

jako

ekonomiczne

narzędzia

powstrzymywania proliferacji broni masowego rażenia, ochrony praw człowieka,
promowania i wspierania rządów demokracji oraz walki z terroryzmem. Typologia
przedmiotowa celów polityki sankcyjnej wydaje się w tym przypadku zbyt okrojona,
nie obejmuje ona wszystkich bieżących celów zastosowania sankcji. Bardziej
adekwatny podział został zaproponowany przez Jamesa M. Lindsaya, który wśród
celów ogólnych polityki sankcyjnej wymienił przede wszystkim69:
1) Uległość (compliance) – zmuszenie kraju-celu do zmiany zachowania zgodnie
z preferencjami kraju inicjującego nałożenie sankcji. W tym przypadku
zakłada się, że koszty dla kraju-celu przewyższą korzyści, które wiążą się
z kontynuowaniem nieakceptowanej działalności.
2) Zmiana reżimu rządzącego (subversion) – usunięcie od władzy przywódcy
politycznego (bez zmiany systemu rządów) lub obalenie całego rządu. Zakłada
się, że presja ekonomiczna i polityczna dezintegracja są dodatnio skorelowane,
co oznacza, że wyższy poziom strat ekonomicznych powoduje wyższy poziom
niepokoju politycznego.
3) Powstrzymywanie (deterrence- groźba nałożenia sankcji) – zniechęcenie kraju-celu
do ponownego podejmowania nieakceptowanych działań. Groźba nałożenia
sankcji ma wyrażać chęć i zdolność kraju-inicjatora do podjęcia działań
sankcyjnych w przyszłości.
4) Symbolizm międzynarodowy (international symbolism) – zakomunikowanie
społeczności międzynarodowej dezaprobaty dla rządzącego reżimu w krajucelu. Kraj-inicjator może stosować sankcje by zasygnalizować swoje
69

James M. Lindsay, Trade Sanctions as Policy Instruments: A Re-examination, “International Studies
Quarterly”, nr 30, 1986, s. 155-156.
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stanowisko wobec reżimu rządzącego lub chronić swój prestiż na arenie
międzynarodowej. Koszty związane z ich nałożeniem są nieistotne, samo
działanie generuje symbolizm.
5) Symbolizm krajowy (domestic symbolism) – wzmocnienie krajowego poparcia lub
uciszenie krytycyzmu wewnętrznego wobec polityki zagranicznej poprzez
podjęcie zdecydowanych działań.
6) Kara (punishment) – cel ten stanowi niejako tło wszystkich wyżej wymienionych.
Nałożenie sankcji gospodarczych traktowane jest jako wymierzenie kary za
nieaprobowane postawy lub zachowania kraju-celu.
Z kolei Askari et al stworzyli osobną typologię celów polityki sankcyjnej70:
1) Polityka celu (purposeful policy) – zamierzonym wynikiem nałożenia sankcji jest
wymuszenie na innym kraju przyjęcia określonego kierunku i sposobu działań.
Jest to podstawowy cel polityki sankcyjnej opisany w konwencjonalnych
definicjach sankcji ekonomicznych. Wymagany sposób zachowania jest jasno
określony i znany krajowi-celowi. Forma sankcji jest przewidziana w ten
sposób, by spowodować znaczące straty w jego gospodarce. Oczekuje się tym
samym, że presja ekonomiczna będzie na tyle dotkliwa dla określonych
segmentów kraju-celu, by wpłynąć na podejmowane decyzje w zakresie
zmiany zachowania.
2) Polityka półśrodka (palliative policy) – sankcje są instrumentem sygnalizacji
niezadowolenia, nieakceptacji danej polityki rządu w kraju-celu. Posiadają
wartość symboliczną. Mimo, że w tym przypadku politykę sankcyjną traktuje
się w kontekście symbolicznym, to jednak sankcje pociągają konsekwencje
gospodarcze dla kraju-celu, dla kraju-inicjatora oraz krajów trzecich.
Ponieważ sankcje te nie zmierzają do wymuszenia zmiany zachowania rządu
w kraju-celu, często nie zwraca się uwagi na skutki, które za sobą pociągają.
W swej ekstremalnej postaci polityka półśrodka staje się przeciwieństwem
polityki celu, bo purytańską polityką sankcyjną, pełniącą funkcję upomnienia.
Polityka półśrodka stosowana jest w celu wyraźnego odseparowania postaw
dwóch krajów, jest ona wyrazem odcięcia się jednego kraju od polityki
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Philosophy and Efficacy, op.cit., s. 94 – 97; Por. James M. Lindsay, Trade Sanctions as Policy
Instruments: A Re-examination, op.cit., s. 155-156.

31

drugiego. Kraj nakładający sankcje chce uniknąć jakichkolwiek powiązań z,
przykładowo, niemoralnym reżimem.
3) Polityka kary (punitive policy) – w zamiarze tej polityki nie leży zmiana zachowania
danego

kraju,

ale

demonstracyjnej

ostentacyjne

szkody dla

wymierzenie

gospodarki

kary,

kraju-celu,

spowodowanie

a także innych

uczestników stosunków międzynarodowych. Polityka kary może stanowić
silniejszą formę polityki półśrodka lub formę ostrzeżenia na przyszłość, wobec
potencjalnego nieakceptowanego zachowania. Straty ekonomiczne, powstałe
w wyniku zastosowania tego rodzaju polityki, mogą być niewystarczające do
zmiany zachowania kraju-celu, ale oznaczają one, że dany kraj zapłacił cenę
za

działania

niezgodne

z

oczekiwaniami

kraju-inicjatora.

Może

to

sprowokować podjęcie działań retorsyjnych ze strony kraju-celu.
4) Polityka faworyta (partisan policy) – ten typ polityki zmierza do spowodowania
strat lub osiągnięcia korzyści przez pewne sektory, grupy lub osoby
indywidualne w kraju-celu, kraju inicjującym i/lub w krajach trzecich. Aby
tego dokonać, sankcje nakładane są na konkretny wycinek handlu
międzynarodowego, co gwarantuje wywarcie efektu na konkretne podmioty.
Malloy proponuje ogólny podział celów polityki sankcyjnej na dwa rodzaje71:
nakazowy (directive) i defensywny (defensive). Polityka ta określana jest jako
nakazowa, jeśli zmierza do zmiany zachowania kraju-celu poprzez wywieranie presji
ekonomicznej. Z kolei polityka defensywna ma na celu ograniczenie lub spowolnienie
rozwoju potencjału wojskowego lub strategicznego kraju-celu poprzez wzrost kosztów
importu. Kolejnym celem, bardziej impresywnym i dlatego mniej poddającym się
pomiarom, jest komunikatywność (symbolizm u Lindsey’a, polityka półśrodka
u Askariego et al). Czynnikiem wyróżniającym ten podział od innych, wcześniej
przytoczonych, jest założenie, że sankcje nie mogą być zastosowane jedynie w celu
informacyjnym. Ich komunikatywność pełni funkcję dopełniającą dla polityki
nakazowej lub defensywnej. W praktyce sankcyjnej USA znajdą się przykłady
przeczące tej tezie, tj. sankcje nałożone na ChRL po masakrze na Placu Tiananmen
w 1989 r. Program sankcji został celowo skomponowany w ten sposób, by nie
powodować strat dla chińskiej gospodarki. Był to rodzaj gry skierowanej wobec
krajowej i międzynarodowej opinii publicznej, domagającej się reakcji ze strony
71

Ibidem, s. 19-21.

32

Stanów Zjednoczonych w ochronie praw człowieka. Z góry wiadomo było, że taki styl
działania nie wymusi na ChRL zmiany polityki wewnętrznej. W odpowiedzi reżim
wykonał podobnie symboliczny gest, to jest uwolnił pewną liczbę więźniów
politycznych72. Polityka USA w tym zakresie odzwierciedla pogląd podzielany przez
wielu badaczy tematyki, że wszelka destabilizacja ChRL – polityczna, ekonomiczna czy
społeczna – oznaczałaby stratę dla wszystkich krajów wspólnoty międzynarodowej,
w tym również dla USA73.
Charakterystyczne trendy w zastosowaniu sankcji gospodarczych, szczególnie
po drugiej wojnie światowej, zostały ukształtowane przez procesy globalizacyjne
i trwającą do niedawna dominację światową Stanów Zjednoczonych74. W okresie
zimnej wojny natężenie zastosowania siły ekonomicznej w realizacji celów
politycznych

USA

zależało

od

postrzegania

przez

to

mocarstwo

systemu

międzynarodowego i swej pozycji w gospodarce światowej75. Skłonność do
wykorzystania sankcji gospodarczych rosła w sytuacji, gdy decydenci polityczni
uznawali

potęgę

ekonomiczną

USA

za

niezachwianą,

a stan

systemu

międzynarodowego za niestabilny i zagrażający bezpieczeństwu narodowemu. Zaraz
po drugiej wojnie światowej rząd USA, rozkoszując się swoją militarną i ekonomiczną
dominacją, świadczył pomoc finansową w ramach Planu Marshalla, dostarczał
technologii i otwierał wybiórczo swój rynek z zamiarem stabilizacji krajów Europy,
części Azji i wzmocnienia amerykańskich wpływów zagranicą76. Najistotniejszymi
elementami polityki zagranicznej USA w tamtym okresie były wysiłki, zmierzające do
ekonomicznej izolacji Związku Radzieckiego77. W latach 70. i 80. ubiegłego wieku
priorytety polityki zagranicznej rządu USA zostały przeorientowane. Chociaż system
międzynarodowy był stabilny i objęty ścisłą kontrolą, Stany Zjednoczone zaczęły
obawiać się wystąpienia trendów spadkowych w swojej gospodarce w związku
72
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z pojawianiem się prężnie rozwijających się gospodarek w innych częściach świata.
W tej sytuacji instrumenty ekonomiczne zaczęły służyć bardziej dla strategicznych
celów ekonomicznych niż politycznych. Nowa rzeczywistość polityczna i ekonomiczna
przełomu XX i XXI wieku zmieniła wachlarz celów realizowanych przez sankcje.
Wzrastająca integracja gospodarek, a co za tym idzie rosnąca współzależność
krajów,

wynikająca

z

międzynarodowych

przepływów

kapitałowych,

groziła

wystąpieniem efektu domina w przypadku kryzysu gospodarczego w którymkolwiek
z krajów78. Widmo rozprzestrzeniającej się regionalnej, ekonomicznej i politycznej
destabilizacji wzmogło czujność rządu USA w zakresie polityki wewnętrznej innych
krajów. Od 1990 r. większość sankcji, nałożonych poza auspicjami ONZ, zakładała
ingerencję w sprawy wewnętrzne suwerennych państw. Dla porównania, w okresie
1914 – 1990 Stany Zjednoczone stosowały sankcje gospodarcze, by wymusić zmianę
polityki zagranicznej innych rządów lub by zdestabilizować rządzące reżimy79.
Poniższy wykres jest doskonałą ilustracją liczbową ich zastosowania w latach 19141999.
Wykres 1. Liczba epizodów zastosowania sankcji gospodarczych
w latach 1914-1999
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w prezentacji multimedialnej Kimberly
A. Elliott, Economic Sanctions as a Foreign Policy Tool, Institute for International Economics and
Center for Global Development, Washington D.C., April 2006, dostępnej na stronie internetowej
www.iie.com/publications/papers/elliott0406.pdf z dnia 28 lipca 2008.
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Polityka sankcyjna kłóciła się również z procesami liberalizacji handlu
międzynarodowego. Liberalizacja handlu była i jest dla USA kwestią szczególnie
istotną, zważywszy na rosnącej zależności pomiędzy poziomem PKB a produkcją
eksportową. Rozmaite techniki hamujące amerykański eksport spowodowały w połowie
lat 90. straty szacowane na 40 mld USD. Restrykcje eksportowe nakładane ze względu
na cele polityczne, spowodowały straty rzędu 2/3, a nawet ¾ wartości handlu w tym
okresie80. Polityka sankcyjna lat 90. straciła także swój charakter ideologiczny,
tj. polityki walki z komunizmem81. Sankcje zaczęły nabierać charakteru narzędzi
demokratyzacji, czego przykładem może być chociażby rosnące wykorzystanie tzw.
sankcji sekcji 50882, odzwierciedlających zimnowojenne, bardziej preferencyjne
traktowanie przez USA młodych, kruchych demokracji niż stabilnych reżimów
wojskowych.
Kolejną zmianę przyniósł XXI w., a w szczególności zamach na WTC
i Pentagon, zorganizowany przez Al-Kaidę we wrześniu 2001 r. Po upadku Związku
Radzieckiego Stany Zjednoczone nie potrafiły zidentyfikować swoich wrogów i skupiły
się na analizowaniu nieprecyzyjnych i niemożliwych do realizacji gróźb. Na dwóch
przeciwległych biegunach spektrum wrogów i przyjaciół USA uplasowały się państwa,
zaliczane do tzw. rogue states i państwa członkowskie NATO. Ustalenie statusu
pozostałych było bardziej skomplikowane. Ta niepewność źródeł zagrożenia i niejasne
postrzeganie wrogów i przyjaciół złożyły się na charakteryzujące się chaotycznością
wykorzystanie sankcji gospodarczych w realizacji celów polityki zagranicznej USA.

80

Rett R. Ludwikowski, Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, t. I, Handel międzynarodowy,
Warszawa : Dom Wydawniczy ABC, 1996, s. 213.
81
Meghan L. O’Sullivan, Shrewd Sanctions. Statecraft and State Sponsors of Terrorism, op.cit., s. 15.
82
Sec. 508, The Foreign Operations, Export Financing, and Related Programs Appropriations Act, 1990
(Public Law 101–167) wyklucza udzielanie pomocy finansowej, przewidzianej w tej ustawie dla krajów,
w których obalono demokratycznie wybrany rząd w wyniku zamachu stanu lub stosownego dekretu.
Przepisy tej sekcji nie odnoszą się do pomocy finansowej, przeznaczonej na promocje rządów demokracji
lub publicznej partycypacji w procesach demokratycznych. Mimo, iż przepisy The Foreign Operations,
Export Financing, and Related Programs Appropriations Act zostały uchwalone 19 grudnia 1985 r. jako
część Public Law 99-190, która była rezolucją do ustawy budżetowej na rok 1986 r., weszły one w życie
dopiero w 1990 r., kiedy część sił zbrojnych Sudanu dokonała zamachu stanu na rząd premiera Sadika alMahdiego. [w:] Meghan L. O’Sullivan, Shrewd Sanctions. Statecraft and State Sponsors of Terrorism,
op.cit., s. 15.

35

Wykres 2. Sankcje gospodarcze nakładane przez USA w latach 90. na tle światowej
polityki sankcyjnej

przypadki nałożenia sankcji gospodarczych
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w prezentacji multimedialnej Kimberly
A. Elliott, Economic Sanctions as a Foreign Policy Tool, Institute for International Economics and
Center for Global Development, Washington D.C., April 2006, dostępnej na stronie internetowej
www.iie.com/publications/papers/elliott0406.pdf z dnia 28 lipca 2008.

Po ataku na WTC i Pentagon prezydent Bush wezwał inne kraje do przyłączenia
się do międzynarodowej walki z terroryzmem. Wydarzenia te przeformułowały
priorytety polityki zagranicznej USA. Mimo ciągłego nacisku na promocję
demokratyzacji i ochrony praw człowieka, zwalczanie terroryzmu i ograniczenie
proliferacji broni masowego rażenia wysunęły się na pierwsze miejsce zostawiając
wszystkie inne kwestie daleko za sobą. Meghan O’Sullivan twierdzi, że to przesunięcie
w priorytetach polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych niekoniecznie zmieni
częstotliwość zastosowania sankcji, ale na pewno wpłynie na zakończenie epizodu,
w którym zostały użyte. Przewiduje ona również, że Stany Zjednoczone wstrzymają się
z nakładaniem sankcji gospodarczych na kraje słabe, upadające. Rząd USA będzie
musiał

się

liczyć

nie

tylko

z konsekwencjami

strategicznymi,

ale

również

humanitarnymi zastosowania instrumentów nacisku ekonomicznego. M. O’Sullivan
wskazuje na możliwość wzrostu częstotliwości i intensywności sankcji, nakierowanych
na ugrupowania terrorystyczne, a także osoby, grupy i instytucje, wspomagające
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międzynarodowy terroryzm83. Nie neguje również wzrostu popularności sankcji
wtórnych, wykorzystywanych przez USA i ONZ w walce z terroryzmem84.
Powyższe rozważania pozwalają twierdzić, że sankcje gospodarcze są wciąż
jednym z najpopularniejszych instrumentów polityki zagranicznej, wykorzystywanym
przez USA, i pozwalają również przewidywać, że będą służyły realizacji przyszłych
celów politycznych. Pomimo kontrowersji, związanych z oceną skuteczności
zastosowania sankcji w sytuacji konfliktów zbrojnych i sporów, sankcje mogą być
wciąż używane jako instrument nacisku bądź kary za nieakceptowane zachowanie
w granicach suwerennych państw, jak i na arenie międzynarodowej.
1.4 Rodzaje sankcji gospodarczych
Umieszczanie sankcji gospodarczych jako instrumentu polityki zagranicznej
pomiędzy dyplomacją a działaniami wojskowymi jest powszechnie akceptowane, ale
nie znajduje potwierdzenia w historii. Zdaniem Askariego et al obecne przekonanie
o skuteczności wpływu na zachowania innego kraju bez angażowania się w konflikt
militarny pozostaje iluzją. Tak więc stawianie przed sankcjami nieosiągalnych celów
politycznych nie tylko wyklucza racjonalną ocenę ich skuteczności, ale także pośrednio
i bezpośrednio wyrządza szkodę niewinnym, tj. społeczeństwu kraju-celu. Nakładanie
sankcji ekonomicznych świadczy o braku politycznej wyobraźni i tym samym
niemożności podjęcia żadnych alternatywnych działań85.
Pierwsze wzmianki na temat sankcji ekonomicznych pochodzą z V w. p.n.e. 86
Za najstarszą ich formę uznaje się ograniczenie przez Peryklesa dostępu do rynku Aten
dla towarów pochodzących z Megary, miasta we wschodniej części Grecji. Przyczyny
nałożenia embarga i zamknięcia ateńskich portów dla handlu megaryjskiego są niejasne.
Jedne źródła podają, że powodem wprowadzenia dekretu było pogwałcenie świętości

83

Obecnie można już śledzić trend ciągłego rozszerzania się list SDN (Special Designated Nationals),
w których wyszczególnione są osoby indywidualne lub przedsiębiorstwa, które są własnością lub są
kontrolowane przez kraje-cele, działają w ich imieniu lub na ich rzecz. Na listach SDN zamieszczane są
też nazwiska osób lub nazwy grup, jednostek terrorystycznych lub handlujących narkotykami, które
objęte są programami sankcyjnymi USA [w:] informacje zawarte na stronie internetowej Office of
Foreign Assets Control w Departamencie Skarbu USA, www.treasury.gov z dnia 20 grudnia 2010 r.
84
Meghan L. O’Sullivan, Shrewd Sanctions. Statecraft and State Sponsors of Terrorism, op.cit., s. 284287.
85
Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen,, Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining Their
Philosophy and Efficacy, op.cit., s. 27.
86
Wzmianka ta znajdowała się w Dekrecie Megarskim wydanym przez Peryklesa w 432 r. p.n.e. [w:]
Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining Their
Philosophy and Efficacy, op.cit., s. 5-7.

37

ziemi ateńskiej i innych ateńskich terytoriów oraz nielegalne przetrzymywanie przez
Megarejczyków zbiegłych niewolników; inne, że przyczyną embarga była chęć
ukarania przez Peryklesa Magary za wspierania Koryntu w konfrontacji z Atenami,
a jeszcze inne podają, że Megaryjczycy uprowadzili trzy kobiety (starożytni
dramatopisarze twierdzą, że były one prostytutkami) z domu Aspazji – żony
Peryklesa87. Sądzi się, że gdyby Perykles wiedział, że embargo handlowe stanie się
jednym z ogniw zapalnych szerszego konfliktu i finalnie oznaczać będzie utratę pozycji
imperium na rzecz Sparty, prawdopodobnie nie zdecydowałby się na podpisanie
dekretu. Od tamtej pory embarga handlowe pozostają najbardziej popularną formą
sankcji gospodarczych.
Niektóre źródła wliczają do wczesnych form sankcji ekonomicznych oblężenia
miast i warowni88. Rozwój wyszukanych technik oblężniczych prowadził do
wyczerpania zapasów, uniemożliwiając długotrwałą obronę. Pierwszym zanotowanym
w historii oblężeniem było oblężenie Jeruzalem przez Rzymian pod wodzą Tytusa,
które miało miejsce w 72 r. n.e. i trwało aż dwa lata, doprowadzając do jego zdobycia89.
Przenosząc się na grunt amerykański, Hickey i Renwick podają, że w okresie od
1760 r. do początków XIX wieku amerykańskie kolonie zaadoptowały na szeroką skalę
stosowanie sankcji ekonomicznych. Hickey określa je mianem „amerykańskich
restrykcji handlowych”, do których zalicza embargo importowe (nonimportation)
i eksportowe (nonexportation)90, nakładane wobec Wielkiej Brytanii w celu
wymuszenia na Brytyjczykach zmian kolonialnej polityki handlowej. Według Hickeya
restrykcje te nie były alternatywą dla wojny, ale dążeniem do jej zakończenia91.
Kolejnym przykładem sankcji ekonomicznych, które nie zostały nałożone przez,
ale tym razem wobec Stanów Zjednoczonych w 1802 r. przez Wielką Brytanię, były
blokady portów. Podczas ostatnich lat administracji Thomasa Jeffersona, Stany
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Zjednoczone były coraz silniej uwikłane w spór międzynarodowy, a do 1812 r.
zaangażowały się w konflikt morski z Wielką Brytanią. Brytyjczycy kontrolowali
i przejmowali ładunki przewożone przez amerykańską flotę, która płynęła do Europy
z towarami z kolonii francuskich, uniemożliwiając tym samym udział USA
w reeksporcie towarów między koloniami a Francją i jej sojusznikami92. W grudniu
1812 r. Brytyjczycy zablokowali porty w Delaware i Chesapeake, a pięć miesięcy
później usiłowali opanować wody Atlantyku. Marynarka brytyjska podjęła intensywne
kroki, zmierzające do ograniczenia amerykańskiego handlu, plądrując i paląc
nadmorskie fortyfikacje. W okresie wojny secesyjnej USA stosowały blokady portów
Konfederatów, by uniemożliwić im dostęp do zagranicznych towarów93. Unia zakupiła
i uzbroiła statki handlowe, które miały przechwytywać transporty morskie do stanów
konfederackich. Sankcje ekonomiczne zostały w tym przypadku zastosowane jako
uzupełnienie działań zbrojnych, pełniąc ważną, ale nie decydującą rolę94.
Przypadki zastosowania sankcji gospodarczych okresu przed pierwszą wojną
światową były jej zapowiedzią lub towarzyszyły późniejszym działaniom zbrojnym.
Prócz uzupełniania działań zbrojnych sankcje gospodarcze w czasie pierwszej wojny
światowej służyły dezorganizacji manewrów wojskowych. W okresie 1914-1940 miało
miejsce jedenaście przypadków nałożenia sankcji gospodarczych; tylko dwa spośród
nich nie pełniły funkcji wspierającej działania wojenne. W poniższej tabeli zebrano
epizody sankcyjne, które wystąpiły w okresie 1914 – 1940 (Tabela 2).
Tabela 2 Przypadki nałożenia sankcji gospodarczych, unilateralnych i multilateralnych
w latach 1914-1940
Lata
obowiązywania
sankcji
1914-1918
1917-1918

Inicjator

Cel

Wielka Brytania
USA

Niemcy
Japonia

Motyw nałożenia sankcji
•
•
•

1918-1920

Wielka Brytania

Rosja

1921

Liga Narodów

Królestwo
Serbów,

•
•
•

wsparcie działań zbrojnych
ograniczenie wpływu Japonii w regionie
Azji
skłonienia Japonii do zmiany kierunku
przewozów z Oceanu Spokojnego na
Atlantyk
wznowienie pomocy dla aliantów
w czasie I wojny światowej
destabilizacja reżimu bolszewickiego
zablokowanie jugosłowiańskich
wysiłków zmierzających do zagarnięcia
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1925

Liga Narodów

1932-1935

Liga Narodów

Paragwaj,
Boliwia

•

1933

Wielka Brytania

•

1935-1936

Liga Narodów,
Wielka Brytania
USA, Wielka
Brytania
Alianci

Związek
Radziecki
Włochy

terytorium Albanii – przywrócenia
granic z 1913 r.
wycofanie się Grecji z okupacji terenów
przygranicznych Bułgarii
zaprzestanie działań zbrojnych
prowadzonych przez obydwa kraje
w walce o region Gran Chaco
uwolnienie dwóch obywateli brytyjskich

•

wycofanie włoskich wojsk z Abisynii

Meksyk

•

1938-1947

Chorwatów
i Słoweńców
Grecja

•

odpowiedź na nacjonalizację przemysłu
petrochemicznego w Meksyku
1939-1945
Niemcy,
• wsparcie działań zbrojnych
Japonia
prowadzonych wobec Niemiec i Japonii
1940-1941
USA
Japonia
• wycofanie wojsk japońskich z Azji
Południowo - Wschodniej
Źródło: Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions
Reconsidered, op.cit., s. 20.

Cztery

przypadki

nałożenia

sankcji

dotyczą

sankcji

multilateralnych,

nakładanych przez Ligę Narodów w ramach procedury rozstrzygania sporów. Rezultaty
tych inicjatyw są bardzo różne, począwszy od sukcesu w zmotywowaniu Grecji do
wycofania się z konfliktu z Bułgarią, a skończywszy na porażce w rozwiązywania
konfliktu między Włochami a Abisynią (obecną Etiopią). W okresie zaraz po II wojnie
światowej pojawiły się nowe priorytety polityki zagranicznej, jednakże sankcje
gospodarcze pozostawały w ciągłym użyciu w sytuacjach, dotyczących wycofywania
obcych wojsk lub zabezpieczenia granic. W tym okresie Stany Zjednoczone odgrywały
rolę

międzynarodowego

policjanta,

zabezpieczającego

światowy

pokój
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i bezpieczeństwo . Ze względu na intensywność stosowania sankcji gospodarczych
w kolejnych dekadach XX w., szczególnie w latach 90., w poniższej tabeli
przedstawiono jedynie wybrane przypadki ich nałożenia ze szczególnym naciskiem na
sankcje nakładane przez USA.
Tabela 3. Wybrane przypadki nałożenia sankcji gospodarczych, uni- i multilateralnych
po II wojnie światowej
Lata
obowiązywania
sankcji
1948-1949

Kraj-inicjator

Kraj-cel

USA, CoCom

ZSRR, Comecon

Cel nałożenia sankcji
•
•

wstrzymanie dostaw dóbr
strategicznych
osłabienie potencjału militarnego

95

W 1956 r. USA naciskały Francję i Wielką Brytanie do wycofania się z Suezu, a we wczesnych latach
sześćdziesiątych przekonywały Egipt do wstrzymania pomocy gospodarczej dla rebeliantów w Jemenie
i Kongo. [w:] Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliott, Barbara Oegg, Economic
Sanctions Reconsidered, op.cit., s. 10.
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1949-1970

USA, ChinCom

ChRL

•

1950-

USA, Wielka
Brytania

KRLD

•
•
•

1951-1953

USA, Wielka
Brytania

Iran

•
•

Wietnam Północny

•
•

1956-1983

USA,
Południowy
Wietnam
USA

Izrael

•
•
•

1960-

USA

Kuba

•

1954-1974

•
•
Rodezja

•

1971

ONZ, Wielka
Brytania
USA

Indie, Pakistan

•

1878-2004

USA

Libia

•

1965-79

•
•
1981-1987

USA

Polska

1989-

USA

CHRL

•
•
•
•

1991-2001

ONZ, USA, UE

Jugosławia

•
•

1991-1994

USA, ONZ,
OAS
ONZ, USA
USA

Haiti

•

Ruanda
Kolumbia

•
•

1994-1995
1996-1998

krajów bloku wschodniego
odpowiedź na zmianę systemu na
komunistyczny i wspieranie KRLD
osłabienie potencjału wojskowego
osłabienie potencjału wojskowego
destabilizacja rządu
komunistycznego
wycofanie się z nacjonalizacji
przemysłu naftowego
destabilizacja rządu Mohammed
Mossadeka
osłabienie potencjału wojskowego
odpowiedź na agresję na Wietnam
Południowy
wycofanie się z Synaju
implementacja rezolucji 242 ONZ
umożliwienie rozmów w sprawie
autonomii palestyńskiej
zaspokojenie żądań, związanych
z przejęciem własności
amerykańskiej
destabilizacja reżimu Castro
zniechęcenie Kuby do
podejmowania działań zbrojnych
poparcie dla rządów czarnej
większości afrykańskiej
powstrzymanie walk we
Wschodnim Pakistanie (Bangladesz)
zaprzestanie wspierania
międzynarodowego terroryzmu
destabilizacja rządu Kaddafiego
powstrzymaniu zbrojeń
chemicznych, nuklearnych
zniesienie stanu wojennego
uwolnienie dysydentów
wznowienie rozmów z Solidarnością
odpowiedź na masakrę na Placu
Tiananmen
ochrona praw człowieka
zakończenie wojny domowej
w Bośni i Chorwacji
przywrócenie rządów demokracji

zakończenie wojny domowej
powstrzymanie przemytu
narkotyków
1998-2001
USA
Indie
• odpowiedź na przeprowadzone
przez Indie próby nuklearne
1999-2002
USA, ONZ
Afganistan
• skłonienie do pojmania i ekstradycji
Osamy bin Ladena
2003USA
Zimbabwe
• ochrona instytucji i procesu
demokratycznego
Źródło: Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions
Reconsidered, op.cit., s. 21-33.
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Sankcje gospodarcze stały się bardzo popularnym środkiem polityki
zagranicznej USA. Od zakończenia II wojny światowej Stany Zjednoczone nakładają
z wielką częstotliwością, niekiedy wielokrotnie, różne ich formy na wiele podmiotów,
na wszystkich kontynentach. Kwestia ich skuteczności wciąż pozostaje tematem
ożywionych dyskusji, a jej rozstrzygnięcie warunkuje nie tylko stworzenie kompletnej
definicji sankcji gospodarczych, ale także ich wielopłaszczyznowej klasyfikacji
pozwalającej na uporządkowanie form sankcji oraz na wyekstrahowanie ich wpływu na
kraje inicjujące nałożenie sankcji, jednostki-cele, a także inne podmioty.
W literaturze przedmiotu nie ma zgodności w kwestii typologii sankcji
gospodarczych. Większość badaczy przyjmuje typową ich klasyfikację, która
przewiduje wyszczególnienie sankcji handlowych i finansowych. Niektórzy dodają do
wspomnianych rodzajów negocjacje podatkowe lub odrzucają obostrzenia handlowe,
nakładane w sytuacji łamania przez dany kraj porozumień handlowych96. Jeszcze inni
autorzy eliminują sankcje gospodarcze, zastosowane jednocześnie z prowadzeniem
działań zbrojnych97. Askari et al twierdzą, że obok typowych form sankcji
ekonomicznych, tj. embarga, bojkotu, wstrzymania inwestycji, powinno wliczać się do
nich również inne formy, których wprowadzenie wymaga udziału sił zbrojnych, np.
kontrolowanie ładunków statków płynących do portów kraju-celu lub patrolowanie
strefy powietrznej, objętej zakazem lotów98.
Liczne acz niekompletne typologie różnego autorstwa zostały przedstawione
w pracy Askari’ego et al. Przykładowo, Daoudi i Dajani wyróżniają pięć podstawowych
rodzajów embarga handlowego, w tym: embargo na eksport uzbrojenia, amunicji,
sprzętu wojskowego, na import, na surowce naturalne, na technologię oraz bojkot
międzynarodowy. Ashton B. Carter wymienia ograniczenia nakładane na programy
rządowe USA, tj. na pomoc zagraniczną, przepisy kredytowe, restrykcje eksportowe
i importowe,

ograniczenia

prywatnych

transakcji

finansowych

oraz

sprzeciw

w przyznawaniu pożyczek lub pomocy zagranicznej w ramach członkostwa
w międzynarodowych organizacjach finansowych. Z kolei Dumas wyróżnia jedynie
trzy typy sankcji gospodarczych: embargo handlowe, bojkot finansowy i zamrożenie
aktywów zagranicą.
96
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Hufabuer et al twierdzą, że kraj-inicjator może wpłynąć na osłabienie
gospodarki kraju-celu na trzy podstawowe sposoby poprzez a) ograniczenie eksportu,
b) restrykcje importowe oraz c) zahamowanie przepływów finansowych (związanych
z obrotem handlowym, kredytów Banku Światowego i MFW lub pomocy dwustronnej).
Sankcje handlowe przysparzają kosztów gospodarce kraju-celu, ponieważ powodują
one utratę rynków zbytu, pozbawiają niezbędnego importu, wymuszają presję na zniżkę
cen w eksporcie dóbr objętych embargiem i na zwyżkę cen substytucyjnego importu.
Narzędzia kontroli importu, wykorzystywane w ramach polityki sankcyjnej, są
stosowane znacznie rzadziej niż restrykcje eksportowe. Wynika to po części
z ograniczeń legislacyjnych. Prezydent USA może nałożyć sankcje importowe
w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa narodowego, w szczególności jeśli chodzi o kraje
wspierające działalność terrorystyczną99. Sankcje importowe są stosowane częściej niż
eksportowe wtedy, gdy lobby producenckie w kraju inicjującym sankcje jest
skonsolidowane i politycznie efektywne100. Za przykład restrykcji importowych
stosowanych przez rząd USA, mogą posłużyć przede wszystkim sankcje nałożone na
Kubę, Iran w latach 1979-1980 i Libię.
Jak widać, większość zaproponowanych typologii sankcji gospodarczych
skupiła się na ich podziale według kryterium przedmiotowego. Wszystkie one jednak
okazują się niewystarczające, jeśli weźmie się pod uwagę różnorodność kontekstów
polityki sankcyjnej. Faktycznie forma sankcji jest istotnym determinantem ich
ekonomicznego wpływu na kraj-cel. Jednakże można je analizować nie tylko
w aspekcie ekonomicznym, z punktu widzenia szkód, które wyrządzają w gospodarce
kraju-celu, ale także biorąc pod uwagę autoryzację prawną ich zastosowania,
tj. analizując ustawy i rozporządzenia wykonawcze, nadające sankcjom moc prawną.
Askari et al wyróżnili cztery główne wymiary typologii sankcji gospodarczych, które
mogą posłużyć jako ramy dla dalszych, szerokozakrojonych badań ich wpływu na
gospodarkę kraju-celu, kraju-inicjatora i krajów trzecich, a także dają szanse na zmianę
polityki kraju-celu.
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Wymiary typologii sankcji gospodarczych101:
1. Jednostki zaangażowane w nakładanie sankcji ekonomicznych
2. Współpraca w nakładaniu sankcji ekonomicznych
3. Mechanizm,

który

może

zostać

wykorzystany

w

nakładaniu

sankcji

zastosowanie

sankcji

gospodarczych
4. Wskaźniki

gospodarcze,

na

które

wpływ

ma

gospodarczych.

1.4.1 Podział sankcji gospodarczych według kryterium jednostki inicjującej nałożenie
sankcji
W przypadku pierwszego wymiaru, jednostek, których dotyczy kwestia
zastosowania sankcji, należy spojrzeć na problem sankcji z dwóch punktów widzenia,
tj. od strony kraju-inicjatora i kraju-celu. Askari et al wymieniają następujące jednostki,
inicjujące nałożenie sankcji:
•

prezydent, rząd narodowy

•

władze lokalne (stany, prowincje, województwa itp.)

•

grupy interesu

•

NGOs (organizacje nonprofit, kościoły i związki wyznaniowe, zrzeszenia,
uczelnie)

•

organizacje międzynarodowe (ONZ, NATO, WTO)

•

organizacje wielostronne (organizacje ochrony praw człowieka, partie
polityczne)

•

organizacje regionalne (OAPEC, UE).
Prezydent USA cieszy się szeroką władzą w gestii nakładania sankcji

gospodarczych, w szczególności, jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa narodowego
i żywotnych interesów państwowych, realizowanych w ramach polityki zagranicznej.
Nie oznacza to jednak, że działa poza wiedzą i zgodą Kongresu102. Prezydent nakłada
sankcje gospodarcze na mocy odpowiednich ustaw, wśród których najważniejsze to:
101
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Trading with the Enemy Act z 1917 r.(TWEA), Export Administration Act z 1969 r.
(EAA) oraz International Emergency Economic Power Act z 1977 r. (IEEPA). Ustawy
te upoważniają go do zakazu handlu, częściowego lub całkowitego, i wstrzymania
transakcji finansowych z obcymi krajami, grupami i osobami indywidualnymi z tych
krajów. Egzekutywa może również zadecydować o zawieszeniu lub opóźnieniu
w udzieleniu pomocy zagranicznej w ramach sec. 621 Foreign Assistance Act, która
daje prezydentowi USA kompetencje w zakresie administrowania programami pomocy
zagranicznej. Z kolei sec. 2(b)(1) Export-Import Act z 1945 r. pozwala Prezydentowi na
odmowę udzielania kredytów przez Export-Import Bank na rzecz niekomercyjnych
celów, jeśli Prezydent uzna, że ta odmowa leży w interesie narodowym Stanów
Zjednoczonych103.
Polityka bezpieczeństwa wchodzi w zakres zainteresowania wielu agend,
zaliczanych do struktur egzekutywy, m.in. Białego Domu, NSC, Departamentu Obrony,
Departamentu Stanu, Departamentu Skarbu czy Homeland Security. Instytucje te
nierzadko konkurowały ze sobą o uzyskanie akceptacji dla swoich projektów ze strony
prezydenta. Prezydent na mocy art I § 7 ust. 2 uprawniony jest do składania podpisu
pod wszystkimi ustawami uchwalonymi przez Kongres, co decyduje o ich wiążącym
charakterze. Przysługuje mu również prawo weta. Tak sformułowane uprawnienia
w ramach polityki zagranicznej stanowią słynne

zaproszenie do walki między

Kongresem a Prezydentem104. Tworząc konstytucję, obawiano się, że legislatywa
będzie dominowała w strukturze władzy. XX wiek pokazał tendencję odwrotną. Wzrost
władzy Prezydenta wynikał głównie z typu osobowości prezydentów, a także
z charakteru czasów, w jakich przyszło im sprawować urząd105.
Kongres jednak nie utracił swoich konstytucyjnych uprawnień w kwestii
kształtowania polityki

zagranicznej.

Jego

wpływ

jest

szczególnie widoczny

w konstruowaniu budżetu i pracach odpowiednich komisji106. W ramach działalności
ustawodawczej Kongres USA nadaje mandat lub zachęca do nałożenia sankcji
103
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105
Paweł Laidler, Urząd Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych. Konflikt kompetencji, Kraków
: Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 36. Jak zauważa spore grono badaczy, w gruncie rzeczy
funkcjonują dwie konstytucje: ta pisana przez duże „K” z 1787 r., oraz ta przez małe „k” powstała
w wyniku działalności kolejnych prezydentów [w:] Łukasz Wordliczek, Kształtowanie się uprawnień
prezydenta USA w polityce zagranicznej, op.cit., s. 30.
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w szczególnych przypadkach. Restrykcje ekonomiczne, nakładane bezpośrednio przez
Kongres, mogą być podzielone na trzy podstawowe kategorie. Po pierwsze, Kongres
kieruje sankcje nie wobec konkretnych krajów, a raczej przeciwko konkretnym
zachowaniom. Zachęca on organy wykonawcze do nałożenia sankcji zwykle w postaci
ograniczenia przepływu pomocy zagranicznej. Po drugie, w większości przypadków
Kongres pozwala prezydentowi wskazać naruszenie dokonane przez kraj-cel, a z drugiej
strony dopuszcza uchylenie przez niego istniejącego reżimu sankcji, jeśli odbywa się to
w dbałości o interes narodowy USA107. Po trzecie, w przypadku, gdy egzekutywa nie
podejmuje sugerowanych przez Kongres kroków, może on ograniczyć pomoc
wojskową i gospodarczą do danych państw w przepisach ustawy budżetowej.
Prezydent, świadomy takiej alternatywy, może podjąć działania wyprzedzające,
polegające na nałożeniu sankcji na mocy przepisów, określających kompetencje
egzekutywy, licząc na to, że Kongres nie nałoży ostrzejszego reżimu108. Poniższy
wykres przedstawia udział Kongresu w inicjowaniu sankcji w latach 1940 – 1989.

107

Kongres zwykle wzywa do nałożenia sankcji wobec rządu, który skonfiskował własność USA,
dokonał zamachu stanu na demokratycznie wybrany rząd, wspiera międzynarodowy terroryzm, łamie
prawa człowieka, nie podjął współpracy z rządem USA w zakresie walki z handlem narkotykami oraz
zaangażowany jest w rozprzestrzenianie broni masowego rażenia.
108
Przykładowo, liczne projekty ustawy budżetowej, wysuwane przez członków Kongresu, spowodowały
zaostrzenie przez prezydenta Clintona sankcji wobec Iranu w 1995r. na mocy IEEPA z obawy przed
przejęciem inicjatywy przez legislatywę. [w:] Ibidem, s. 134.
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Wykres 3. Wzrastające zaangażowanie Kongresu w politykę sankcyjną
w okresie 1940-1989
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Źródło: opracowanie na podstawie Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliott, Barbara
Oegg, Economic Sanctions Reconsidered, op.cit., s. 46.

W wczesnych latach powojennych poprawka do Foreign Assistance Act
z 1962 r., wysunięta przez senatora Bourke B. Hickenloopera (R-IA), ponaglała
podjęcie działań przez egzekutywę w wielu sprawach konfiskaty mienia USA w latach
60. Był to bardzo rzadki, jak na dwudziestolecie powojenne, przykład sankcji
inicjowanych przez Kongres. Jednak w latach 70. i 80. Kongres coraz silniej nastawał
na wprowadzenie sankcji gospodarczych. Przykładowo, Kongres próbował wymóc na
egzekutywie wpisanie ochrony praw człowieka na stałe w zakres priorytetów
amerykańskiej dyplomacji109. Poprawki do Foreign Assistance Act z 1962 i Trade Act
z 1974, uchwalone w tym dwudziestoleciu, nadawały mandat prawny sankcjom,
nakładanym na kraje, łamiące prawa człowieka, wspierające międzynarodowy
terroryzm oraz produkcję i dystrybucję narkotyków110.

109

Andrzej Mania, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej styczeń 1969 styczeń 1981, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003, 47 – 48.
110
Za czasów administracji Cartera Kongres silnie naciskał na zaostrzenie kontroli eksportu do Iraku –
poprawka Fenwicka do Export Administration Act –, ponieważ Irak uznany został za kraj wspierający
działalność terrorystyczną. Kongres wykazał się również niezwykłą asertywnością nie tylko nie
dopuszczając do rozluźnienia reżimu sankcji nałożonego przez prezydenta Reagana na Południową
Afrykę (IEEPA), ale dokładając nowe formy sankcji. [w:] Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly
A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions Reconsidered, op.cit., s. 135.
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W latach 90. nastąpiła silna intensyfikacja działań Kongresu, podejmowanych
w ramach polityki sankcyjnej111. Zakończenie zimnej wojny przesunęło zagrożenie ze
strony bloku państw komunistycznych na nowych graczy. Na arenie międzynarodowej
swoją obecność zaznaczyły wtedy inne państwa, tj. ChRL, Wielka Brytania i Francja.
W USA wzmocniły swoją pozycję grupy, będące w stanie wpływać na kształt polityki
zagranicznej112. Silniejsze grupy nacisku z powodzeniem mobilizowały członków
Kongresu

i urzędników

szczebla

stanowego

do

podejmowania

inicjatywy

ustawodawczej. W wyniku nasilającej się presji pojawiły się nowe programy sankcji
gospodarczych lub zaostrzono już istniejące, funkcjonujące wobec Iranu, Libii, Kuby,
Myanmaru, Nigerii i Sudanu. Poniższy wykres przedstawia porównanie liczby sankcji,
inicjowanych przez egzekutywę i legislatywę w latach 1990-2002113.
Wykres 4 Sankcje nakładane przez Stany Zjednoczone na aktorów państwowych
w latach 1992-2002.
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Źródło: Meghan L. O’Sullivan, Shrewd Sanctions. Statecraft and State Sponsors of Terrorism, op.cit.,
s. 20.

111

Rosnący trend w ilości nakładanych sankcji ogółem był tak charakterystyczny dla lat 90., że określono
ten czas mianem „dekady sankcji”.
112
Wypłynęły również nowe kwestie, którymi miały wejść głębiej w obszar zainteresowania
amerykańskiej dyplomacji np. konflikty etniczne, wojny domowe oraz ochrona praw człowieka i rządów
demokracji.
113
Dokładnie do września 2002. Pominięto w danych sankcje multilateralne nakładane w tych latach
przez ONZ.
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Kongres uchwalił Helms-Burton Act z 1996 r., skierowany wobec Kuby
(Libertad)114, oraz Iran and Libya Sanctions Act z 1996 r. (ILSA), dopuszczające
nałożenie sankcji wtórnych (tzw. secondary sanctions) na kraje trzecie, które nie
podporządkowałyby się restrykcjom handlowym i finansowym, nałożonym przez USA
na kraje-cele115. W 1998 r. poprawka Glenna do Arms Export Control Act z 1976 r.
dostarczyła podstawę prawną, dopuszczającą nałożenie sankcji na Indie i Pakistan (bez
możliwość uchyleń prezydenckich) w konsekwencji dokonania przez obydwa te kraje
prób broni jądrowej. Rok później Kongres przywrócił prezydentowi prawo stosowania
uchyleń, a po wydarzeniach z 11 września 2001 r. sankcje nałożone na Indie i Pakistan
zostały zniesione w ramach formowania kampanii antyterrorystycznej. W 1998 r.
kolejna ustawa International Religious Freedom Act groziła nałożeniem sankcji na
reżimy zaangażowane w prześladowania religijne. Potencjalnie do nałożenia sankcji
według tych przepisów kwalifikowało się ok. 77 krajów, jednakże efekty działania tej
ustawy były ograniczone, ponieważ kolejni prezydenci wykorzystywali możliwość
uchyleń, by uniknąć nałożenia sankcji116. W 2000r. na mocy The Victims of Trafficking
and Violence Protection Act wycofywano określone typy pomocy zagranicznej
z krajów, które nie współpracowały lub niewystarczająco współpracowały z USA
w walce z handlem żywym towarem117.
Począwszy od późnych lat 80. na kształt i na kierunek polityki zagranicznej
miały

wpływ

również

władze

stanowe

i

lokalne

USA.

Sukcesy

ruchu

antyrasistowskiego w tej dekadzie118, popchnęły władze stanowe i lokalne do
kontynuowania polityki sankcyjnej w latach 90. wobec krajów łamiących prawa
człowieka, tj. Myanmaru, Nigerii i Indonezji119. Władze stanowe i lokalne próbują
wpłynąć na zachowania innych krajów poprzez sankcje, nakładane na zagraniczne
przedsiębiorstwa, działające na ich terenie, wykorzystując w tym celu portfolia

114

Znaną również jako Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act z 1996 (Title 22, sec. 6021-6091,
P.L. 104-114).
115
Sankcje wtórne zwykle wywoływały oburzenie i ostry sprzeciw krajów trzecich, w szczególności
sprzymierzeńców Stanów Zjednoczonych. Prezydent uchylał sankcje wtórne w imię obrony interesu
narodowego, by uniknąć rozpadu sojuszy międzynarodowych o kluczowym znaczeniu dla USA, np.
z krajami UE.
116
Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions
Reconsidered, op.cit., s. 136.
117
Meghan L. O’Sullivan, Shrewd Sanctions. Statecraft and State Sponsors of Terrorism, op.cit., s. 19.
118
W ramach działań tego ruchu 23 stany i 80 miast zastosowało bojkot towarów, pochodzących
z Południowej Afryki, w imię protestu przeciwko segregacji rasowej.
119
Obecnie przedmiotem protestów jest ludobójstwo dokonane w Darfurze.[w:] Gary C. Hufbauer,
Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions Reconsidered, op.cit., s. 136.
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funduszy emerytalnych i regulacje dotyczące zakupów publicznych120. Legalność takich
działań często poddawana była ostrym dyskusjom, była ona również przedmiotem
procesów sądowych. Urzędnicy stanowi i lokalni argumentowali w swej obronie, że
podatnicy mają prawo decydować, jak są wydawane ich pieniądze. Przepisy konstytucji,
mimo iż szanowały prawa władz stanowych na wielu płaszczyznach, przyznawały
jednak kompetencje w kwestii spraw zagranicznych i handlu zagranicznego
prezydentowi i Kongresowi.
W latach 90. wzrósł również wpływ grup interesu na politykę zagraniczną USA,
w szczególności lobby etnicznych i religijnych. Po części wynikało to z wykształcenia
się

po

zakończeniu

zimniej

wojny

bardziej

bezpiecznego

środowiska

międzynarodowego, które ułatwiało ich powstawanie i rozwój; ich działalność nie była
ograniczana priorytetami polityki zimnowojennej. Dodatkowo rozwojowi lobby
sprzyjały zmiany technologiczne. Dostępność i przyspieszenie transferu informacji
umożliwiało stworzenie międzynarodowych sieci, które łączyły grupy o podobnych
zapatrywaniach w kraju i za granicą, zwiększając ich siłę wpływu w Waszyngtonie121.
Godnym odnotowania jest sukces The American Israel Public Affairs Committee
w kształtowaniu sankcyjnego podejścia do sprawy irańskiej w latach 90. oraz Families
of Pan Am 103 w kwestii polityki Stanów Zjednoczonych wobec Libii.
Globalne zmiany polityczne i ekonomiczne nie tylko otwarły drogę
intensyfikacji stosowania sankcji, ale jednocześnie ugruntowały wobec nich krajową
opozycję, szczególnie wśród amerykańskich przedsiębiorców. Postępująca polityka
sankcyjna Kongresu zainspirowała powstanie USA*Engage, organizacji walczącej
o interesy przedsiębiorców. Swój opór wobec sankcji unilateralnych USA uzasadniała
ona kosztami, które niosą za sobą sankcje dla amerykańskiej gospodarki122.
Przedsiębiorcy zaczęli borykać się z szybkimi zmianami gospodarczymi wywołanymi
procesami globalizacyjnymi, tj. wzrastającą współzależnością gospodarek światowych,
szybkością dokonywania transakcji, zbyt wolnym przepływem technologii, co w duecie
120

Ankieta przeprowadzona przez Organization for International Investment w 2001 r. ujawniła, że
w latach 90. przyjęto 33 przepisy prawa, dotyczące stanowych i lokalnych zakupów rządowych. Niektóre
z tych przepisów zakazywały agencjom publicznym zakupu dóbr i usług od przedsiębiorstw,
prowadzących działalność z partnerami w krajach-celach, na które nałożono sankcje. Jeśli zaś chodzi
o fundusze emerytalne, to niektóre przepisy wymagały, by publiczne i prywatne fundusze nie
wykupywały jednostek przedsiębiorstw i instytucji, dokonujących transakcji handlowych lub/i
finansowych z krajem-celem.[w:] State and Municipal Sanctions Report, 23 maja 2001 r., dostępny na
stronie internetowej www.ofii.org z dnia 22 lipca 2008 r.
121
Wolfgang H. Reincke, The Other World Wide Web: Global Public Policy Networks, „Foreign Policy”,
zima 1999/2000, s. 44-57.
122
Meghan L. O’Sullivan, Shrewd Sanctions. Statecraft and State Sponsors of Terrorism, op.cit., s. 21.
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z sankcjami gospodarczymi, nałożonymi przez rząd, podnosiło koszty ich działalności,
zamykając rynki zbytu w krajach objętych sankcjami, i groziło zerwaniem kontaktów
handlowych123.
Opozycję wobec stosowania sankcji budowały także różne organizacje
humanitarne i religijne124. W swej argumentacji przeciwko implementacji sankcji
gospodarczych opierały się przede wszystkim na humanitarnych konsekwencjach
zastosowania takiej formy nacisku ekonomicznego oraz na kwestii naruszania prawa
międzynarodowego. Dodatkowo coraz większa liczba naukowców i byłych polityków
wyrażała swoje obawy odnośnie szkodliwości agresywnej polityki sankcyjnej dla
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych125.

Reasumując powyższe, nielinearny

trend zastosowania sankcji na przełomie wieków XX i XXI może być wyjaśniony
faktem umacniania się wpływów grup społecznych o konkurujących ze sobą interesach.
Ta nowa jakość grup nacisku została uzyskana dzięki procesom globalizacyjnym, nowej
pozycji USA w systemie międzynarodowym oraz dzięki możliwościom, jakie stworzyła
im era postzimnowojenna w tworzeniu polityki zagranicznej. Podczas gdy silny wzrost
liczby sankcji, przyjętych w pierwszej połowie lat 90., odzwierciedla poszerzenie
globalnych interesów USA i ewolucję innych aktorów stosunków międzynarodowych
i dodatkowych form sankcji, tak druga połowa dekady wskazuje na umacniającą się
pozycję lobby religijnych, etnicznych oraz innych uczestników krajowej sceny
politycznej126.
Zakończenie zimnej wojny, które nastąpiło po upadku Związku Radzieckiego,
pozwoliło również na aktywizację polityki sankcyjnej organizacji międzynarodowych,
w szczególności ONZ. Rozdział VII Karty Narodów Zjednoczonych dopuszcza
zastosowanie multilateralnych sankcji gospodarczych w przypadku zagrożenia
bezpieczeństwa i pokoju międzynarodowego127, jednakże hamującym czynnikiem
szybkiego reagowania są trudności w uzyskaniu konsensus w szeregach stałych
członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. Nie zmienia to jednak faktu, że w dekadzie lat
90. ONZ nałożyła większą liczbę sankcji niż w ciągu 45 lat wcześniej. Przed 1990 r.
123

Kraje objęte sankcjami tworzyły lub wzmacniały powiązania z przedsiębiorcami europejskimi
i azjatyckimi, co stało na przeszkodzie późniejszemu odnowieniu kontaktów, kiedy sankcje zostałyby
zniesione lub wygasłyby. [w:] Donald L. Losman, Economic Sanctions: An Emerging Business Menace,
„Business Economics”, vol. 33, April 1998, s. 37-42.
124
Wśród tych organizacji znalazły się np. Voices in the Wilderness, Campaign against Sanctions on
Iraq, Christian Aid.
125
Meghan L. O’Sullivan, Shrewd Sanctions. Statecraft and State Sponsors of Terrorism, op.cit., s. 22.
126
Ibidem, s. 23.
127
Art. 41, rozdz. VII Karty Narodów Zjednoczonych.
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Rada Bezpieczeństwa zgodziła się na ich nałożenie sdwukrotnie, na reżim białej
mniejszości w Rodezji i Republice Południowej Afryki. Po 1990 r. ONZ prowadziło
dużo aktywniejszą politykę sankcyjną, choć jej charakter zmienił się istotnie po
dramatycznych konsekwencjach humanitarnych po nałożeniu sankcji gospodarczych na
Irak i Haiti128. W drugiej połowie lat 90. ONZ zrezygnowało ze stosowania całkowitego
embarga

handlowego

na

rzecz

wykorzystania

pewnych

form

tzw.

sankcji

nakierowanych (smart sanctions, targeted sanctions) - embarga na broń, restrykcji
dotyczących podróżowania lub zamrożenia aktywów finansowych. Restrykcje mogą
także dotyczyć eksportu specyficznych i lukratywnych dóbr, np. diamentów,
pochodzących
rebeliantów

129

z regionów

Angoli

czy

Sierra

Leone,

kontrolowanych

przez

.

1.4.2 Podział sankcji gospodarczych według kryterium adresata zastosowania sankcji
W okresie zimniej wojny większość głównych inicjatyw, konfliktów i kryzysów
kręciła się wokół działań rządów. Jednostki i ugrupowania, wobec których dany kraj
stosował narzędzia polityki zagranicznej, uznawane były jako podległe kontroli
rządowej

w

danym

międzynarodowej

130

kraju,

poza

bezpośrednim

wpływem

społeczności

. Arena międzynarodowa podzielona jest na „świat państw” i „świat

podmiotów pozarządowych”131, co rzutuje na kształt polityki sankcyjnej. Wzrost
udziału

aktorów

pozarządowych

w prowadzeniu

polityki

międzynarodowej

spowodowany był pojawieniem się, z racji postępujących procesów globalizacyjnych,
nowych narzędzi tworzenia i utrzymywania sieci międzynarodowych oraz nowych
mechanizmów wpływu na zdarzenia międzynarodowe132. Współcześnie tworzone sieci

128

Więcej na ten temat [w:] Anthony Arnove (red.), Iraq under Siege. The Deadly Impact of Sanctions
and War, Cambridge, Massachusetts: South End Press, 2002; Ralph Pezzullo, Plunging into Haiti.
Clinton, Aristide and the Defeat of Diplomacy, University Press of Mississippi, 2006; Geoff Simons,
Targeting Iraq. Sanctions and Boming in US Policy, London: Saqi Books, 2002.
129
Od 1990 r. ONZ dało mandat prawny sankcjom handlowym i finansowym, nałożonym na Irak, byłą
Jugosławię i Haiti, oraz sankcjom nakierowanym – zwykle embargu na broń i ograniczeniom
transportowym – stosowanym wobec Afganistanu, Libii, UNITA, Ruandzie, Liberii, Somalii, Sudanowi,
Etiopii i Erytrei, Sierra Leone oraz Wybrzeżu Kości Słoniowej. [w:] Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott,
Kimberly A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions Reconsidered, op.cit., s. 132.
130
Przykładowo, w 1985 r. za zorganizowanie zamachów bombowych na lotniska w Wiedniu i Rzymie
rząd USA uznał winną libijską organizację Abu Nidal, ale konsekwencje zostały wyciągnięte wobec
całego kraju. Oczywiście decyzja o nałożeniu sankcji odzwierciedlała związki organizacji Abu Nidal
z rządem w Tripolisie. Stany Zjednoczone nałożyły na Libię sankcje eksportowo-importowe.
131
Marek Pietraś, Postzimnowojenny ład międzynarodowy [w:] Marek Pietraś (red.) Międzynarodowe
stosunki polityczne, op. cit., s. 296-297.
132
Chociaż organizacje terrorystyczne opanowały ostatnią dekadę, ich związki z rządami narodowymi
krajów uległy znaczącej zmianie. Stały się one ze wspieranych wspierającymi rządy narodowe krajów,
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międzynarodowych kontaktów pozwalają na wyjście poza kontrolę jakiejkolwiek
struktury państwowej. Sytuacja taka wzbudza obawy rządu USA, w szczególności, jeśli
przedmiotem działalności indywidualnych przedsiębiorstw lub grup połączonych
w sieci międzynarodowej jest sprzedaż broni czy technologii zbrojeniowych133.
Według Askariego et al wśród najczęstszych celów sankcji znajdują się134:
•

rząd narodowy

•

sprzymierzeńcy rządu narodowego

•

kraje, których przedsiębiorstwa prowadzą interesy w kraju-celu

•

przedsiębiorstwa, które prowadzą interesy w kraju-celu (ale niekoniecznie
z przedsiębiorstwami kraju-celu)

•

przedsiębiorstwa

prowadzące

działalność

w

kraju-celu

(niekoniecznie

ukierunkowaną na obywateli kraju-celu)
•

grupy lub indywidualne osoby w kraju-celu

•

grupy międzynarodowe

•

osoby indywidualne lub organizacje (niekoniecznie z kraju-celu).
Podczas zimniej wojny amerykańskie próby wymuszeń politycznych przy

użyciu instrumentów ekonomicznych były w większości przypadków unilateralne
i zawsze skierowane wobec innych niepodległych państw. W dobie postzimnowojennej
poważną składową polityki sankcyjnej były sankcje multilateralne, nakładane przez
Radę Bezpieczeństwa ONZ. W latach 90. ONZ nałożyła sankcje gospodarcze na
jedenaście różnych krajów i cztery ruchy polityczne135. Istotny wzrost liczby jednostek
niepaństwowych, obciążonych sankcjami przez USA, spowodowany był nie tylko ich
rosnącą aktywnością, która nie mieściła się w grupie zachowań akceptowanych przez
USA, ale także rozwojem mechanizmów, ułatwiających nakładanie i egzekwowanie
sankcji gospodarczych, stosowanych wobec tych jednostek. Początkowo sankcje te
ograniczały się do czarnych list przedsiębiorstw, które naruszały warunki sankcji lub

Al-Kaida i Talibowie są tu najbardziej wyraźnym przykładem [w:] Meghan L. O’Sullivan, Shrewd
Sanctions. Statecraft and State Sponsors of Terrorism, op.cit., s. 324.
133
Ibidem, s. 17.
134
Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, and Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining
Their Philosophy and Efficacy, op.cit., s. 90.
135
Wśród ruchów politycznych, obłożonych sankcjami ONZ, znalazły się: Czerwoni Kmerowie
w Kambodży, UNITA w Angoli, Zjednoczony Front Rewolucyjny w Sierra Leone i Talibowie
w Afganistanie, za: Meghan L. O’Sullivan, Shrewd Sanctions. Statecraft and State Sponsors
of Terrorism, op.cit., s. 324.
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nakładały kary na przedsiębiorstwa, sprzedające technologie wojskowe użyteczne
w produkcji broni masowego rażenia. Jednakże w 1995 r. prezydent Clinton rozszerzył
ich zakres o możliwość zamrażania aktywów grup terrorystycznych, zagrażających
procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie136. Rząd USA podjął także kroki do
stworzenia specjalnego oznaczenia SDN (Special Designated Nationals), określającego
osoby indywidualne, które były podejrzewane o związki finansowe z krajami lub
innymi jednostkami zaangażowanymi w nielegalną działalność. Rząd wprowadził zakaz
prowadzenia transakcji z krajami i jednostkami zamieszczonymi na listach SDN.
Ostatecznie w latach 90. nastąpiło odrodzenie sankcji wtórnych (secondary sanctions),
umożliwiających ukaranie krajów lub zagranicznych przedsiębiorstw za ich udział
w działaniach jednostki-celu obłożonej sankcjami137.
Wzrost zastosowania sankcji wobec niepaństwowych aktorów stosunków
międzynarodowych

odzwierciedla

również

potrzebę

wypracowania

taktyk

przeciwstawiania się nowym zagrożeniom postzimnowojennego świata, w tym eskalacji
terroryzmu po wydarzeniach z 11 września 2001 r. Głównym priorytetem działań ONZ
w zakresie polityki sankcyjnej jest poprawa skuteczności jej instrumentów. Jeśli chodzi
o sankcje gospodarcze, starania skierowane są na nacelowanie nacisku na decydentów,
mających wpływ na

zmianę nieakceptowanej polityki. Zamierzeniom tym mogą

sprzyjać zmiany, które niesie za sobą globalizacja. Przykładowo, nowoczesne
technologie pozwalają coraz precyzyjniej śledzić międzynarodowe przepływy
finansowe, co pozwala na zamrożenie aktywów tak konkretnych osób indywidualnych,
jak i aktywów rządów i krajów. Nowoczesne technologie pomagają w monitorowaniu
wymiany dóbr podwójnego zastosowania, dzięki czemu można ograniczyć ich
dostępność bez wprowadzania całkowitego zakazu ich nabywania138. Globalna
współzależność
ekonomicznej

gospodarcza
w postaci

stworzyła

sankcji

nową

wtórnych,

możliwość

zastosowania

aktywizujących

liczne,

presji

mniejsze

przedsiębiorstwa do zawiązywania się w większe grupy i lobbowania zmiany polityki.
Z kolei rosnąca rola organizacji międzynarodowych we wzmacnianiu współpracy

136

Sec. 73(a)(2)(A) the Arms Export Control Act (22 U.S.C. 2797b(a)(2)(a)) i sec. 81(a) the Arms Export
Control Act (22 U.S.C. 2798b(a), 2798(b)) oraz EO 12947 z 23 stycznia 1995 r.
137
Por. Meghan L. O’Sullivan, Shrewd Sanctions. Statecraft and State Sponsors of Terrorism, op.cit.,
s. 17-18.
138
Ibidem, s. 18.
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gospodarczej również poddaje nowe mechanizmy kontroli, tworząc, przykładowo,
przeszkody w członkostwie w swoich szeregach139.
1.4.3 Współpraca w nakładaniu sankcji gospodarczych
Podstawowym

kryterium

podziału

sankcji

gospodarczych

jest

liczba

nakładających je krajów. Sankcje dzielone są najczęściej na uni- i multilateralne, choć
Askari et al dodają do tej typologii jeszcze dwa typy: sankcje kolateralne, które nakłada
stowarzyszona grupa podmiotów, np. UE, ASEAN, OAS, oraz sankcje totalne, które
mogą nałożyć wszystkie uprawnione do tego podmioty140. Kiedy powstała Liga
Narodów, pokój miał być gwarantowany mechanizmem sankcji, zawartym w Art. 16
Statutu. Później, w swych pierwszych 55 latach funkcjonowania, Rada Bezpieczeństwa
ONZ nałożyła sankcje dwukrotnie – wobec Rodezji w 1966 r. i Południowej Afryki
w 1977 r. Powodem tak rzadkiego ich wykorzystywania był przede wszystkim
sceptycyzm wielkich potęg odnośnie ich skuteczności, a także porządek zimnowojenny.
Członkowie stali Rady Bezpieczeństwa nie mieli zamiaru nakładać sankcji na kraje
sprzymierzone. W tym okresie USA były aktywne w nakładaniu sankcji unilateralnych
i organizowaniu porozumień z krajami Zachodu w kwestii nakładania sankcji
wielostronnych na kraje spoza ONZ. Zakończenie zimnej wojny przyniosło za sobą
ożywienie w dziedzinie polityki sankcyjnej Stanów Zjednoczonych, ponieważ ich rząd
nakładał sankcje gospodarcze regularnie na różne kraje bez względu na ich członkostwo
w organizacjach międzynarodowych141.
Pod pojęciem unilateralnych sankcji ekonomicznych, nakładanych w ramach
polityki USA, rozumie się sankcje nakładane przez Stany Zjednoczone bez
uczestnictwa innych państw czy jednostek. Niewielka skuteczność tej polityki, nawet
przy sprzyjającym stanie stosunków międzynarodowych i słabej kondycji ekonomicznej
kraju-celu, jest często podkreślana w literaturze przedmiotu. Poniższa tabela (Tabela 4)
stanowi

zestawienie

argumentów

zwolenników

i przeciwników

stosowania

unilateralnych sankcji gospodarczych przez rząd USA.

139

Przykładem mogą być tu przeszkody we wstąpieniu Iranu do WTO i Iranu stawiane przez USA,
w przypadku ChRL nieskuteczne.
140
Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, and Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining
Their Philosophy and Efficacy, op.cit., s. 91.
141
Clawson P., Sanctions as Punishment, Enforcement, and Prelude The Further Action, “Ethics
& International Affairs”, vol. 7, 1993, s. 17-18.
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Tabela 4. Wady i zalety stosowania unilateralnych sankcji gospodarczych
Zalety stosowania sankcji

Wady stosowania sankcji

•

sankcje mogą służyć jako sygnał,
wyrażający dezaprobatę wobec
polityki danego kraju

•

straty w eksporcie, spowodowane nałożeniem sankcji
mogą prowadzić do spadku produkcji i utraty miejsc
pracy

•

groźba nałożenia sankcji może być
skutecznym narzędziem w
negocjacjach handlowych

•

•

sankcje mogą powstrzymać eksport
wrażliwych technologii do
niebezpiecznych krajów

straty w imporcie, spowodowane nałożeniem sankcji
mogą spowodować wzrost kosztów produkcji
przedsiębiorstw krajowych, jak również ograniczenie
wyboru konsumenta (pozbawiając go konkurencyjnych
dóbr eksportowych)

•

osłabienie gospodarcze kraju, spowodowane przez
sankcje, skłania społeczeństwo do solidaryzowania się
z reżimem rządzącym

•

kraj-cel niweluje skutki sankcji handlowych poprzez
reeksport z krajów trzecich

•

sankcje mogą spowodować nieodwracalne straty
w gospodarce krajów trzecich

•

sankcje rzadko powodują zmianę zachowania kraju-celu

•

•

sankcje mogą stanowić uzasadnienie
dla wycofania się ze współpracy z
krajami, które tolerują lub promują
niedopuszczalne praktyki
sankcje, osłabiając gospodarkę
danego kraju, mogą prowadzić do
zmiany nieakceptowanego
zachowania

Źródło: opracowanie własne na postawie H. G. Askari, J. Forrer, H. Teegen, J. Yang, (2003) Economic
Sanctions. Examining Their Philosophy and Efficacy, op.cit., s. 65-66.

Zdaniem

wielu

autorów

koncepcja

polityki

unilateralnych

sankcji

gospodarczych USA jest wadliwa tak na płaszczyźnie konceptualnej, jak i logicznej.
Zakłada ona bowiem a priori siłę wpływu presji ekonomicznej USA na gospodarki
innych państw, co jest praktycznie niemożliwe do oszacowania w rozrastającej się
gospodarce globalnej. Możliwość oddziaływania na otoczenie międzynarodowe,
wskazywana

przez

Wojciecha

Bieńkowskiego

jako

czynnik

decydujący

o konkurencyjności gospodarki amerykańskiej, jest obecnie bardzo ograniczona
w porównaniu ze stanem z lat 80.142. Obecna strategia polityki sankcyjnej, zmierzająca
do zmian zachowania państw nierzadko politycznie wrażliwych i wymagających
przesunięć na gruncie ekonomii politycznej, opiera się na wymaganiu elastyczności
w polityce zagranicznej ze strony liderów innych państw lub odwrotnie, ganieniu ich
„opieszałości” czy „inercji”. Według wielu ekspertów, taki styl budowania sojuszów
stawia rząd USA w złym świetle. Świadczy to bowiem o zbytniej pewności siebie,
naiwności, bądź o nieczystych zamiarach decydentów politycznych.
Unilateralność sankcji ekonomicznych wskazuje, że są one nakładane przez
jeden kraj działający niezależnie od innych. Askari et al wskazują jednakże pewien
142

Wojciech Bieńkowski, Reaganomika i jej wpływ na konkurencyjność gospodarki amerykańskiej, op.
cit., s. 39-58.
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problem w klarownym podziale sankcji. Czy sankcje, nałożone przez rząd USA po
rozmowie przeprowadzonej w tej sprawie między prezydentem USA a premierem
Wielkiej Brytanii, że każdy z krajów powinien nałożyć sankcje unilateralne, są
sankcjami unilateralnymi czy bilateralnymi? Kiedy USA używają swoich wpływów w
Banku Światowym w celu odmowy udzielenia pożyczki danemu krajowi, to zalicza się
tę decyzję do unilateralnych czy multilateralnych sankcji gospodarczych? Jeśli USA
i Haiti chcą, hipotetycznie rzecz biorąc, wspólnie nałożyć sankcje gospodarcze, to
porównując potencjał gospodarczy obydwu krajów w kwestii możliwości uczynienia
szkody, nie można jednoznacznie określić rodzaju tych sankcji jako multilateralnych143.
Multilateralizm w nakładaniu sankcji może informować o relacjach pomiędzy
krajami decydującymi się na wspólne działanie. Współcześnie jednak, ilość krajów
nakładających sankcje niewiele mówi o ich potencjalnym wpływie ekonomicznym na
kraj-cel. Obecne dyskusje na temat skuteczności sankcji multilateralnych są bardzo
ożywione, jednak prowadzą one często do sprzecznych konkluzji. Stosowanie sankcji
wielostronnych wzrosło w latach 90. XX w. W okresie 1970 – 1989 Stany Zjednoczone
nałożyły unilateralnie sankcje w 40 przypadkach, a w 49 uczestniczyły one w koalicji
krajów, nakładających sankcje. W okresie 1990-1998 USA nałożyły ekonomiczne
sankcje unilateralne w 12 przypadkach, a multilateralnie w 36. Wielu ekspertów
podkreśla, że sankcje gospodarcze stosowane przez ONZ mogą być uznane za
efektywne, jeśli gwarantują one możliwości całkowitej izolacji ekonomicznej krajucelu. Stąd też w dobie intensywnych procesów globalizacyjnych i współzależności
gospodarek efektywność sankcji multilateralnych jest wysoce dyskusyjna. Kaempfer
i Lowenberg podkreślają, że sankcje multilateralne mają swoje własne ograniczenia.
Partnerzy mogą odczuwać bodźce do zrywania porozumień sankcyjnych, licząc na
zyski kosztem strat inicjatora144. Ponadto argumentują oni, że sankcje unii multilateralne mogą być skuteczne jedynie wtedy, gdy w kraju-celu istnieje dobrze
zorganizowana grupa opozycyjna, która mogłaby wezwać krajową opinię publiczną do
czynnego oporu wobec polityki rządu145.
ONZ i Liga Narodów nie były jedynymi organizacjami nakładającymi sankcje
wielostronne. Głębszej analizy wymagają doświadczenia sankcyjne WTO, Banku
143

Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, and Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining
Their Philosophy and Efficacy, s. 68.
144
Kraj, który odstępuje od reżimu sankcji, może skorzystać z dostępu do rynku kraju-celu, zacieśnić
więzy gospodarcze, co może skutkować podniesieniem własnej konkurencyjności.
145
Ibidem, s. 61.
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Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego, a także sankcje organizacji
regionalnych, tj. UE, APEC, NATO, OAS, OAU, GCC i in.
1.4.4 Mechanizm działania sankcji gospodarczych
Kryterium podziału sankcji gospodarczych według mechanizmu ich działania
bazuje na formach, jakie mogą przyjmować sankcje ekonomiczne w realizacji celów
polityki zagranicznej. Większość dotychczasowych analiz i prób klasyfikacji opiera się
na prostym podziale na sankcje handlowe i finansowe. Jednakże po bliższym
przyjrzeniu się tej kwestii okazuje się, że wybór jest dużo bogatszy. Można wymienić
następujące, ogólne formy sankcji gospodarczych146:
1. Kontrolę przepływów kapitałowych, do której należy zaliczyć restrykcje
obejmujące inwestycje bezpośrednie, inwestycje portfelowe, kredyty bankowe,
finansowanie handlu, obligacje itp.
2. Kontrolę aktywów rozumianą jako zamrażanie aktywów
3. Całkowitą lub selektywną kontrolę eksportu
4. Całkowitą lub selektywną kontrolę importu
5. Restrykcje polityki handlowej w ramach taryfy celnej, kontyngentów, klauzuli
największego uprzywilejowania itp.
6. Ograniczenia finansowania handlu lub innych preferencji, udzielanych przez
organizacje międzynarodowe147
7. Restrykcje dotyczące podróżowania
8. Restrykcje nakładane na połączenia lotnicze
9. Restrykcje dotyczące transferu technologii
10. Restrykcje i ograniczenia dotyczące ulg podatkowych i poręczeń
11. Restrykcje nakładane na pomoc zagraniczną
12. Ograniczenia w transferze danych, w tym technicznych
13. Kontrolę imigracji pracowniczej
14. Restrykcje dotyczące transferu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania.

146

Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, and Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining
Their Philosophy and Efficacy, op.cit., s. 91.
147
Za przykład służyć tutaj mogą działania agencji rządowych USA, wprowadzających restrykcje na
udzielanie pomocy finansowej przez Export-Import Bank, U.S. Overseas Private Investment Corporation
(OPIC) i U.S. Agency for International Development (USAID), a także blokady członkostwa
w organizacjach międzynarodowych, takich jak WTO.
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Spośród 204 epizodów sankcji, przeanalizowanych przez Hufbauera et al,
nałożonych przez Stany Zjednoczone w okresie 1914-2000, 153 przypadki odnosiły się
do użycia sankcji finansowych148. Sankcje finansowe są relatywnie dużo łatwiejsze do
wprowadzenia niż sankcje handlowe, ponieważ rządy i międzynarodowe instytucje
finansowe są kluczowymi dostawcami i gwarantami przepływów finansowych,
w szczególności do krajów słabo rozwiniętych. Ponadto, rynki finansowe podlegają
relatywnie lepszej regulacji niż rynki dóbr. Przepływy finansowe są łatwiejsze do
monitorowania ze względu na obecność na rynku kilku dużych podmiotów,
w przeciwieństwie do rozdrobnionego rynku dóbr i usług. Bankowcom i inwestorom
dużo trudniej obejść reżim sankcji finansowych, ponieważ ryzykują utratą swojego
kapitału149. Sankcje finansowe wywierają podwójny, negatywny efekt w gospodarce
kraju-celu. Restrykcje, nakładane na przepływy finansowe, powodują zahamowanie
wymiany handlowej bez konieczności nakładania kłopotliwych sankcji handlowych150.
Relatywna łatwość w nakładaniu i monitorowaniu sankcji finansowych nie oznacza tym
samym ich większej humanitarności i skuteczności w osiąganiu celów polityki
zagranicznej.
Typologia przedmiotowa sankcji gospodarczych przybliża ogromną paletę opcji
polityki sankcyjnej. Sankcje mogą być zastosowane wybiórczo, jednostkowo lub
w kombinacjach, programach sankcji, jednorazowo lub wielokrotnie w różnych
okresach.
1.4.5 Wskaźniki gospodarcze, na które wpływa nałożenie sankcji gospodarczych
Następnym kryterium podziału sankcji mogą być wskaźniki gospodarcze, które
mogą ulec zmianie w efekcie implementacji polityki sankcyjnej. Wśród nich najczęściej
wymieniane są151:
1. Zyski i przychody przedsiębiorstw sektora publicznego
2. Zyski i przychody przedsiębiorstw prywatnych

148

Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions
Reconsidered, op. cit., s. 46.
149
Ibidem, s. 47.
150
Co ciekawe, restrykcje importowe mogą być jednocześnie uznane za sankcje finansowe, jeśli
pozbawiają kraj-cel dostępu do twardej waluty, umożliwiającej zakup zagranicznych towarów, mimo
braku formalnych sankcji eksportowych. Przykładem, potwierdzającym to założenie, jest ONZ-owski
bojkot niecertyfikowanego przez rząd Angoli handlu diamentami, który miał na celu pozbawienie źródeł
finansowania rebeliantów z UNITA.
151
Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, and Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining
Their Philosophy and Efficacy, op.cit., s. 92.
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3. Wielkość sprzedaży
4. Wielkość zatrudnienia
5. Wysokość płac
6. Wysokość dochodów rządu i podatków
7. Wzrost gospodarczy
8. Rozwój gospodarczy
9. Standard życia
10. Jakość życia
11. Inne.
W tym miejscu należy zaznaczyć, że sankcje ekonomiczne wpływają nie tylko
na gospodarkę kraju-celu, ale także na gospodarkę inicjatora zastosowania sankcji oraz
gospodarki krajów trzecich, utrzymujących kontakty handlowe i finansowe z dwoma
poprzednimi. Generalizacja, polegająca na negatywnym ocenianiu wpływu sankcji na
gospodarkę w każdym z przypadków, jest błędna. Z założenia mają one osłabiać
gospodarkę kraju-celu, ale w przypadku krajów trzecich i, rzadziej, kraju nakładającego
sankcje, efekty zastosowania tego instrumentu bywają również pozytywne.
1.4.6 Zamierzony wynik nałożenia sankcji
Ostatnim kryterium podziału sankcji gospodarczych, figurującym w literaturze
przedmiotu, jest kryterium zamierzonego wyniku. Można wyróżnić typy sankcji,
opierając się na szczegółowych celach polityki sankcyjnej. Wśród podstawowych
celów, o na tyle dużej skali szkodliwości, a tym samym istotności, które pozwoliły na
zbudowanie przez rząd USA osobnych programów sankcyjnych, znalazły się: program
ograniczania proliferacji broni masowego rażenia, program promowania ochrony praw
człowieka, walki z terroryzmem, walki z handlem narkotykami, handlem diamentami
nie posiadającymi certyfikacji152, a nawet program skierowany przeciwko osobom
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Program ten ma na celu ograniczeniu finansowania wojen domowych z zysków ze sprzedaży
diamentów z takich krajów jak: Angola, Wybrzeże Kości Słoniowej, Demokratyczna Republika Konga
i Sierra Leone. W maju 2000 r. w Kimberly, w Republice Południowej Afryki,odbyły się rozmowy
przedstawicieli państw południowoafrykańskich, produkujących diamenty, na temat powstrzymania
handlu diamentami, z których zyski przeznaczane były na wywoływanie lub podtrzymywanie wojen
domowych między prawowitymi rządami a rebeliantami. Z końcem listopada 2002 r. stworzono
Kimberley Process Certification Scheme (KPCS), który regulował procedury kontroli produkcji i handlu
diamentami z krajów, które nie zostały członkami Kimberley Process. Obecnie Kimberley Process
zrzesza 48 krajów, w tym USA, które obowiązuje zakaz importu/eksportu diamentów z/do krajów, nie
należących do Kimberley Process, a także wymagane jest, by transport diamentów do członków tego
stowarzyszenia był kontrolowany poprzez KPCS.
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zagrażającym suwerenności Libanu oraz instytucjom i procesowi demokaryzacji w tym
kraju. Prócz wyżej wymienionych przypadków sankcje nakładane są w celu
powstrzymania wybuchu lub eskalacji konfliktów zbrojnych, zmiany reżimów, ochrony
środowiska naturalnego itp. W przypadku jednego kraju-celu może wystąpić
jednocześnie kilka powodów, uzasadniających nałożenie sankcji gospodarczych.
Niekiedy, prawdziwe motywy zastosowania sankcji mogą pozostać ukryte.
W podziale sankcji według kryterium celu można też skorzystać z omówionej
wcześniej typologii celów polityki sankcyjnej, dzieląc sankcje na153:
a) sankcje celu, które mają służyć zmianie zachowania kraju-celu
b) sankcje półśrodka, które mają być oznaką braku akceptacji dla polityki krajucelu
c) sankcje kary, wykorzystywane, by ostentacyjnie wymierzyć karę krajowicelowi
d) sankcje faworyzujące, mają przynieść korzyści lub straty dla konkretnych
podmiotów w kraju-celu lub kraju inicjującym nałożenie sankcji.

1.4.7 Sankcje nakierowane (targeted sanctions, smart sanctions)
Osobnym

typem

sankcji,

godnym

wyróżnienia,

jest

grupa

sankcji

nakierowanych. Są one odpowiedzią na kontrowersje związane ze szkodami
humanitarnymi, wypływającymi ze stosowania sankcji gospodarczych.
Sankcje nakierowane są adresowane do osób indywidualnych, przedsiębiorstw
i organizacji, nie powodują one osłabienia gospodarki kraju i tym samym nie wpływają
na pogorszenie jakości życia całego społeczeństwa. Wśród podstawowych form sankcji
nakierowanych znajdują się154 m.in. sankcje finansowe, restrykcje podróżne oraz
restrykcje

dotyczące

ruchu

powietrznego.

Skuteczna

implementacja

sankcji

nakierowanych wymaga ogromnej i szczegółowej wiedzy na temat kraju, grup i osób
indywidualnych, na które planowane jest nałożenie sankcji. Identyfikacja aktywów
osób, agencji rządowych

i przedsiębiorstw może przysporzyć dużych problemów.

Z drugiej strony pomyślna identyfikacja nie gwarantuje jednak sukcesu ze względu na
możliwość szybkiego przeniesienia i rozbicia środków finansowych na wiele innych
153

Opracowanie własne na postawie typologii polityki sankcyjnej przedstawionej w pracy: Hossein
G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining Their Philosophy
and Efficacy, op.cit., s. 94 – 97
154
Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej State Secretariat for Economic Affairs
SECO, http://www.seco.admin.ch z dnia 16 lipca 2008r.

61

kont bankowych. W wielu przypadkach uczestnicy koalicji sankcyjnej nie mają pełnej
zdolności do administrowania i monitorowania reżimu sankcji. Hufbauer et al twierdzą,
że sankcje nakierowane nie są magicznym środkiem, który służy osiągnięciu celów
polityki zagranicznej, ale raczej narzędziem szybkiego reagowania155.
Polityka sankcyjna ewoluuje na przestrzeni lat, ale zauważalny trend wzrostowy
zastosowania sankcji nie pozostawia złudzeń co do aspektu użytkowego nacisku
ekonomicznego w ramach przyszłej polityki zagranicznej. Wysiłki państw w kwestii
kształtowania polityki sankcyjnej skupiają się obecnie przede wszystkim na
wypracowaniu takich form sankcji, które precyzyjnie realizowałyby cele polityczne
przy minimalnych negatywnych konsekwencjach. Trwają prace nad stworzeniem
i usprawnieniem mechanizmu nakładania, administrowania i monitoringu działania
sankcji. Działania te znajdują odzwierciedlenie w procesie legislacyjnym, a rozwiązania
proponowane w kolejnych regulacjach budzą nowe pytania, dotyczące wymiarów
stosowania sankcji gospodarczych w przyszłości.

155

Często w literaturze przedmiotu pojawia się określenie sankcji mianem tool of „do something”.
Por. Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions
Reconsidered, op.cit., s. 141.
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Rozdział

2.

Regulacje

prawne

dotyczące

stosowania

sankcji

ekonomicznych przez USA
Długa i burzliwa historia amerykańskiej polityki sankcyjnej wiąże się po części
z dynamiczną

ewolucją

regulacji

prawnych,

dotyczących

nakładania

sankcji

ekonomicznych. Zwraca uwagę fakt, że począwszy od początków XX wieku, podstawą
prawną dla polityki sankcyjnej USA jest zaledwie kilka sztandarowych ustaw, które
wzajemnie się dopełniają w odpowiedzi na coraz to nowe wyzwania polityki
zagranicznej.
2.1. Amerykańskie przepisy dopuszczające nałożenie sankcji
W grupie najważniejszych regulacji prawnych, na których nabudowana jest
polityka sankcji gospodarczych USA, znajdują się przede wszystkim: Trading With
Enemy Act (TWEA), U.N. Participation Act (UNPA), International Emergency
Economic Powers Act (IEEPA), Export Administration Act (EEA), Cuban Liberty and
Democratic Solidarity Act (CLDSA), Antiterrorism and Effective Death Penalty Act
(AEDPA) oraz Iran and Libya Sanctions Act (ILSA). Prócz UNPA, wszystkie ustawy
dają podstawę prawną do nakładania sankcji unilateralnych, a dwie wymienione jako
ostatnie – CLDSA i ILSA – regulują dodatkowo wykorzystanie sankcji wtórnych
(secondary sanctions), wywołujących liczne kontrowersje na arenie stosunków
międzynarodowych.
Najczęściej wykorzystywanymi przepisami sankcyjnymi, które stanowią
podstawę prawną przeważającej większości programów sankcyjnych USA, są TWEA
i jej sukcesorka IEEPA.
2.1.1. Ustawy Trading with Enemy Act oraz International Emergency Economic Power
Act
Trading With the Enemy Act of 1917 umożliwia rządowi USA nałożenie
sankcji gospodarczych na wrogie kraje w okresie wojny. Od 1933 r. rozszerzono
stosowanie przepisów ustawy również na sytuacje zagrożenia interesów kraju. Ustawa
nadaje Prezydentowi szerokie kompetencje w zakresie regulowania wymiany
zagranicznej, transakcji dokonywanych w złocie i srebrze, a także transferów własności.
TWEA była stosowana szeroko w czasie II wojny światowej wobec krajów Osi i krajów
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przez nie okupowanych. Szczególną wagę przywiązywano do zastosowania restrykcji
finansowych.
Po zakończeniu II wojny światowej dalej wykorzystywano przepisy TWEA.
Stała się ona podstawą nałożenia sankcji na ChRL i KRLD podczas konfliktu
koreańskiego w latach 50.156. W 1977 r. postanowiono ograniczyć zakres stosowania
TWEA jedynie na czas prowadzenia wojny, a dla stanów zagrożenia narodowego
obowiązywałyby reguły zawarte w nowej ustawie - International Emergency Economic
Powers Act of 1977157.
Przesłanką do zmian ram prawnych polityki sankcyjnej stała się rewizja
funkcjonujących od 40 lat w niezmienionej formie regulacji, dotyczących stanu
zagrożenia narodowego (national emergency), przeprowadzona przez Kongres w 1973
r.158 Do zbadania sprawy powołano specjalną komisję - Special Committee on the
Termination of the National Emergency –, której prace przyniosły interesujące wnioski.
Okazało się, że większość amerykańskiego społeczeństwa przeżywa całe swoje życie
w kraju dotkniętym ciągłym zagrożeniem. Przez te 40 lat wszelkie procedury rządowe
na mocy odpowiednich przepisów były dostosowywane, a konstytucyjne wolności
ograniczane, dla sytuacji zagrożenia narodowego159. Kongres uznał wyniki prac komisji
za dowód nadużywania władzy przez egzekutywę i we

wrześniu 1976 r. przyjął

National Emergencies Act (NEA)160. NEA określała procedury ogłaszania stanu
zagrożenia interesów USA oraz rodzaj możliwych do podjęcia w tym zakresie działań.
156

Ogłoszona 16 grudnia 1950 r. przez prezydenta Trumana deklaracja o stanie zagrożenia narodowego
dała podstawy do nałożenia sankcji na mocy TWEA, które obowiązują do dnia dzisiejszego. Michael
P. Malloy, United States Economic Sanctions. Theory and Practice, op. cit., s. 160.
157
Pub. L. 95-223 (skodyfikowane w 50 U.S.C. §§1701 et seq.) TWEA pozostała w mocy jedynie wobec
dwóch programów sankcyjnych, które były realizowane w momencie dokonywania zmian ustawowych.
Obydwa programy sankcyjne są realizowane po dzień dzisiejszy na mocy sekcji 5(b) TWEA: The
Foreign Assets Control Regulation (FACRs), regulujący politykę sankcyjną USA wobec Korei Północnej
kontynuowaną od 1950 r. (31 CFR part 500) oraz The Cuban Assets Control Regulations (CACRs),
nakładający sankcje gospodarcze na Kubę począwszy od 1963 r. (31 CFR part 515).
158
Istniejące przepisy gwarantowały szerokie kompetencje Prezydentowi w sytuacji zagraożenia
bezpieczeństwa narodowego. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy zmienił się diametralnie stan
stosunków międzynarodowych, Kongres postanowił zainteresować się bliżej tą kwestią i w razie potrzeby
ograniczyć władzę Prezydenta. Oczywiście, nie planowano podważyć zapisów konstytucji Stanów
Zjednoczonych regulujących zakres obowiązków Prezydenta w sytuacji zagraożenia narodowego, ale
chciano przyjrzeć się bliżej okolicznościom i zasadności ogłaszania przez Prezydenta takiego stanu.
159
W tym czasie pozostawały w mocy cztery deklaracje zagrożenia narodowego: a) „Bank Holiday”,
ogłoszona przez prezydenta Roosevelta w marcu 1933 r. w obliczu kryzysu gospodarczego i załamania
rynku finansowego w 1929 r., b) Proklamacja prezydenta Trumana, wystosowana w odpowiedzi na
zaangażowanie się ChRL w konflikt koreański w grudniu 1950 r., c) Deklaracja prezydenta Nixona
z marca 1970 r., ogłoszona w odpowiedzi na nielegalny przestój w pracy pracowników Postal Service
oraz D) deklaracja Nixona z sierpnia 1971 r., nakładająca uzupełniającą opłatę za import w odpowiedzi
na krytyczny stan bilansu płatniczego.
160
Pub. L. 94-412, 90 Stat. 1255 (1976) (skodyfikowane w 50 U.S.C. §1601 et seq).
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Ostatecznie w grudniu 1977 r. przyjęto IEEPA. Kompetencje zagwarantowane
Prezydentowi przez odpowiednie zapisy Konstytucji dotyczące stanu wyjątkowego nie
zostały ograniczone, ale przejście z TWEA do IEEPA wiązało się z wprowadzeniem
nowych zasad, związanych z procedurą ogłaszania stanu zagrożenia, konsultacją
zamierzonych działań z Kongresem i raportowania.
Założenia IEEPA
Regulacje IEEPA mają zastosowanie w sytuacji zagrożenia żywotnych
interesów Stanów Zjednoczonych. Sekcja 202 IEEPA za stan zagrożenia uznaje
zaistnienie wyjątkowej groźby dla bezpieczeństwa narodowego USA, dla realizacji
wyznaczonych celów polityki zagranicznej rządu oraz dla amerykańskich interesów
gospodarczych. Dodatkowo, źródła zagrożenia muszą brać swój początek poza
granicami kraju161. Fundamentalnym założeniem IEEPA jest wymóg ogłoszenia przez
Prezydenta stanu zagrożenia narodowego w odniesieniu do zidentyfikowanej groźby.
Na mocy sekcji 204 IEEPA zobowiązany on jest wypełnić szereg procedur
zabezpieczających162. Wszystkie wymogi, dotyczące konsultacji i raportowania przez
niego działań w sytuacji stanu wyjątkowego, nie znalazły do tej pory wykorzystania
w praktyce163.
W ramach walki z terroryzmem prezydent Bush przyczynił się do wprowadzenia
zaostrzających poprawek do IEEPA. W październiku 2007 r. podpisał International
Emergency Economic Powers Enhancement Act (P.L. 110-96), podnoszącą wysokość
kar za złamanie warunków IEEPA164. Wcześniej przyjęto również Trade Sanctions
Reform and Export Enhancement Act of 2000 (TSRA)165, uzupełniającą warunki IEEPA
w kwestii eksportu produktów rolnych, leków i sprzętu medycznego. Podobnie jak
IEEPA, TSRA zakłada nałożenie unilateralnych sankcji gospodarczych przez rząd USA
w ramach realizacji celów polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego166.

161

50 U.S.C. §1701(a).
Każda nowa groźba musi być ponownie określona i wymaga nowej deklaracji. Musi on skonsultować
wszelkie zaistniałe okoliczności, zanim ogłosi stan zagrożenia oraz musi przesłać do Kongresu w trybie
natychmiastowym raport, omawiający cztery podstawowe warunki stanu zagrożenia: naturę groźby,
wskazanie jednostek władzy (authorities), jakie zostaną zaangażowane w programie zaradczym, powody
dla których wybrano właśnie te jednostki oraz kraje generujące bezpośrednio lub pośrednio zagrożenie.
Michael P. Malloy, U.S. Economic Sanctions: Theory & Practice, op. cit., s. 176.
163
Michael P. Malloy, U.S. Economic Sanctions: Theory & Practice, op. cit., s. 182-183.
164
Wysokość kar pieniężnych wzrosła z 10 000 do 250 000 USD, a w przypadku zamierzonego
i świadomego złamania przepisów do 1 mln USD i/lub 20 lat pozbawienia wolności.
165
22 U.S.C § 7201.
166
22 U.S.C. § 7201, Sec. 902 (6) i (7).
162

65

Sankcje zostały nakierowane na reżimy wspierające międzynarodowy terroryzm,
tj. Kubę oraz reżim talibski167. Rząd USA może udzielić maksymalnie rocznej licencji
na eksport wyszczególnionych towarów do tych krajów. Przepisy te nie znajdują
zastosowania w przypadku eksportu do Syrii, KRLD oraz podmiotów pochodzących
z tych krajów168. W zestawie możliwych do zastosowania sankcji znalazły się: zakaz
wszelkich działań wspierających eksport, w tym również udzielania kredytów
i gwarancji eksportowych dla obrotu z Kubą, Iranem, Libią, Koreą Północną
i Sudanem169 oraz zakaz finansowania sprzedaży produktów rolnych na Kubę170.
Prezydent może uchylić stosowanie ograniczeń zawartych w TSRA w stosunku do
Iranu, Libii, KRLD i Sudanu, jeśli leży to w interesie narodowym USA lub decyzja
motywowana jest względami humanitarnymi171.
IEEPA znalazła zastosowanie w większości reżimów sankcyjnych, podjętych
przez rząd USA, począwszy od sankcji nałożonych na Iran w okresie kryzysu
teherańskiego, poprzez m.in. sankcje nałożone na Libię w 1986 r., Panamę w 1988 r.,
Irak, Haiti oraz Jugosławię172. W późniejszym okresie IEEPA służyła jako podstawa
prawna do ich nakładania w ramach całościowych programów sankcyjnych m.in.
w programie walki z terroryzmem, z proliferacją broni masowego rażenia, programie
antynarkotykowym.

167

Rozciągnięcie sankcji unilateralnych na Talibów i kontrolowane przez nich terytorium Afganistanu
zostało dokonone na mocy poprawki, wprowadzonej w 2001 r. przez Uniting and Strengthening America
by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act (USA PATRIOT Sec.
221 dotyczy w całości sankcji handlowych). Dodatkowo sekcja 221 Patriot Act nakłada restrykcje
handlowe na eksport produktów rolnych, leków i sprzętu medycznego, jeśli sprzedaż tych towarów
prowadziłaby do ułatwienia produkcji nie tylko broni masowego rażenia, ale również rakiet do
przenoszenia takich ładunków (Sec. 904(2)(C) TSRA of 2000).
USA Patriot Act of 2001 zakłada również, że żaden z warunków TSRA nie powinien ograniczać
wprowadzania oraz zakresu kar, przewidzianych za nielegalny eksport produktów rolnych, leków lub
sprzętu medycznego dla (USA Patriot Act Sec.221 (b)): 1) Zagranicznych organizacji, grup i osób
wymienionych w EO 12947 ze stycznia 1995 r. oraz EO 13224 z września 2001 r.; 2) Zagranicznych
organizacji terrorystycznych, określonych przez Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996
(Public Law 104–132); 3) Jednostek zaangażowanych w przemyt narkotyków, wymienionych w EO
12978 z października 1995 r. oraz w Foreign Narcotics Kingpin Designation Act (Public Law 106–120);
lub 4) Jakichkolwiek zagranicznych organizacji, grup czy osób, podlegających restrykcjom ze względu na
udział w proliferacji broni masowego rażenie i rakiet.
168
Rozciągnięcie programu sankcji na inne jednostki prócz państwa jest również zasługą wprowadzenia
poprawki przez sekcję 221 Patriot Act. Odzwierciedla to trend indywidualizowania celów sankcyjnych
rządu USA (Sec.906(a)(2) TSRA of 2000).
169
22 U.S.C. § 7201, Sec. 908(a)(1).
170
Chyba, że płatność dokonywana jest z góry w gotówce albo finansowanie przeprowadzone jest przez
instytucję finansową z kraju trzeciego, wyłączając podmioty amerykańskie i kubańskie - Sec.
908(b)(1)(a) i (b).
171
Ibidem, sec. 908 (a)(3).
172
Sankcje unilateralne USA poprzedziły działania sankcyjne w ramach ONZ wprowadzone na mocy
UN Participation Act z 1945 r.
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2.1.2 Procedury nakładania i stosowania sankcji multilateralnych na mocy Rozdziału
VII Karty Narodów Zjednoczonych z 1945 r.
Podobnie jak w przypadku jej poprzedniczki – Ligi Narodów – głównym celem
ONZ jest stanie na straży międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Podstawą
prawną działania ONZ w tym zakresie jest Karta Narodów Zjednoczonych173. ONZ jest
umocowana prawnie do nakładania multilateralnych sankcji gospodarczych w ramach
rezolucji Rady Bezpieczeństwa na mocy Art. 41 Rozdziału VII Karty Narodów
Zjednoczonych. W celu zaadoptowania wskazań Rady Bezpieczeństwa wynikających
z członkostwa USA w Organizacji Narodów Zjednoczonych i wytyczenia sposobu
wypełniania zapisów porozumień, w tym stworzenia mechanizmu nakładania sankcji
multilateralnych przez USA, Kongres uchwalił w 1945 r. UN Participation Act
(UNPA). Do niedawna przepisy UNPA były rzadko wykorzystywane przez rząd USA,
co bezpośrednio wynikało ze wstrzemięźliwości ONZ w nakładaniu sankcji
multilateralnych. Po raz pierwszy UNPA została zastosowana w 1967 i 1968 r., kiedy to
USA przystąpiły do programu sankcji gospodarczych ONZ wobec Południowej
Rodezji174.
Zapisy,

regulujące

nakładanie

wielostronnych

sankcji

gospodarczych,

zamieszczone są w Sekcji 5 UNPA. Prezydentowi przysługują kompetencje
regulowania stosunków ekonomicznych, transportu i komunikacji pomiędzy dowolnym
krajem lub podmiotami z tego kraju przebywającymi w USA, a Stanami
Zjednoczonymi lub dowolnym podmiotem, podlegającym jurysdykcji USA175. Zakres
kompetencji Prezydenta określony w UNPA pokrywa się w gruncie rzeczy z tym, który
wskazują regulacje IEEPA. Dlatego po 1977 r. znaczenie UNPA spadło na rzecz tej
drugiej.
W polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych sankcje gospodarcze, nakładane
na mocy IEEPA, poprzedzały lub były stosowane równolegle z sankcjami
multilateralnymi, działającymi na mocy UNPA176. Okazją do wznowienia programu
sankcji wielostronnych stała się iracka inwazja na Kuwejt w 1990 r. Sankcje nałożone
w tym czasie na postawie przepisów UNPA nie różniły się znacząco od tych, które
173

Remigiusz Bierzanek, Janusz Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa:
Wydawawnictwo Prawnicze - LexisNexis, 2003, s. 301-303.
174
USA pogwałciły reżim sankcji ONZ sprowadzając z Rodezji rudę chromu, ferrochrom oraz nikiel
w latach 1971-77. Zapobiec to miało uzależnieniu USA od importu tych surowców ze Związku
Radzieckiego.
175
22 U.S.C. §287 (c)(1).
176
Michael P. Malloy, U.S. Economic Sanctions: Theory & Practice, op. cit., s. 170.
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nałożył prezydent Bush w ramach IEEPA177. Po raz kolejny UNPA znalazła
zastosowanie przy nakładaniu sankcji lotniczych na Libię178 oraz sankcji wobec byłej
Jugosławii179. Na podstawie UNPA ONZ nałożyła je na Haiti, angolską UNITA, a także
na Ruandę.
2.1.3. Inne ustawy dające możliwość wprowadzenia sankcji
a) Export Administration Act of 1979
Jak słusznie podkreśla Rett R. Ludwikowski, doktryna amerykańska prezentuje
filozofię reglamentowego eksportu, która przejawia się w regule, mówiącej, że cały
eksport jest zakazany z wyjątkiem tych towarów, na które zostało wydane
pozwolenie180.

Ustawą,

która

ułatwiała

dziłalność

eksportową,

była

Export

Administration Act (EAA) 181. EAA, podobnie jak UNPA, nie była wykładnią polityki
sankcyjnej sensu stricte. Dostarczała ona ram prawnych dla kontroli eksportu dóbr
i technologii wrażliwych, dóbr podwójnego zastosowania. EAA wygasła 1989 r., ale
w kolejnych latach była na krótko wznawiana, by ostatecznie wygasnąć w sierpniu
2001 r. Od tego momentu system licencyjny zbudowany na bazie EAA funkcjonuje
w ramach IEEPA182.
EAA

została

przygotowana

na

potrzeby

polityki

zimnowojennej,

tj. przeorientowania polityki eksportowej USA wobec krajów bloku sowieckiego. Z tym
nurtem działań wiąże się wcześniejsza ustawa z 1949 r. tj. Export Control Act (ECA)183.
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EO 12722, 55 FR 31803 (1990), EO 12725, 55 FR 33091 (1990), O 12817, 57 FR 48433 (1992).
EO 12801, 57 FR 14319 (1992)
179
EO 12810, 57 FR 24347 (1992) – sankcje nałożone na podstawie UNPA i IEEPA, EO 12831, 58 FR
5253 (1993), EO 12846, 58 FR 25771 (1993), EO 13088, 63 FR 32109 (1998)- sankcje wobec Kosowa.
180
Rett R. Ludwikowski, Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, op. cit., s. 211-212.
181
50 U.S.C App. §2401.
182
Ian F. Fergusson, The Export Administration Act: Evolution, Provisions, and Debate, CRS Report for
Congress, 15 lipca 2009 r., s.1.
183
Export Control Act of 1945, (P.L. 81-11). Ustawa ECA miała głównie na celu: a) zapobieżenie
wywozu rzadkich dóbr, których niedobory mogłyby zaszkodzić funkcjonowaniu gospodarki USA,
a szczególnie przemysłu; b) objęcie kontrolą eksportu dóbr i technologii, które mogłyby się przyczynić
do rozprzestrzenienia broni masowego rażenia, a tym samym wzmocnienia potencjału wojskowego
innych krajów, c) promocję polityki zagranicznej USA. Promocja tej polityki w ramach ECA i EEA
miała się koncentrować głównie na walce z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością, ograniczaniu
proliferacji broni masowego rażenia oraz wzmacnianiu stabilności regionalnej. Kontrola eksportu,
realizująca konkretne cele polityczne, powinna być rewidowana rok rocznie na podstawie jasno
określonych celów i kryteriów, opracowanych przez Prezydenta i zamieszczonych w raporcie dla
Kongresu. Ponadto, kontrola powinna być zgodna z międzynarodowymi zobowiązaniami zawartymi
przez USA. W dbałości o ochronę podstawowych praw człowieka, kontrola eksportu nie powinna
obejmować sprzedaży dóbr medycznych, ziarna, sprzętu do pozyskiwania wody dla potrzeb
178
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Jej przyjęcie stało się rezultatem rozpoznania nowych zagrożeń bezpieczeństwa
narodowego i potrzeby stworzenia szerszego systemu kontroli eksportowej.
Wysiłki zmierzające do stworzenia systemu kontroli eksportu zbiegły się
z powołaniem do życia Paktu Północnoatlantyckiego. Transfer dużej ilości dóbr
i technologii podwójnego zastosowania z USA do innych krajów członkowskich NATO
wymagał stworzenia wielostronnego systemu kontroli. W rezultacie tych działań
powstała Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (CoCom), która
równie restrykcyjnie podchodziła do kontroli eksportu jak działający system kontroli
USA184.
Pierwsza rewizja systemu kontroli eksportu USA miała miejsce w późnych
latach 60. w erze détente. Plany prezydenta Nixona polegające na przekształceniu
amerykańskiej polityki zagranicznej z polityki powstrzymywania przez konfrontację
w powstrzymywanie przez negocjacje zakładały zacieśnienie stosunków z ZSRR
i ChRL185. Wpisując się w te założenia Kongres przegłosował przyjęcie Export
Administration Act of 1969, zastępując kojarzący się głównie z nakładaniem embarga
Export Control Act z 1949 r. Postępująca liberalizacja polityki handlowej USA,
przejawiająca się w mniej restrykcyjnej kontroli eksportowej, pozwoliła na wznowienia
tych przepisów w 1974 i 1977 r. Finalnie, ustawa została uzupełniona i przyjęła
ostateczną formę w 1979 r.
Rozpad Związku Radzieckiego w 1991 r. diametralnie zmienił naturę zagrożenia
zewnętrznego dla Stanów Zjednoczonych. Mimo, iż system kontroli eksportu został
ograniczony w swym zakresie i kształcie, podstawowa struktura przepisów prawnych
została nietknięta. Rozwiązanie CoCom w 1994 r. i zastąpienie jej przez Porozumienie
Wassenaar również znacząco zmieniło system kontroli eksportu. Nowe porozumienie
miało luźniejszą strukturę, a dodatkowo wykluczało możliwość zablokowania przez
jeden kraj transakcji innych członków.
Kongres do tej pory nie może zgodzić się co do sposobu reformy EAA. Kontrola
eksportu dokonywana była w latach 1989-1994 i polegała przede wszystkim na
czasowym poszerzaniu zastosowania EAA oraz na zastosowaniu regulacji IEEPA.
W przypadku polityki sankcyjnej, prowadzonej przez rząd USA, IEEPA pełni funkcję
humanitarnych oraz dostarczania pomocy żywnościowej [w:] Ian F. Fergusson, The Export
Administration Act: Evolution, Provisions, and Debate, CRS Report for Congress, 9 stycznia 2008, s. 2.
184
Ian F. Fergusson, The Export Administration Act: Evolution, Provisions, and Debate, 15 lipca 2009 r.,
s. 2.
185
Andrzej Mania, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej styczeń 1969 styczeń 1981, op. cit., s. 36.
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nadrzędną w stosunku do EAA, mimo, iż EAA pozwala na nałożenie wyższych kar
pieniężnych niż IEEPA186.
b) Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act
Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act, lepiej znana pod
nazwą Helms-Bruton Act, została przyjęta w marcu 1996r. w odpowiedzi na długoletnie
i nasilające się akty łamana praw człowieka przez reżim Castro, a także na
zaangażowanie rządu kubańskiego w nielegalny przemyt narkotyków oraz ukrywanie
zbiegów przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Kongres uznał dyktaturę
Castro za zagrażającą pokojowi i bezpieczeństwu międzynarodowemu ze względu na
udział

rządu

w

przewrotach

zbrojnych

i wsparcie

udzielane

organizacjom

terrorystycznym187.
Ustawa zaostrzała funkcjonujący program sankcji wobec Kuby188, zakazując
jakiegokolwiek zaangażowania osobom podlegającym jurysdykcji USA w obrót lub
dysponowanie własnością amerykańską, skonfiskowaną przez rząd kubański189. Rząd
USA sprzeciwił się również członkostwu Kuby w międzynarodowych organizacjach
finansowych do momentu wybrania nowego rządu w demokratycznych, uczciwych
wyborach190, a także podtrzymywał zawieszenie członkostwa Kuby w Organizacji
Państw Amerykańskich.

186

Kara administracyjne dla osób indywidualnych: do 10 000 USD za złamanie przepisów, do 100 000
USD jeśli pogwałcenie przepisów dotyczy dóbr i technologii związanych z bezpieczeństwem
narodowym, kara dla przedsiębiorstw do 50 000 USD lub 5krotność wartości eksportu lub 5 lat
pozbawienia wolności. W nowych projektach ustawowych optuje się za podniesieniem kar sądowych dla
osób indywidualnych do 1 mln USD i/lub kar więzienia do 10 lat za każde naruszenie przepisów, dla
przedsiębiorstw do 5 mln USD lub 10krotności wartości eksportu. Pogwałcenie przepisów, dotyczących
kontroli eksportu w celach polityki zagranicznej, miałoby zasługiwać na wyższą karę. Projekty ustaw
zaostrzały również kary administracyjne do 500 000 USD oraz rozszerzały listę naruszeń ustawowych,
które powodowałyby odmowę przywilejów eksportowych oraz wydłużały okres jej trwania
z maksymalnie 10 do 25 lat [w:] Ian F. Fergusson, The Export Administration Act: Evolution, Provisions,
and Debate, op. cit., s. 5.
187
Uznaje się również, że rychłe przyjęcie Libertad wiązało się z zestrzeleniem amerykańskiego samolotu
cywilnego organizacji Brothers to the Rescue, poszukującego uciekinierów u wybrzeży Kuby w lutym
1996 r. [w:] Saturnino E. Lucio II, Nicolás Crespo, Impact of The Helms-Burton Law (The Cuban Liberty
Act) On Cuban Tourism, Cuba in Transition, ASCE 1997, dostępny na stronie internetowej
http://lanic.utexas.edu z dnia 18 kwietnia 2009r., Canada Joins Europe in Fighting Law on Cuba, „New
York Times”, Oct 3, 1996, s. A11.
188
Realizowany przede wszystkim na mocy sekcji 620(a) Foreign Assistance Act of 1961 (22 U.S.C.
2370(a)), sekcji 5(b) Trading with the Enemy Act (50 U.S.C. App. 5(b)), the Cuban Democracy Act
of 1992 (22 U.S.C. 6001 i kolejne).
189
Warunek ten nie dotyczy prawowitych właścicieli. 22 U.S.C. §6034(a).
190
Rząd USA zagroził, że w przypadku udzielenia przez instytucję finansową, której członkiem jest USA,
wsparcia finansowego reżimowi Castro, wycofa on swój udział pieniężny w wysokości na jaką opiewała
pomoc finansowa dla Kuby (sekcja 104(b), Libertad).
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Ustawa dopuszczała wnoszenie spraw do amerykańskich sądów przez obywateli
USA191, których własność została skonfiskowana, jeśli podlegała ona obrotowi lub
w przypadku czerpania z niej jakiejkolwiek korzyści192. Każda osoba, która brała udział
w konfiskacie lub obrocie skonfiskowanym majątkiem amerykańskim, miała być
wydalona z terytorium USA. Libertad pozwalała na uchylenie tych przepisów przez
prezydenta, co stało się w końcu praktyką ze względu na ostrą krytykę krajów UE,
dotyczącą eksterytorialnego charakteru tych regulacji193. Libertad dała początek
szerokim i ożywionym dyskusjom na temat prawomocności sankcji wtórnych oraz ich
konsekwencji

dla

krajów

trzecich,

utrzymujących

kontakty

gospodarcze

z przedsiębiorstwami, które stały się celem sankcji unilateralnych USA.
Administracja prezydenta Obamy próbuje obecnie ocieplić stosunki z Kubą
również poprzez złagodzenie restrykcji, dotyczących podróżowania i transferów
pieniężnych od rodzin mieszkających poza granicami Kuby, oraz komunikacji194.
W marcu 2009 r. zaprezentowano projekt ustawy pod nazwą Promoting American
Agricultural and Medical Exports to Cuba Act of 2009195, znoszący zakaz podróży na
Kubę i ułatwiający sprzedaż żywności i lekarstw na wyspę. Projekt ustawy zakładał
ułatwienie eksportu produktów rolnych na Kubę wymienionych w Trade Sanctions
Reform and Export Enhancement Act of 2000196, stworzenie programu promocji
191

Sec. 302, Libertad. Sprawy do sądu mogą być wnoszone również przez Kubańczyków, którzy po
przeprowadzonej przez reżim Castro nacjonalizacji przyjęli amerykańskie obywatelstwo. Przepisy te
często nazywane są przepisami Bacardi, ponieważ ich powstanie wiąże się po części z lobbingiem
amerykańskiego przedsiębiorstwa Bacardi w sprawie sprzedaży przez francuską Pernod Ricard rumu
Havana Club powstającego w fabryce skonfiskowanej USA przez rząd kubański [w:] Luis F. Desloge,
The Great Cuban Embargo Scam: A Little-Know Loophole Will Allow the Richest Exile to Cash in,
„Washington Post”, 3 marca 1996, s. CO1. Sekcja 302 nazywana jest też wealthy Cuban provisions,
ponieważ odmawia prawa składania pozwów do sądów o rekompensatę skonfiskowanej własności, jeśli
jej wartość jest niższa niż 50 000 USD. Dlatego właściciele domów bądź małych biznesów nie mają
możliwości na zyskanie jakiegokolwiek zadośćuczynienia.
192
22 U.S.C. §6023(10)(A)(i), (ii), (iii). Na mocy tego przepisu osoba z kraju trzeciego może być
pociągnięta do odpowiedzialności przed sądem za udział w zakupie skonfiskowanej własności
amerykańskiej.
193
W maju 1998 r. administracja Clintona zawarła porozumienie z UE, które wyłączało obywateli UE
z możliwości nałożenia sankcji wtórnych w zamian za gwarancje ze strony UE niesubsydiowania
inwestycji obejmujących skonfiskowaną własność USA.
194
Sheryl Gay Stolberg, Damien Cave, Obama Opens Door To Cuba, But Only A Crack, „New York
Times”, 13 kwietnia 2009 r., oraz Sheryl Gay Stolberg, Alexei Barrionuevo, Obama Calls For Thaw In
U.S. Relations With Cuba, „New York Times”, 17 kwietnia 2009 r. na stronie internetowej
www.nytimes.com z dnia 17 kwietnia 2009 r.
195
H. R. 1531 przyjęty na pierwszej sesji Kongresu 16 marca 2009 r.
196
Przedefiniowano najbardziej kontrowersyjny termin TSREEA, czyli płatność z góry za eksportowane
produkty rolne na Kubę. Regulacje TSREEA wymagały od partnerów kubańskich płatności za produkty
magazynowane w portach USA przed wysyłką na Kubę. Rodziło to realne niebezpieczeństwo, że towary
rolne mogą zostać zajęte jako przedmioty nieuzasadnionych, prywatnych roszczeń wobec rządu
kubańskiego. Nowe przepisy określają płatność z góry jako płatność dokonywaną przez kupującego przed
otrzymaniem tytułu własności lub uzyskaniem fizycznej kontroli nad towarami [w:] William Gibson,
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eksportu takich produktów na Kubę, przywrócenie ułatwień dotyczących eksportu
takich leków i sprzętu medycznego oraz umożliwienie obywatelom USA wyjazdów na
wyspę. Projekt ten został odrzucony na etapie prac senackiej Komisji Finansów.
c) Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996
Antiterrorism and Effective Death Penalty Act of 1996 (AEDPA) zawiera
przepisy,

dotyczące

zastosowania

sankcji

gospodarczych

w

ramach

walki

z terroryzmem. Jej Część III odnosi się do restrykcji, ograniczających dostęp
ugrupowaniom terrorystycznym do zasobów finansowych i materiałowych. Ustawa
uzupełnia Foreign Assistance Act of 1962 w zakresie izolacji państw wspierających
terroryzm i wzmocnienia działań antyterrorystycznych podejmowanych przez inne
państwa. AEDPA ustala system kar administracyjnych dla banków i innych instytucji
finansowych197, które nie wywiążą się z obowiązków nakładanych przez ustawę,
tj. zamrożenia aktywów finansowych organizacji terrorystycznych. W tym zakresie
odpowiada warunkom IEEPA, która nadaje takie kompetencje prezydentowi USA.
W imię wspierania procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie może on zakazać
dostarczania dóbr i usług, a także udzielania pomocy finansowej organizacjom uznanym
za terrorystyczne: Dżihadowi, Hezbollahowi, PFLP i kilku innym ugrupowaniom oraz
osobom indywidualnym198. Podmioty, które kwalifikują się do objęcia programem
sankcji, wskazuje Sekretarz Stanu, a restrykcje nakładane są na mocy decyzji Sekretarza
Skarbu.
AEDPA wprowadza restrykcje na kraje wspierające międzynarodowy terroryzm.
Warunki ustawy zakazują dokonywania lub pośredniczenia w transakcjach finansowych
z krajem wspierającym organizacje terrorystyczne oraz udzielania mu pomocy
materiałowej, z wykluczeniem leków, środków medycznych i materiałów o religijnym
charakterze. Ustawa nakazuje reprezentantom USA w międzynarodowych instytucjach
finansowych głosowania przeciwko udzielaniu tym krajom pomocy finansowej m.in.
w formie kredytów, pożyczek i poręczeń199.

Senate Bill to Allow Export of Agricultural and Medical Sales to Cuba, „Sun Sentinel”, 21 maja 2009 r.
na stronie internetowej http://havanajournal.com z dnia 20 października 2009 r.
197
Ustawa przewiduje kary w wymiarze maksymalnie 10 lat więzienia i/lub karę pieniężną do 250 000
USD. Instytucje finansowe podlegają karze administracyjnej maksymalnie do dwukrotnej wartości
niezamrożonych aktywów lub 50 000 USD.
198
EO 12947, 60 FR 5079 (Jan. 23, 1995).
199
Sec. 327, ADEPA.
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Z drugiej strony ustawa dopuszcza udzielenie wsparcia innym krajom w ich
wysiłkach w walce z terroryzmem200. Wsparcie to może polegać m.in. na przyznaniu
grantów, gwarancji kredytowych, ubezpieczeniu, a także na udzieleniu pożyczek,
kredytów, subsydiów eksportowych, obniżeniu stawek celnych na towary importowane
i in. Ustawa dopuszcza również dostawy broni i amunicji201.
Podobnie jak w przypadku innych przepisów sankcyjnych Prezydent może
uchylić warunki AEDPA w imię ochrony interesów narodowych USA. Do tej pory
AEDPA została zastosowana w polityce sankcyjnej wobec Iranu, Libii, KRLD
i Sudanu.
d) Iran and Libya Sanctions Act of 1996
Iran and Libya Sanctions Act (ILSA) została wprowadzona w celu zaostrzenia
reżimu sankcji podczas pierwszych lat prezydentury Clintona w 1995 r. Jego
administracja uderzyła w najbardziej wrażliwy sektor irańskiej gospodarki, by wymusić
na irańskim reżimie wstrzymanie programu jądrowego i wsparcia udzielanego
organizacjom terrorystycznym. We wrześniu 1995 r. senator Alfonse D’Amato
przedstawił projekt ustawy The Iran Foreign Oil Sanctions Act, która nakładała
embargo na eksport technologii dla sektora energetycznego. Projekt ustawy został
przyjęty przez Senat, ale ze znaczącą zmianą. Zaproponowano nałożenie sankcji na
zagraniczne inwestycje, ponieważ uznano, że monitorowanie eksportu technologii może
być znacznie trudniejsze w realizacji. W grudniu 1995 r. Senat przyjął kolejną
poprawkę, sponsorowana przez senatora E. Kennedy’ego, która rozszerzała reżim
sankcji na Libię w odpowiedzi na odmowę wydania podejrzanych o zamach
terrorystyczny na samolot pasażerski Pan Am 103 w 1988 r. Prezydent Clinton podpisał
ustawę Iran and Libya Sanctions Act 5 sierpnia 1996 r.
ILSA miała wygasnąć po 5 latach od daty przyjęcia pod warunkiem poprawy
stosunków Waszyngton-Teheran i Waszyngton-Trypolis. Administracja Clintona
złagodziła restrykcje handlowe w odpowiedzi na politykę modernizacji prezydenta
Iranu, Mohammada Chatami’ego, w latach 1999-2000. Z kolei w 1999r. Libia,
spełniając warunki USA i Wielkiej Brytanii, wydała podejrzanych o dokonanie
zamachu terrorystycznego nad Lockerbie. Wtedy to rozgorzała dyskusja na temat
ewentualnego zniesienia sankcji gospodarczych, nakładanych na mocy ILSA.
200
201

Wsparcie to jest udzielane na mocy Foreign Assistance Act of 1962.
Sec. 328 i 329, ADEPA.
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Zwolennicy utrzymania ILSA, a jak się później okazało zwycięzcy debaty politycznej,
przekonywali, że zniesienie regulacji tej ustawy zniechęci obydwa kraje do dalszych
działań na rzecz poprawy stosunków z USA. Legislacja wznawiająca warunki ILSA –
ILSA Extention Act of 2001 - została przyjęta 3 października 2001 r.202. Rozszerzono
w niej zasięg sankcji na doinwestowywanie projektów już rozpoczętych, kwalifikując te
działania jako nowe inwestycje. Dodatkowo, ustawa obniżyła dopuszczalną kwotę
inwestycji w Libii, podobnie jak w przypadku Iranu, z 40 do 20 mln USD203.
Założenia ILSA
ILSA wymaga od Prezydenta nałożenia na zagraniczne (tj. nieamerykańskie)
podmioty,

inwestujące

w

Iranie,

co

najmniej

dwóch

z

zestawu

sześciu

zaproponowanych rodzajów sankcji. W grupie możliwych opcji znalazły się
następujące sankcje:
1. Odmowa udzielenia przez Export-Import Bank kredytu, pożyczki lub gwarancji
kredytowej dla eksporterów USA, sprzedających dobra i usługi do kraju
objętego sankcjami
2. Odmowa udzielenia licencji na eksport broni i technologii zbrojeniowych z USA
3. Odmowa

udzielania

pożyczki

przekraczającej

10

mln

rocznie

przez

amerykańskie banki
4. Zakaz świadczenia usług w zakresie sprzedaży/wykupu instrumentów dłużnych
rządu USA i/lub zakaz świadczenia usług powierniczych w ramach obrotu
funduszami rządowymi, jeśli celem sankcji jest instytucja finansowa
5.

Wstrzymanie zakupów rządowych od lub z podmiotu-celu

6. Ograniczenia dotyczące importu z kraju(podmiotu)-celu, nałożone w zgodności
z IEEPA204.

202

ILSA Extension Act of 2001, Pub. L. 104-172 [w:] Kenneth Katzman, The Iran-Libya Sanctions Act
(ILSA), CRS Report for Congress, RS20871, 26 kwietnia 2006, s. 2 dostępny na stronie internetowej
http://fpc.state.gov/documents/organization/74902.pdf z dania 20 października 2009 r.
203
Ponadto, zobowiązywała ona administrację do przygotowania raportu na temat efektywności regulacji
ILSA w ciągu 24-30 miesięcy od wejścia w życie ILSA Extension Act of 2001 oraz przedłużała czas
wygaśnięcia przepisów z 5 do 10 lat. Raport został przedłożony Kongresowi w styczniu 2004 r.
i sugerował dalsze utrzymanie regulacji ILSA w mocy prawnej.
204
W oryginale projektu ustawy widniały ograniczenia dotyczące eksportu a nie importu, jednakże
restrykcje importowe miały być środkiem wymuszającym na partnerach handlowych USA wybór
pomiędzy rynkiem Stanów Zjednoczonych a rynkiem Iranu i/lub Libii. [w:] Michael P. Malloy, U.S.
Economic Sanctions: Theory & Practice, op. cit., s. 202.
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Regulacje ILSA dotyczą nie tylko podmiotów uznanych przez prezydenta za
bezpośrednio zaangażowane w zakazaną działalność, ale również ich spadkobierców,
macierzyste organizacje, filie, spółki-córki, prowadzące działalność lub inwestujące
w sektor paliwowy Iranu i Libii205. Program sankcji, zastosowany wobec Libii, został
ponadto rozszerzony o sankcje handlowe, wymienione w rezolucji ONZ206.
Prezydent może uchylić sankcje wtórne nałożone w ramach ILSA, jeśli rząd
kraju trzeciego, utrzymującego kontakty handlowe z Iranem, przyłączy się do
amerykańskiego programu sankcji lub jeśli Prezydent stwierdzi, że uchylenie warunków
ILSA leży w interesie narodowym USA207. Podstawą zakończenia programu sankcji jest
w przypadku Iranu zaprzestanie rozwoju programu jądrowego, przybliżającego Iran do
pozyskania broni masowego rażenia, i wycofanie wsparcia dla ugrupowań
terrorystycznych. W przypadku Libii, wypełnienie wymogów, zawartych w rezolucjach
ONZ w sprawie zamachu terrorystycznego na Pan Am 103208.
Kraje UE stały w zdecydowanej opozycji wobec eksterytorialnemu zasięgowi
ILSA, grożąc wniesieniem skargi na forum WTO. Postawa UE skłoniła rząd USA do
podjęcia ugody w kwietniu 1997 r., na podstawie której administracja Clintona zgodziła
się uchylić warunki ILSA dla pierwszego przypadku pogwałcenia sankcji, nałożonych
na zagraniczne inwestycje w sektorze energetycznym Iranu, tj. kontraktu o wartości
2 mld USD, zawartego przez francuski Total oraz jego partnerów mniejszościowych,
Gazpromu i malezyjskiego Petronasa, na rozbudowę pola gazowego South Pars209.
Na sankcje ze strony USA naraziła się również Turcja, podpisując z Iranem
porozumienie o budowie gazociągu. Stany Zjednoczone przystały na ten plan za
namową Turcji, która obiecywała, że rurociąg umożliwi dostawy tańszego gazu
z Turkmenistanu. Turcja zainwestowała 20 mld USD, podpisując porozumienie
z Iranem na 23 lata210. Bezpośredni eksport gazu z Iranu do Turcji rozpoczął się w
2001 r., a Turcji udało się uniknąć sankcji nakładanych na mocy ILSA211.
Ze zdecydowaną reakcją USA nie spotkało się też porozumienie między Iranem,
Chinami i Indiami, dotyczące rozbudowy pola naftowego Yadavaran. Negocjacje
205

Iran and Libya Sanctions Act §5(c)(2)(A)-(C).
SCR 748 (March 31, 1992), SCR 883 (November 11, 1993).
207
Sec 4(c) i 9(c) Pub. L. 104–172; 50 U.S.C. 1701.
208
Prezydent Bush zakończył program sankcji wobec Libii w kwietniu 2004 r., kiedy to uznano
wypełnienie przez nią warunków rezolucji ONZ.
209
Administracja uzasadniała to uchylenie dbaniem o interesy narodowe, ponieważ UE zagroziła
zerwaniem współpracy z USA w zakresie walki z terroryzmem i proliferacją broni masowego rażenia.
210
Michael P. Malloy, U.S. Economic Sanctions: Theory & Practice, op.cit., s. 195.
211
Rząd USA powołał się w tym przypadku na strategiczne partnerstwo z Turcją w regionie.
206
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między rządem Iranu, chińskim Sinopec i indyjskim Oil and Natural Gas Corp – ONGC
rozpoczęły się w październiku 2004 r. Porozumienie dotyczyło inwestycji buy-back,
polegającej na sfinansowaniu przez ChRL i Indie rozbudowy pola naftowego w zamian
za 10 mln ton gazu LNG rocznie przez kolejne 25 lat. Wartość inwestycji miała
opiewać na 100 mld USD. Jej częścią miała być budowa gazociągu, łączącego Iran
z Indiami przez terytorium Pakistanu, która miała się rozpocząć w 2007 r. i zakończyć
w 2010 r. Rząd USA wyraził obawy wobec możliwości wzrostu potencjału
energetycznego Iranu w wyniku planowanych działań. Co więcej, uznał je za nie do
zaakceptowania, jednak nie podjęto żadnych kroków w celu wykorzystania mocy
prawnej

przepisów

sankcyjnych212.

Finalnie,

rząd

inwestycyjny jedynie z Sinopec w grudniu 2007 r.

irański

213

podpisał

kontrakt

.Obecnie trwają prace nad

zaostrzeniem polityki sankcyjnej wobec Iranu.
2.2. Problem eksterytorialnego charakteru sankcji gospodarczych USA
Niegasnącym źródłem kontrowersji wokół polityki sankcyjnej USA jest kwestia
jej eksterytorialnego
w nakładaniu

tzw.

charakteru. Eksterytorialność tej polityki przejawia się
sankcji

wtórnych

(secondary

sanctions),

czyli

restrykcji

gospodarczych, stosowanych wobec krajów trzecich, ich obywateli, przedsiębiorstw lub
innych podmiotów, udzielających wsparcia podmiotom obłożonym pierwotnie przez
USA sankcjami unilateralnymi214. Główną, oficjalną przesłanką zastosowanie sankcji
wtórnych jest poprawa skuteczności polityki sankcyjnej dzięki zacieśnieniu izolacji
gospodarczej podmiotu objętego sankcjami (primary sanctions). Kraje trzecie uznają
politykę sankcji wtórnych za próbę kontroli ich gospodarek, formę agresji
ekonomicznej215 i tym samym za naruszenie niezależności. Często wysuwają argument,
że sankcje te nie są lekarstwem na poprawę skuteczności, ale zmierzają do
uniemożliwienia zagranicznym konkurentom zajęcia miejsca na rynku kraju-celu.

212

Kenneth Katzman, The Iran-Libya Sanctions Act (ILSA), op. cit., s. 4.
Wartość kontraktu opiewała na 2 mld USD [w:] China: An Oil Deal With Iran, „New York Times”,
11 grudnia 2007 r., dostępny na www.nytimes.com z dnia 17 kwietnia 2009 r.
214
Jeffrey Meyer, Second Thoughts on Secondary Sanctions, „University of Pennsylvania Journal
of International Law”, Vol. 30, No. 3, 2009, s. 906 i 926 dostępny na stronie internetowej http://ssrn.com/
z dnia 17 maja 2009 r.
215
Pojęcie agresji ekonomicznej nie jest obce prawu międzynarodowemu, które zdecydowanie staje
w opozycji wobec stosowania praktyk naruszających suwerenne prawa państw. Prawo międzynarodowe
nie umieszcza jednak sankcji gospodarczych w grupie instrumentów agresji [w:] Rett R. Ludwikowski,
Regulacje handlu i biznesu międzynarodowego, op. cit., s. 213-214.
213
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W historii międzynarodowej polityki sankcyjnej najbardziej popularnym
rodzajem sankcji wtórnych jest tzw. bojkot wtórny. Jego zasięg podobny jest do zasięgu
całkowitego embarga w ramach sankcji podstawowych (primary sanctions)216. Wśród
innych, często spotykanych rodzajów sankcji wtórnych, znajdują się m.in. instrumenty
ograniczające eksport: pozbawienie zagranicznych przedsiębiorstw przywilejów
eksportowych, pozbawienie licencji eksportowych na dobra, usługi, technologie
pochodzące z USA, zakaz inwestowania217, a także zakaz nieautoryzowanego
uczestnictwa w eksporcie, reeksporcie, tranzycie konkretnych produktów lub
technologii eksportowanych z USA w imieniu lub wspólnie z przedsiębiorstwem
łamiącym reżim sankcji USA. W ostatnim dziesięcioleciu w polityce sankcji wtórnych
USA dominują sankcje finansowe, wykorzystywane w ramach programów sankcji
nakierowanych (target sanctions)218.
Stany Zjednoczone po raz pierwszy w historii swojej polityki zagranicznej
nałożyły sankcje wtórne na zagraniczne podmioty, utrzymujące kontakty handlowe
z Kubą na mocy Helms-Burton Act, a następnie w ramach Iran and Libya Sanctions Act.
Wśród najnowszych przypadków eksterytorialnego zastosowania sankcji unilateralnych
po 2000 r. znalazły się219:
1. Bałkany – w czerwcu 2001 r. prezydent Bush zamroził aktywa osób
zaangażowanych w destabilizację procesu pokojowego na Bałkanach
2. Terroryzm – we wrześniu 2001 r. prezydent Bush zablokował aktywa
wszystkich

osób

zaangażowanych

lub

planujących

się

zaangażować

w działalność terrorystyczną, wspierających terroryzm lub w jakikolwiek inny
sposób powiązanych z terrorystami220

216

Najczęściej przytaczanym w literaturze przykładem bojkotu wtórnego jest bojkot prowadzony przez
kraje arabskie obejmujący towary pochodzące z krajów sprzymierzonych z Izraelem, w tym głównie
z USA. Najmniej kontrowersji wywołuje zwykle bojkot wtórny wprowadzany ze względów
bezpieczeństwa narodowego, istnieje bowiem konsensus wśród krajów rozwiniętych w sprawie kontroli
handlu i transferu dóbr niebezpiecznych [w:] Harry L. Clark, Lisa W. Wang, Foreign Sanctions
Countermeasures and Other Responses to U.S. Extraterritorial Sanctions, Dewey Ballantine LLP,
sierpień 2007 r. na stronie internetowej www.usaengage.org z dnia 10 maja 2009 r.
217
Rząd USA może zażądać od krajowych przedsiębiorstw zawieszenia inwestycji lub zakazać
rozpoczynania nowych inwestycji w kraju-trzecim na okres utrzymywania przez przedsiębiorstwa tego
kraju kontaktów gospodarczych z partnerami z kraju-celu lub z jednostkami bezpośrednio obłożonymi
sankcjami unilateralnymi [w:] Jeffrey Meyer, Second Thoughts on Secondary Sanctions, op.cit., s. 926
218
Sankcje nakierowane są szczególnym rodzajem sankcji gospodarczych stworzonym z myślą
o ograniczeniu negatywnych konsekwencji polityki sankcyjnej. Dotykają one osoby bezpośrednio
zaangażowane w działalność nieakceptowaną przez państwa/ organizacje nakładające sankcje.
219
Informacje zawarte na www.treasasury.gov z dnia 19 maja 2010 r.
220
Np. są członkami rodzin, z których wywodzą się zidentyfikowani przez rząd terroryści.
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3. Zimbabwe – w marcu 2003 r., a następnie w 2005 i 2008 r. prezydent Bush
zarządził blokadę aktywów finansowych i zakazał zawierania transakcji
z osobami, zagrażającymi działalności instytucji demokratycznych i kontynuacji
procesu demokratyzacji Zimbabwe
4. Liberia – w lipcu 2004 r. prezydent Bush zablokował aktywa osób związanych
z byłym reżimem Charlesa Taylora
5. Wybrzeże Kości Słoniowej – w lutym 2006 r. prezydent Bush zakazał
angażowania się w większość transakcji finansowych z osobami zagrażającymi
kontynuacji procesu pokojowemu na Wybrzeżu Kości Słoniowej
6. Białoruś – w czerwcu 2006 r. prezydent Bush podpisał rozporządzenie blokujące
aktywa będące własnością osób zagrażających procesowi demokratyzacji
i działalności instytucji demokratycznych na Białorusi, wliczając w to osoby
łamiące prawa człowieka i podejrzane o korupcję
7. Demokratyczna Republika Konga – w październiku 2006 r. prezydent
zablokował aktywa osób, przyczyniających się do destabilizacji wewnętrznej
w Demokratycznej Republice Konga, i osób szerzących przemoc, wliczając do
tej

grupy

przywódców

wojskowych,

spowalniających

rozbrojenie

i odpowiedzialnych za przesiedlanie kombatantów oraz wcielanie dzieci do
wojska.
Mimo, iż Janusz Symonides podkresla w jednej ze swych prac, że „kompetencja
państwa do szczegółowego regulowania i podporządkowania korporacji czy jej filii jest
jednak w znacznej mierze teoretyczna” powołując się na względy korzyści
ekonomicznej221, to przykład zastosowania sankcji wtórnych przez Stany Zjednoczone
przeczy temu twierdzeniu.
Dyskusje na forum międzynarodowym na temat sankcji wtórnych USA nie
odnosiły się do samej idei tego typu restrykcji ani ich zakresu rodzajowego. Spór
dotyczył zwykle względów formalno-prawnych, tj. ponadnarodowego zasięgu
amerykańskiego

ustawodawstwa

oraz

jego

zgodności

z

przepisami

prawa

międzynarodowego, dokumentami statutowymi organizacji międzynarodowych oraz

221

Janusz Symonides, Wpływ globalizacji na miejsce i rolę państwa w stosunkach międzynarodowych
[w:] Edward Haliżak, Roman Kuźniar, Janusz Symonides (red.) Globalizacja a stosunki
międzynarodowe, Bydgoszcz, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Branta, 2003, s. 142-144.
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międzynarodowymi porozumieniami o charakterze gospodarczym, których stroną są
Stany Zjednoczone.
2.2.1. Prawne aspekty nakładania sankcji wtórnych
W prawodawstwie USA, dotyczącym sankcji ekonomicznych, nie ma istotnych
ograniczeń prawnych, odnoszących się do kwestii eksterytorialności. Nowsze programy
sankcyjne przejawiają pewną wstrzemięźliwość w nakładaniu ograniczeń i zakazów na
przedsiębiorstwa, działające poza granicami USA, pozwalając im na dokonywanie
niektórych transakcji. Obecnie panuje trend bardzo wąskiego definiowania sankcji ze
względu na rodzaj ograniczeń, ich zasięg terytorialny, jak i zakres rzeczowy. Nic nie
wskazuje na to, że bieżącą politykę sankcyjną USA znamionuje szeroka
eksterytorialność zastosowania sankcji gospodarczych222.
O zasięgu eksterytorialnym sankcji gospodarczych USA decyduje sposób
definiowania terminu „osoby podległej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych” (person
subject to the jurisdiction of the United States). Szczegółowe przepisy, regulujące
nakładanie i administrowanie sankcjami gospodarczymi USA, stworzone przez Office
of Foreign Assets Control223 (OFAC) i opublikowane w Code of Federal Regulations,
podają różne definicje powyższego terminu. Tabela 5 przedstawia porównanie tylko
niektórych z nich:
Tabela 5. Zestawienie niektórych definicji terminu podmiotu podległego jurysdykcji
USA, zawartych w Części 31 C.F.R. Money and Finance: Treasure, Regulations
Relating to Money and Finance, Office of Foreign Assets Control
Tytuł regulacji
Foreign Assets
Control Regulations

222
223

Code of Federal Regulations
31 C.F.R. §500.329

Definiowanie podmiotów podległych
jurysdykcji USA
Występuje pojęcie osoby podległej
jurysdykcji USA obejmujące:
• obywateli i rezydentów USA
przebywających w kraju i zagranicą
• korporacje działające na mocy przepisów
USA bądź ich wyodrębnione części
(political subdivision)
• korporacje, spółki, stowarzyszenia bez
względu na lokalizację, prowadzące
działalność gospodarczą i będące
własnością lub kontrolowane przez
podmioty podlegające jurysdykcji USA

Michael P. Malloy, U.S. Economic Sanctions: Theory & Practice, op. cit., s. 291.
Agenda Departamentu Skarbu zajmująca się administrowaniem i wdrażaniem sankcji ekonomicznych.
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Cuban Assets Control
Regulations
Iranian Assets
Control
Regulations224
South African
Transactions
Regulations

31 C.F.R. §515.313
31 C.F.R. §535.329

jak wyżej225

31 C.F.R. part 545 (1991)

Występowało pojęcie U.S. national,
definiowane jako obywatel, stały rezydent,
jednostka gospodarcza zorganizowana na
mocy prawa USA, włączając zagraniczne
oddziały i biura226
Występowało pojęcie U.S. person,
obejmujące obywateli, stałych rezydentów,
osoby przebywające w USA lub jednostki
zorganizowane na mocy przepisów USA
podlegające ich jurysdykcji, przy czym
pojęcie to nie odnosiło się do zagranicznych
filii amerykańskich korporacji
Występowało pojęcie U.S. person, ale
z wyłączeniem zamorskich oddziałów
korporacji USA, poza tymi, które działały
w Panamie227
Występuje pojęcie U.S. person, odnoszące
się do amerykańskich obywateli, stałych
rezydentów, osób przebywających w USA
oraz jednostek zorganizowanych na mocy
przepisów USA podlegające ich
jurysdykcji, włączając ich zagraniczne
oddziały

Libyan Sanctions
Regulations

31 C.F.R. part 550
(1991)

Panamanian
Transactions
Regulations

31 C.F.R. part 565
(1989)

Burmese Sanctions
Regulations
Sudanese Sanctions
Regulations
Zimbabwe Sanctions
Regulations
Syrian Sanctions
Regulations
Côte D’Ivoire
Sanctions Regulations
Taliban (Afghanistan)
Sanctions Regulations
Darfur Sanctions
Regulations

jak wyżej

31 C.F.R. § 537.321
31 C.F.R. § 538.315
31 C.F.R. § 541.312
31 C.F.R. § 542.312
31 C.F.R. § 543.312
31 C.F.R. § 545.315
31 C.F.R. § 546.312

224

Bardzo ciekawie przedstawiała się interpretacja przepisów Iranian Assets Control Regulations
(IACRs) w trakcie kryzysu teherańskiego. OFAC zwykle stało na stanowisku, że przedmiotem blokady są
środki na tzw. cover accounts, czyli kontach dolarowych zagranicznych banków, obsługujących osoby
z krajów, na które nałożono sankcje, trzymanych w bankach amerykańskich. Oznacza to, że OFAC miało
prawo zablokować aktywa londyńskiego banku, który obsługiwał irańskie rachunki dolarowe w imieniu
irańskiego Banku Melli, zgromadzone na rachunkach w banku w Nowym Jorku. Zamrożone aktywa
opiewały na sumę równą kwotom ulokowanym na rachunkach irańskich jednostek w banku brytyjskim.
Wiązało się to z licznymi sprzeciwami krajów trzecich, utrzymujących kontakty gospodarcze z krajemcelem, dlatego w ramach IACRs banki krajowe zostały upoważnione do wypłat i transferów z kont nieirańskich banków, ulokowanych w krajach trzecich, pod warunkiem, że te nie-irańskie banki nie
zaliczane są do osób podlegających jurysdykcji USA [w:] Michael P. Malloy, U.S. Economic Sanctions:
Theory & Practice, op.cit., s. 294.
225
W praktyce ograniczono jednak zakres kontroli, np. zagraniczne oddziały i spółki amerykańskich
banków i innych instytucji finansowych, w których zdeponowane są irańskie aktywa finansowe,
zobowiązane są do zamrożenia tychże aktywów jedynie wówczas, gdy są to rachunki dolarowe [w:] Peter
L. Fitzgerald, Pierre Goes Online: Blackilisting and Secondary Boycotts in U.S. Trade Policy,
„Vanderbilt Journal of Transnational Law”, vol. 31, Nr 1, styczeń 1998, s. 40.
226
Stąd zagraniczne spółki zależne nie były objęte reżimem sankcji. Dodatkowo, zakaz przyjmowania
depozytów rządu RPA nie odnosił się do zagranicznych oddziałów instytucji finansowych USA.
227
Sankcje nie dotyczyły oddziałów zlokalizowanych w krajach trzecich.
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Democratic Republic
Of The Congo
Sanctions Regulations

31 C.F.R. § 547.312

31 C.F.R. § 575.321

Iraqi Sanctions
Regulations

31 C.F.R. § 593.313
Former Liberian
Regime Of Charles
Taylor Sanctions
Regulations
Źródło: opracowanie własne na podstawie przepisów 31 C.F.R. § 500 – 599 zamieszczonych na stronie
internetowej http://ecfr.gpoaccess.gov z dnia 21 października 2009 r. oraz Michael P. Malloy, U.S.
Economic Sanctions: Theory & Practice, op. cit., s. 294 (odnośnie przepisów już nieaktualnych tj.
Panamanian Transactions Regulations, Libyan Sanctions Regulations, South African Transactions
Regulations).

W programach sankcyjnych, dotyczących walki z terroryzmem, z handlem narkotykami
czy z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia, definicja osoby podległej
jurysdykcji USA (U.S. person) brzmi identycznie jak w przepisach, dotyczących
programów sankcji nałożonych na Myanmar, Zimbabwe czy Sudan228.
Wymienione w tabeli 2.1 regulacje odzwierciedlają wysiłki rządu USA,
zmierzające w kierunku zmiany podejścia do kwestii zasięgu własnej jurysdykcji.
Mimo, że język IEEPA wciąż nadaje szerokie kompetencje prezydentowi w sytuacjach
zagrożenia bezpieczeństwa i interesów narodowych USA, sankcje nakładane na mocy
tej ustawy ograniczają zakres pojęciowy definicji osoby podległej jurysdykcji Stanów
Zjednoczonych do terminu, wyłączającego zagraniczne spółki zależne amerykańskich
korporacji229. W praktyce ustaliła się zasada, że zagraniczne spółki zależne nie
podlegają jurysdykcji USA, podczas gdy zagraniczne oddziały amerykańskich
korporacji traktowane są na takich samych zasadach jak krajowe przedsiębiorstwa,
działające na terenie USA230. Peter L. Fitzgerald twierdzi, że podjęte przez USA
działania, zmierzające do ograniczenia eksterytorialnego zasięgu regulacji sankcyjnych,
motywowane są dwoma czynnikami: a) bardziej ograniczonymi celami politycznymi,
leżącymi u podstaw programów sankcyjnych, w szczególności tych, które dotyczą
celów w tej samej hemisferze, np. wobec Nikaragui, Panamy, Haiti, handlarzy
narkotykami;

oraz

b)

polityką

sankcyjną

ONZ:

wiele

przypadków,

które

kwalifikowałyby się do zastosowania szerszego programu sankcji, było lub jest
228
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przedmiotem sankcji multilateralnych w ramach ONZ (np. Rodezja, Irak, była
Jugosławia, Angola i w mniejszym zakresie Libia i Iran )231. W przypadkach
współpracy międzynarodowej w nakładaniu sankcji gospodarczych nie ma potrzeby
stosowania unilateralnych instrumentów o eksterytorialnym zasięgu.
Wyłączenie spod amerykańskiej jurysdykcji zagranicznych spółek zależnych
było odpowiedzią rządu USA na liczne zarzuty łamania przepisów prawa
międzynarodowego, które zakłada, że jurysdykcja danego kraju powinna być
sprawowana według zasady terytorialności i narodowości. Zasada terytorialności mówi,
że jurysdykcja danego państwa rozciągnięta jest na cały obszar jego terytorium
i dotyczy każdego podmiotu, bez względu na jego narodowość, który przebywa lub
funkcjonuje w jego granicach. Z kolei zasada narodowości przejawia się w podległości
każdego obywatela danego państwa jego jurysdykcji bez względu na to, gdzie się
znajduje lub gdzie prowadzi działalność.
Przepisy prawa międzynarodowego dopuszczają rozciągnięcie jurysdykcji za
granicę państwa w trzech podstawowych przypadkach: a) gdy podmiot zagraniczny
zamierzał działać lub działał na szkodę danego państwa, bez względu na to czy
zrealizował swoje zamierzenia, oraz czy osiągnęły one swój cel232; b) w celach ochrony
bezpieczeństwa narodowego,

pod warunkiem, że zagrażająca działalność będzie

uznana za działalność przestępczą przez członków wspólnoty międzynarodowej;
c) zamiaru ukarania aktów przemocy takich jak piractwo,

terroryzm lub zbrodnie

przeciwko ludzkości, uznanych ogólnie za niebezpieczne dla wszystkich podmiotów
międzynarodowych (zasada uniwersalności uznająca prawa wszystkich członków
wspólnoty międzynarodowej).
Przepisy polityki sankcji wtórnych trudno pogodzić z dwiema pierwszymi
zasadami: terytorialności i narodowości. W obliczu dwuaspektowego charakteru
jurysdykcji danego państwa pojawia się pytanie, czy polityka sankcji wtórnych Stanów
Zjednoczonych, nakładanych na przedsiębiorstwa działające w krajach trzecich
(podważenie zasady terytorialności) lub na zagraniczne spółki zależne amerykańskich
korporacji (podważenie zasady narodowości), może zostać uznana ze legalną.
Najwięcej kontrowersji wzbudziły sankcje wtórne nakładane na kraje trzecie na mocy
Libertad oraz ILSA. Obydwa przypadki analizuje Jeffrey A. Meyer, proponując proste
231

Ibidem, s. 41.
Zasada ta nosi nazwę objective terrinational principle (effects doctrine) [w:] George E. Shambaugh,
States, Firms, and Power. Successful Sanctions in United States Foreign Policy, New York: State
University of New York, 1999, s. 217.
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rozwiązanie

konfliktu

jurysdykcji.

Wprowadza

on

termin

terranarodowość233

(terrinationality) dla określenia kontroli, jaką sprawuje dany kraj na swoim terytorium
oraz poza granicami w przypadku, gdy zewnętrzne czynniki (rozumiane jako
działalność innych podmiotów podlegających jurysdykcji USA) wpływają lub mogą
wpłynąć na sprawy wewnętrzne kraju234. Sankcje wtórne, nakładane zgodnie z zasadą
terranarodowości, łączą zasięg kontroli sprawowanej wobec podmiotów krajowych oraz
kontroli działalności prowadzonej w granicach USA235. Przykładem sankcji wtórnych,
zgodnych z zasadą terranarodowości, jest zakaz utrzymywania kontaktów handlowych
z przedsiębiorstwami chińskimi, prowadzącymi interesy w Sudanie, nałożony na
przedsiębiorstwa amerykańskie przez rząd USA. Takie działania rządu powinny zostać
uznane za absolutnie legalne w przeciwieństwie np. do zakazu utrzymywania kontaktów
gospodarczych z sudańskimi partnerami, zastosowany wobec przedsiębiorstw
z ChRL236.
W analogiczny sposób Meyer rozpatruje legalność przepisów Helms-Burton
Act. Uznaje on, że możliwość wytoczenia procesu przed amerykańskimi sądami
osobom, dokonującym obrotu czy osiągającym korzyści z posiadania własności
skonfiskowanej przez reżim Castro (Sekcja III), wymyka się ramom zasady
terrinationality. Władze sądownicze USA w tym przypadku przekraczają zakres swojej
kontroli i obejmują nią zagraniczne jednostki (osoby indywidualne i przedsiębiorstwa).
Z kolei przepisy CLDSA, zakazujące amerykańskim podmiotom utrzymywania
kontaktów handlowych z osobami zamieszczonymi na „czarnej liście” osób
osiągających zyski z własności zawłaszczonej przez reżim kubański uznawane są jako
w pełni legalne. Uzasadnione jest również zamrożenie aktywów osób, objętych
sankcjami lub utrzymujących kontakty z osobami korzystającymi ze skonfiskowanej
własności obywateli USA, ulokowanych w amerykańskich bankach (Sekcja IV). Mimo,
iż prezydent Clinton odroczył kilkakrotnie stosowanie Sekcji III Helms-Burton Act, to
Sekcja IV stała się w pełni wykonalna. Departement Stanu jeszcze w tym samym roku,
w którym ustawa została opublikowana w Rejestrze Federalnym, rozpoczął wysyłanie
listów ostrzegwaczych do takich przedsiębiorstw jak: Sheritt Int. (kanadyjski sektor
233

Jeffrey Meyer, Second Thoughts on Secondary Sanctions, op. cit., s. 908 dostępny na stronie
internetowej SSRN: http://ssrn.com/ z dnia 19 maja 2009 r.
234
Choć uznaje się, że efekt wpływu czynników zewnętrznych na sytuację na terytorium danego kraju
pozostaje słabszą bazą niż zastosowania zasady terytorialności. Restatement (Third) of Foreign Relations
Law § 402 cmt. a, b (1987).
235
Zasada terranarodowości może odnosić się do sankcji pierwotnych jak i wtórnych.
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górniczy), Grupos Domos (meksykański sektor telokomunikacyjny), STET (włoski
sektor telokomunikacyjny), B.M. Group (izraelski sektor rolniczy) oraz Motores Int.
(panamski sektor samochodowy)237.
Iran and Libya Sanctions Act wypada lepiej pod względem wypełniania zasady
terranarodowości. Większość z zastosowanych sankcji ogranicza działalność handlową
podmiotów amerykańskich np. poprzez zakaz udzielania pożyczek przez amerykańskie
banki irańskim jednostkom lub zakaz eksportu do Iranu. Z kolei bezpodstawny wydaje
się Mayerowi zapis, ograniczający zagraniczne inwestycje w irański sektor
paliwowy238.
Mimo pojawiających się wciąż nowych argumentów, potwierdzających
legalność sankcji wtórnych, ich zastosowanie prowokuje liczne spory na arenie
międzynarodowej, tak polityczne jak i prawne. Począwszy od głośnej sprawy,
dotyczącej eksterytorialnej jurysdykcji w stosunkach międzynarodowych prowadzonej
przez

Stały

Trybunał

Sprawiedliwości

Międzynarodowej

(Permanent

Court

of International Justice – PCIJ)239 do czasów współczesnych, w przepisach prawa
międzynarodowego nie ma jednak paragrafu wyraźnie zakazującego państwom
rozciągania swojej legislacji i jurysdykcji poza granice własnego terytorium. Zdaniem
PCIJ państwa powinny podejmować najwłaściwsze, ich zdaniem, działania w kwestii
rozciągania swojej jurysdykcji poza granice własnego terytorium. Stąd też w przepisach
prawa

międzynarodowego

jest

dopuszczalna

ograniczona

eksterytorialność

stanowionych przepisów krajowych240.
2.2.2. Reakcje krajów na eksterytorialny charakter sankcji gospodarczych USA
Paradoksalnym może wydawać się fakt, że to właśnie Stany Zjednoczone
ustaliły w pewnym sensie standardy reakcji na eksterytorialną politykę sankcyjną
innych państw. Ramą dla działań zaradczych, stosowanych wobec przypadków
nałożenia przez USA sankcji wtórnych, stała się odpowiedź rządu Stanów
Zjednoczonych na bojkot Izraela przez Ligę Arabską, rozpoczęty w 1950 r. Bojkot
237

Rett R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, op. cit., s. 297.
Ibidem, s. 966.
239
Sprawa dotyczyła zderzenia francuskiego statku S.S. Lotus i tureckiego Boz-Kourt na wodach
międzynarodowych u wybrzeży Konstantynopola. Spór rozgrywał się między rządem Francji i Turcją
o to jaki sąd ma rozpatrzeć sprawę i według jakiej jurysdykcji. Permanent Court of International Justice,
seria A, Nr 10, s. 69, 7 września 1927 r., na stronie internetowej www.worldcourts.com/pcij z dnia
21 października 2009 r.
240
Michael W. Gordon, The Conflict of United States Sanctions Laws with Obligations under the North
American Free Trade Agreement, op. cit., s. 1280-1281.
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podstawowy (nałożenie sankcji pierwotnych – primary sanctions) odnosił się do
kontaktów handlowych z Izraelem i był odpowiedzią na powstanie państwa izraelskiego
w 1948 r.241 Kraje arabskie rozciągnęły zasięg embarga nie tylko na Izrael, ale również
na państwa trzecie, utrzymujące z nim kontakty handlowe (sankcje wtórne – secondary
sanctions) oraz na państwa handlujące z krajami trzecimi (sankcje trzeciego rzędu –
tertiary sanctions)242.
Na reakcje USA wobec bojkotu Ligii Arabskiej należało czekać aż 15 lat.
Pierwsze działania zostały podjęte w 1965 r. Do tego czasu przedsiębiorstwa
amerykańskie, które znalazły się na czarnej liście Ligii Arabskiej, miały obowiązek
poinformować o tym fakcie Departament Handlu. Rząd jedynie „zniechęcał” do
uległości, oficjalnie jej nie zakazując243. Po raz pierwszy zakaz uległości wobec bojkotu
izraelskiego został zaproponowany przez senatora Williamsa, który optował za
wprowadzeniem tego typu poprawki do Export Control Act of 1949. Pomysł ten nie
znalazł poparcia administracji Johnsona ze względu na ryzyko pojawienia się oskarżeń
wobec USA o podkopywanie suwerenności innych państw i osłabienia wysiłków,
zmierzających do uzyskania wsparcia dla sankcji wtórnych przeciwko reżimom
komunistycznym244. W obliczu embarga na ropę, nałożonego w 1973 r. przez OPEC,
sprawa przepisów antybojkotowych wróciła na wokandę. Administracja Forda,
w obawie przed dyskryminacją amerykańskich obywateli i podmiotów gospodarczych
w wyniku działań Ligii Arabskiej, rozszerzyła obowiązek raportowania przypadków
wymuszania uległości wobec bojkotu zgodnie z przepisami z 1965 r., jak również
zakazała dyskryminacyjnego traktowania obywateli USA ze względu na rasę, wyznanie,
płeć i pochodzenie. Prezydent Ford ograniczał się do krytyki eksterytorialnego
charakteru

arabskich

sankcji,

opowiadając

się

za

rozwijaniem

stosunków

241
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bojkotowe – Unified Law on the Boycott of Isreael, zostały przyjęte w 1954 r.
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gospodarczych i politycznych tak z krajami arabskimi, jak i Izraelem. Ówczesny
kandydat na prezydenta - Jimmy Carter, ostro zareagował na fordowskie próby
balansowania interesów, sprowadzając debatę na temat bojkotu do kwestii moralnych,
tj. dyskryminacji ze względu na wyznanie religijne245. Jako prezydent, Carter stał się
bardziej ostrożny, podpisując antybojkotową poprawkę do EAA w 1977 r. Podkreślał,
że „(...) nowe przepisy nie podważają suwerenności państw w zakresie regulowania
handlu z innymi krajami ani nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek innemu
państwu. Projekt poprawki zmierza do wyeliminowania negatywnych konsekwencji,
które dotknęły społeczeństwo USA po części pochodzenia żydowskiego, wynikłych
z bojkotu podjętego przez inne państwa. Jeśli pozwolimy na zaistnienie takiego
precedensu, otworzymy drzwi dla podobnych działań przeciwko dowolnym grupom
etnicznym, religijnym i rasowym w Stanach Zjednoczonych246”. W latach 1975 – 77
kwestia bojkotu Izraela była intensywnie analizowana przez Kongres, egzekutywę
i liczne grupy interesów, tj.: Anti Defamation League of B’nai B’rith, American Jewish
Congress, American Jewish Committee oraz stworzoną w tamtym okresie Business
Roundtable, reprezentującą prezesów 180 największych amerykańskich korporacji.
Ostateczna legislacja antybojkotowa oraz dotyczące jej regulacje administracyjne stały
się więc owocem niecodziennej współpracy i kompromisów pomiędzy różnorakimi
grupami interesu247. Podstawowy mechanizm przepisów antybojkotowych nakładał na
amerykańskie podmioty248 zakaz uczestnictwa i współpracy z krajami arabskimi
w działaniach bojkotujących kontakty z Izraelem. Wyjątkiem od tej reguły stały się
przypadki wykorzystania sankcji pierwotnych, nałożonych przez kraje zrzeszone
w Lidze Arabskiej na Izrael249.
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Wzorując się na działaniach legislacyjnych USA, rząd Kanady przyjął podobne
przepisy w ramach Foreign Extraterritorial Measures Act of 1985250 w reakcji na
nałożenie przez Stany Zjednoczone sankcji wtórnych na zagraniczne podmioty,
utrzymujące kontakty gospodarcze z reżimem Castro251. FEMA zobowiązywała
kanadyjskie podmioty gospodarcze do niepodporządkowywania się przepisom USA
i do zgłaszania Prokuratorowi Generalnemu wszelkich zaleceń odnośnie kontaktów
z Kubą, kierowanych przez amerykański rząd. FEMA funkcjonowała jako instrument
ochrony nie tylko przed wysiłkami ze strony innych państw zmierzającymi do
wymuszeń uległości, ale również przed nakładaniem różnego rodzaju kar za jej brak.
Podstawowe techniki, blokujące działania USA zawarte w FEMA, to przede wszystkim:
a) zakaz udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień, udostępniania informacji, wymaganych
przez zagraniczne sądy252, b) zakaz uznawania i wykonywania postanowień
zagranicznych jednostek, jeśli ich realizacja podważałaby suwerenność Kanady253, lub
obniżenie

sumy roszczeń

finansowych

ze

strony zagranicznych

podmiotów

gospodarczych w związku z niewywiązaniem się z kontraktu254, oraz c) nadanie prawa
do rekompensaty, związanej z nałożeniem kary pieniężnej przez USA za niewywiązanie
się z warunków umowy255.
Legislacja antysankcyjna UE256 i Meksyku257 wykazuje silne wypływy
kanadyjskich przepisów. Podobnie jak FEMA regulacje europejskie i meksykańskie:
a) wymagają raportowania ze strony podmiotów gospodarczych wszelkich wymogów,
stawianych przez rząd innego państwa odnośnie handlu z krajem trzecim258, b) zakazują
wydawania dokumentów oraz udzielania jakichkolwiek informacji podmiotom czy
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Foreign Extraterritorial Measures Act (FEMA), R.S.C., ch. F-29, § 5(1) (1985). FEMA oparta była
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251
Amerykańska polityka wobec Kuby uległa zaostrzeniu po pierwsze na mocy Cuban Democracy Act,
a następnie Libertad. W związku z tym polityka Kanady poszła według tego samego kursu, poddając
zaostrzeniu warunki FEMA pod koniec 1996 r. [w:] Peter L. Fitzgerald, Pierre Goes Online: Blackilisting
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rządowi innego państwa w zakresie działań, wcielających w życie program sankcji
wtórnych259, c) zakazują uznawania i stosowania się do wyroków zagranicznych sądów
lub innych orzeczeń w zakresie sankcji wtórnych260 oraz d) zawierają klauzulę
clawback, dopuszczającą rekompensatę kar pieniężnych, nałożonych na krajowe
podmioty w związku z niewywiązaniem się z zawartej umowy261. Z kolei przepisy
meksykańskie dopuszczają nałożenie sankcji na zagraniczne jednostki, które łamią
przyjętą legislację antysankcyjną, a ich działania mają istotny wpływ na sytuację
w Meksyku. Rozporządzenie Komisji Europejskiej pozostawiło decyzję o nałożeniu
sankcji krajom członkowskim, zachęcając je do podjęcia innych, dodatkowych środków
zabezpieczających interesy przedsiębiorstw, które rządy uznają w danej sytuacji
za stosowne262.
Klauzula rekompensacyjna clawback nie jest kanadyjskim ani europejskim
pomysłem. Została zaczerpnięta z przepisów Wielkiej Brytanii, zawartych w Protection
of Trading Interests Act z 1980. Ustawa ta została przyjęta w odpowiedzi
na eksterytorialny charakter przepisów antytrustowych Stanów Zjednoczonych,
skierowanych przeciwko Wielkiej Brytanii. Zakładała ona wzmocnienie obrony
przeciwko wysiłkom innych państw (np. Stanów Zjednoczonych), zmierzającym
do unilateralnego wcielania w życie swojej polityki gospodarczej przeciwko Wielkiej
Brytanii poprzez wstrzymanie udostępniania informacji, zakaz uznawania wyroków
sądów oraz wstrzymanie ściągalności kar pieniężnych za niewywiązanie się
z warunków umowy w odpowiedzi na prywatną i rządową działalność antytrustową263.
Pierwszy raz regulacje Protection of Trading Interests Act zostały wykorzystane wobec
amerykańskich sankcji wtórnych, nałożonych przez prezydenta Reagana na państwa
utrzymujące kontakty handlowe z ZSRR w 1982 r. Reagan, nie doczekawszy się
europejskiego poparcia dla sankcji nałożonych na ZSRR z powodu wprowadzenia
w Polsce stanu wojennego264, zdecydował się na nałożenie sankcji gospodarczych na
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Ibidem, art. 5, 1996 O.J. (L 309) 1.
Ibidem, art. 4, 1996 O.J. (L 309) 1.
261
Ibidem, art. 6, 1996 O.J. (L 309) 1. Rekompensata może przyjąć formę przejęcia lub sprzedaży
udziałów będących w posiadaniu kontrahenta, włączając udziały w spółkach zawiązanych w krajach UE,
odpowiednio w Meksyku.
262
Council Regulation 2271/96, art. 9, 1996 O.J. (L 309) 1. Rozporządzenie wymagało, by podjęte środki
były „efektywne, proporcjonalne i zniechęcające do dalszych naruszeń przepisów”.
263
Przemówienie brytyjskiego Sekretarza Stanu ds. Handlu, 973 Parl. Deb., H.C. (5th ser.) 1533 (1979).
264
Sankcje obejmowały przede wszystkim: embargo na sprzęt potrzebny do wydobycia i transportu ropy
i gazu ziemnego, embargo na eksport technologii, zawieszenie negocjacji długoterminowego
porozumienia dotyczącego eksportu zboża, zawieszenie negocjacji związanych z zawarciem
amerykańsko-radzieckiego porozumienia morskiego (U.S. – Soviet Maritime Agreement) oraz
260
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zagraniczne przedsiębiorstwa posiadane lub kontrolowane przez amerykańskie
podmioty bez względu na ich lokalizację i geograficzny zasięg działalności. W wyniku
tych decyzji w trudnym położeniu znalazło się brytyjskie przedsiębiorstwo John Brown
Engineering

(JBE),

wytwarzające

turbiny

przemysłowe

zawierające

wirniki

produkowane przez General Electric (GE). W październiku 1981 r. JBE podpisało
kontrakt z radziecką centralą handlową V/O Machinoimport na dostawę turbin
gazowych wartych 61 mln USD oraz zobowiązało się do serwisowania i dostarczenia
części zamiennych, szacując wartość usług dodatkowych na 42 mln USD265. W wyniku
wprowadzonych przez rząd USA ograniczeń, GE zobowiązało się do wstrzymania
dostawy wirników i technologii wirnikowych dla JBE, jeśli zostałyby one użyte do
produkcji turbin gazowych z przeznaczeniem do ZSRR. Ze względu na fakt, że JBE
było wiodącym eksporterem w Wielkiej Brytanii i liczącym się pracodawcą w Szkocji,
rząd brytyjski nakłaniał korporację do częściowego wypełnienie warunków kontraktu
zawartego z ZSRR266. Koszt znalezienia alternatywnych źródeł dostaw lub rozwinięcie
produkcji krajowej wirników okazał się bardziej opłacalny dla JBE, niż wycofanie się
z projektu budowy gazociągu jamalskiego. Sankcje wtórne Stanów Zjednoczonych
okazały się w tym przypadku nieskuteczne267.
Przedsiębiorstwa zagraniczne, które nie zastosowały się do przepisów USA
w zakresie sankcji wtórnych, musiały liczyć się przede wszystkim z umieszczeniem
na liście SDN, odcięciem od dostaw amerykańskich dóbr, usług i technologii,
zamknięciem amerykańskiego rynku zbytu na towary, usługi i technologię

zawieszenie lotów Aeroflotu do Stanów Zjednoczonych [w:] Lisa Martin, Coersive Cooperation,
Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1992, s. 211.
265
Wartość podpisanego kontraktu (103 mln USD) stanowiła 66% przychodów korporacyjnych na rok
1981 [w:] George E. Shambaugh, States, Firms, and Power. Successful Sanctions in United States
Foreign Policy, op. cit., s. 94.
266
JBE przed wprowadzeniem sankcji posiadało 6 wirników GE, a potrzebowało 21 by dotrzymać
warunków kontraktu. Za namową rządu Wielkiej Brytanii korporacja zdecydowała się na sprzedaż tych 6,
co w rezultacie doprowadziło do umieszczenia przedsiębiorstwa na liście podmiotów, łamiących przepisy
kontroli eksportu USA i wstrzymania dostaw. Przedsiębiorstwo wnioskowało do Departamentu Handlu
USA,,,, o uchylenie decyzji o wstrzymaniu dostaw pozostałych wirników, podpierając się zasadą, że
prawo nie powinno działać wstecz. JBE podpisało kontrakt z GE na 3 miesiące przed wprowadzeniem
embarga. [w:] George E. Shambaugh, States, Firms, and Power. Successful Sanctions in United States
Foreign Policy, op. cit., s. 96.
267
Podobne doświadczenia dotknęły korporację Dresser-France, spółkę zależną Dresser Industries of the
United States, produkującą kompresory, duńską Compagnie Europeenne des Pertoles, wytwarzającą
geotelefony oraz japońską Toshibę czy francuskiego Thompsona w ramach Operacji Exodus,
prowadzonej od 1981 przez administrację Reagana. Operacja Exodus miała na celu zaostrzenie kontroli
eksportowej dóbr i technologii wrażliwych do krajów bloku sowieckiego. Restrykcje obejmowały
w szczególności eksport mikroelektronicznych systemów i komputerów, sprzętu telekomunikacyjnego,
laserów, wojskowych urządzeń naprowadzających oraz dóbr i technologii, umożliwiających ich
produkcję.
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produkowane przez te przedsiębiorstwa oraz z nałożeniem kary finansowej. Z kolei
zarządy amerykańskich korporacji w Europie staneły przed następującym dylematem:
zy narazić się na sankcje kraju prowadzenia działaności, czy na procesy sądowe
ze strony udziałowców za zarządzanie przedsiębiorstwem niezgodnie z najlepszym
pojęciem jego interesu finansowego. Niektóre z nich próbowały wprowadzić do swych
szeregów jedynie obywateli nieamerykańskich, inne starały się uwzględnić w umowach
klauzulę stanu wyższej konieczności. Pierwsze rozwiązanie nie pozwalało na uniknięcie
odpowiedzialności cywilnej i administracyjnej w Stanach Zjednoczonych, drugie było
często nieakceptowane przez prawo korporacyjne kraju działalności268.
2.3 Sankcje gospodarcze na tle procesów liberalizacji handlu zagranicznego
Zastosowanie sankcji wtórnych przez rząd USA zawsze budzi kontrowersje
i wzmaga głosy sprzeciwu innych państw, nierzadko na forach organizacji
międzynarodowych o zasięgu światowym (ONZ, IMF, WTO) oraz regionalnym
(np. NAFTA).

We

wszystkich

dokumentach

statutowych

organizacji

międzynarodowych znajdują się zapisy, blokujące próby ingerencji jednego członka
w sprawy wewnętrzne drugiego, a tym samym ograniczające jego niezależność. Wysiłki
USA, zmierzające do kontroli i ograniczania kontaktów handlowych innych państw
za pomocą programu sankcji wtórnych, często stoją w sprzeczności z tymi zasadami.
2.3.1 Sankcje wtórne USA na forum ONZ i MFW
ONZ oficjalnie potępiło unilateralne sankcje wtórne, nakładane przez USA
w serii rezolucji Zgromadzenia Ogólnego. Rezolucje wzywały do natychmiastowego
zniesienia restrykcji, stosowanych wobec korporacji i obywateli innych państw.
Ponadto, zalecały one ignorowanie przepisów sankcyjnych, jeśli stoją one w opozycji
do pryncypiów prawa międzynarodowego, w szczególności regulacji, nakładających
restrykcje handlowe i ograniczenia, dotyczące współpracy gospodarczej i finansowej
na szczeblu międzynarodowym i regionalnym269. Największy sprzeciw wywołały
sankcje wtórne, nałożone na kraje, utrzymujące kontakty z Kubą. Zgromadzenie Ogólne
268

Rett R. Ludwikowski, Handel międzynarodowy, op. cit., s.216-217.
Elimination of Coercive Economic Measures as a Means of Political and Economic Compulsion,
Resolution of the United Nations General Assembly, A/RES/53/10 (Nov. 3, 1998); Elimination
of Coercive Economic Measures as a Means of Political and Economic Compulsion, Resolutions of the
United Nations General Assembly, A/RES/51/22 (Dec. 6, 1996), A/RES/53/10 (Nov. 3, 1998),
A/RES/57/5 (Nov. 1, 2002) na stronie internetowej www.un.org z dnia 10 stycznia 2011 r.
269
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wydaje rok rocznie rezolucję, wzywającą do zakończenia embarga nałożonego przez
Stany Zjednoczone na Kubę począwszy od 1992 r., czyli od chwili wejścia w życie
Cuban Democracy Act270.
Inną organizacją o zasięgu światowym, której charakter i cele mogłyby
kolidować z ideą eksterytorialności unilateralnej polityki sankcyjnej USA, jest
Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF). Na liście celów porozumienia IMF
znalazło się m.in. wspieranie działań, zmierzających do zbudowania wielostronnego
systemu płatności pomiędzy państwami członkowskimi i eliminowanie restrykcji,
dotyczących wymiany walutowej, które mogłyby przyczynić się do zahamowania
rozwoju handlu światowego271. Decyzja Organu Wykonawczego IMF z 1952 r.
wprowadziła do warunków porozumienia specjalne procedury, dopuszczające
wprowadzenie

restrykcji

przez

państwa

członkowskie

w

ramach

ochrony

bezpieczeństwa narodowego272. Klauzula, pozwalająca na wprowadzenie tego typu
restrykcji, znalazła się w Sekcji 2(a) Art. VIII porozumienia IMF. W przeciwieństwie
do restrykcji wprowadzanych ze względów ekonomicznych, klauzula bezpieczeństwa
narodowego nie wymaga określenia limitu czasowego utrzymywania w mocy restrykcji
gospodarczych. Dodatkową zaletą takiej klauzuli jest fakt, że powołanie się na nią
wyklucza jednocześnie analizę kwestii eksterytorialności przez sądy skonfliktowanych
stron273. Richard W. Edwards twierdzi, że przesłanką podjęcia tej decyzji było
nałożenie przez USA sankcji na Chińską Republikę Ludową w grudniu 1950 r.274. Na
przepisy, uwzględniające kwestie bezpieczeństwa narodowego, powoływano się
wielokrotnie na forum IMF. Najczęściej przytaczanym przykładem są roszczenia Banku
Markazi Iran, banku centralnego Iranu, związane z zamrożeniem irańskich rachunków
dolarowych w oddziałach amerykańskich banków w Londynie i Paryżu275.

270

Necessity of ending the economic, commercial and financial embargo imposed by the United States
of America against Cuba, A/RES/62/3 (30 października 2007) oraz A/RES/63/7 (29 października 2008)
na stronie www.un.org z dnia 10 stycznia 2011 r. W 1992 roku za zniesieniem embarga opowiedziało się
59 krajów, w 2008 r. liczba ta wzrosła do 185.
271
Art. I (vi) Porozumienia dotyczącego Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Agreement
on International Monetary Fund).
272
IMF Executive Board Decision No. 144 (52/51), 14 sierpnia 1952 r. [w:] Michael P. Malloy, United
States Economic Sanctions. Theory and Practice, op. cit., s. 322.
273
Richard W. Edwards, Jr., Extraterritorial Application of the U.S. Iranian Assets Control Regulations,
„The American Journal of International Law”, Vol. 75, No. 4, październik 1981, s. 895.
274
Ibidem, s. 415.
275
Ibidem, s. 876 – 899.
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2.3.2. Partycypacja USA w systemie GATT/WTO
Klauzula wyłączenia ze względów ochrony bezpieczeństwa narodowego zawarta
jest również w porozumieniu GATT. Stanowi ona furtkę dla polityki sankcji wtórnych
Stanów Zjednoczonych, z której przyszło USA skorzystać po raz kolejny w ramach
programu sankcyjnego nałożonego na Kubę. Zastosowanie ustawy Libertad wzbudziło
ostry sprzeciw państw, utrzymujących z nią kontakty gospodarcze. Większość z nich
uznała politykę sankcyjną USA za niezgodną z regulacjami prawa międzynarodowego.
Zastanawiano się tylko z którym konkretnie.
Kraje Unii Europejskiej uznały, że przepisy Helms-Burton Act naruszają
postanowienia GATT, w szczególności Art. I, III, V, XI i XII, finalizując swoje
roszczenia złożeniem skargi na forum WTO276. Stany Zjednoczone powołały się
od razu na klauzulę wyłączenia ze względów bezpieczeństwa zawartą w Art. XXI277.
Uzasadnienie to wywołało słuszne obawy innych rządów, że korzystanie z tego typu
klauzuli

wyłączenia

może

prowadzić

do

licznych

nadużyć,

zmierzających

do przeforsowania unilateralnych barier handlowych278.
Spór między UE i USA skupił się na legalności przepisów Części III i IV
Libertad279, które zdaniem krajów Unii podważały warunki porozumienia GATT280.
Po pierwsze, Części III i IV nie mogły być bezpośrednio odniesione do regulacji GATT,
276

Request for the Establishment of a Panel by the European Communities, WTO, Doc.
WT/DS38/2/Corr.1 (14 października 1996) na stronie internetowej www.wto.org z dnia 5 maja 2009 r.
Prośba została pozytywnie rozpatrzona i 20 listopada 1996 r. został stworzony specjalny panel zgodnie
z procedurami rozstrzygania sporów WTO.
277
Klauzula wyłączenia ze względów bezpieczeństwa narodowego, zamieszczona w porozumieniu
GATT zakłada, że żaden z warunków zamieszczonych w Porozumieniu nie wymaga od kraju
członkowskiego: a) dostarczenia jakichkolwiek informacji, których ujawnienie zagrażałoby
bezpieczeństwu narodowemu danego kraju, b) powstrzymania się od działań, mających na celu
zabezpieczenie interesów bezpieczeństwa narodowego uznanych przez dany kraj za konieczne:
1) Odnoszących się do materiałów rozszczepialnych oraz materiałów, z których mogą zostać
wytworzone, 2) Odnoszących się do przemytu broni, amunicji, sprzętu wojskowego itp. albo przemytu
innych dóbr i materiałów na cele wojskowe, 3) W czasie wojny lub stanów zagrożenia dla stosunków
międzynarodowych, c) wymagających od danej strony Porozumienia zaniechania jakichkolwiek działań,
podejmowanych w ramach utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa na mocy Karty
Narodów Zjednoczonych.
278
John H. Jackson, Andreas F. Lowenfeld, Helms-Burton, the U.S., & The WTO, „Asil Insight”, March
1997, informacje zawarte na stronie internetowej www.asil.org z dnia 21 października 2009 r.
279
Część III dotyczyła ochrony praw do amerykańskiej własności, skonfiskowanej przez rząd kubański,
Część IV odnosiła się do wydalenia z USA (nieudzielania wiz) osobom zaangażowanym w obrót
skonfiskowaną własnością. Stąd Cześci III i IV odnoszą się do transakcji inwestycyjnych, tj. do
dysponowania dobrami, nieruchomościami i własnością intelektualną. Kwestie te nie są objęte
porozumieniem GATT. Skarga złożona przez kraje Unii, dotycząca niezgodności tych części Libertad
z przepisami GATT, nie kwalifikowała się do rozpatrzenia przez organ rozstrzygania sporów w ramach
WTO.
280
Paul Blustein, Ruling Sought on U.S. Trade Law, „Washington Post”, Feb 5, 1997 r., s. D10.
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dotyczących handlu dobrami281. Libertad odnosi się do korzyści, jakie dany podmiot
może osiągać z obrotu skonfiskowaną własnością również w obrębie terytorium Kuby.
W takiej sytuacji przepisy GATT o handlu dobrami nie znajdują zastosowania,
ponieważ nie można mówić o imporcie tych dóbr. Dodatkowo, pojęcie skonfiskowanej
własności nie ogranicza się jedynie do amerykańskich dóbr, ale obejmuje również
nieruchomości na terytorium Kuby i własność intelektualną282. Po drugie, Części III
i IV nie znajdują zastosowania w handlu usługami w rozumieniu Układu Ogólnego w
sprawie Handlu Usługami (General Agreement on Trade in Services - GATS)283.
Libertad nie wymaga przekroczenia granic dwóch krajów, by uznać sprzedaż lub
wymianę usług za obrót skonfiskowaną własnością. Część IV Libertad łamie warunki
porozumienia GATS w przypadku odmowy prawa wjazdu na terytorium USA osób
zaangażowanych w świadczenie usług, co pozbawia dane podmioty prawa do
skorzystania z liberalizacyjnych zapisów GATS. Po trzecie, podstawą prawną
skutecznie uzasadniającą wniesienie skargi przez UE, mogłoby być potencjalnie
Porozumienie o Handlowych Aspektach Inwestycji (The Agreement on Trade-Related
Investment Measures - TRIMS)284, ponieważ reguluje ono transgraniczne zastosowanie
i dysponowanie własnością, wobec której inny kraj zgłasza roszczenia. Jednak w tym
czasie TRIMS było na tyle świeżym porozumieniem, że znalazły się nim niespójności,
podważające warunki GATT, w szczególności art. III i XI GATT, dlatego nie mogło
ono stanowić oparcia krajów UE w sporze z USA285.
Zdaniem Johna A. Spanogle, kraje UE miałyby większe szanse na wygraną
w sporze, gdyby oparły linię ataku na niezgodności Części I ustawy Libertad286
z artykułami porozumienia GATT. Poniższa tabela (Tabela 6) zawiera szczegółową
analizę zgodności konkretnych artykułów GATT z przepisami, zawartymi w Części I
Libertad. W tabeli 6 zamieszczono konkretne artykuły GATT, które zdaniem krajów
UE zostały pogwałcone regulacjami, zawartymi w Części I Libertad wraz
z komentarzem
281

General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT 1994), Annex 1A to the Agreement
Establishing the World Trade Organization.
282
Helms – Burton Act §6023(12)(A).
283
Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami, Porozumienie Ustanawiające Światową Organizację
Handlu, Marrakesz, 15 kwietnia 1994, Aneks 1B.
284
Porozumienie o Handlowych Aspektach Inwestycji, Porozumienie Ustanawiające Światową
Organizację Handlu, Marrakesz, 15 kwietnia 1994, Aneks 1A.
285
John A. Spanogle, Jr., Can Helms-Burton Be Challenged Under Wto?, „Stetson Law Review”, Vol.
XXVII, 1998, 1327.
286
Część I odnosi się do importu dóbr z Kuby do USA i zaostrza poprzednie przepisy bojkotowe zawarte
w Cuban Democracy Act of 1992.
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Tabela 6 Porównanie przepisów Części I Libertad i regulacji GATT 1994 pod względem zgodności
Nr artykułu
GATT

Treść przepisów

Odniesienie do przepisów Libertad

artykuł I

ustala zasadę niedyskryminacyjnego traktowania członków WTO – dobra importowane z jednego
kraju będącego członkiem WTO powinny być tak samo traktowane jak dobra importowane
z innego kraju będącego stroną GATT

Libertad zakazuje importu dóbr, pochodzących z Kuby bez względu na źródło, z którego
trafiają na rynek amerykański287. Stąd, zakaz reeksportu dóbr pochodzących z Kuby na
rynek USA przez kraje trzecie, które należą do WTO nie przeczy art. I GATT.

artykuł III

Zakazuje dyskryminacyjnego traktowania dóbr importowanych na korzyść produkcji krajowej
w celu ochrony przemysłu wewnętrznego przed zagraniczną konkurencją

artykuł V

Gwarantuje wolność tranzytu. Art. V wymaga od krajów członkowskich dopuszczenie tranzytu
dóbr przez ich terytorium, do lub z terytorium innego kraju członkowskiego bez względu na kraj
pochodzenia tego dobra czy miejsca przywozu. Wolność tranzytu powinna być gwarantowana
bez względu na narodowość właściciela danego dobra, środka transportu, jak i narodowości
bandery.
Zakazuje tworzenia lub utrzymywania zakazów lub restrykcji importowych wobec towarów
z krajów członkowskich, z wyłączeniem opłat importowych.
Daje prawo każdej ze stron wprowadzenia ograniczeń ilościowych lub wartościowych
importowanych towarów w celu przywrócenia równowagi w bilansie płatniczym290. Strony
powinny przejawiać skłonność do wykorzystania środków o charakterze cenowym tj. dopłat
importowych, wymogów depozytu importowego lub innych wywierających wpływ na ceny
towarów importowanych. Nacisk na użycie środków cenowych tłumaczy się ich mniejszym
negatywnym wpływem na handel międzynarodowy.

USA zakazały importu jedynie dóbr pochodzących z Kuby, a nie z krajów członkowskich
WTO. Co więcej, zakaz obejmował również dobra krajowe i zagraniczne, np. pochodzące
z UE, do produkcji których użyto półproduktów, komponentów, surowców itp.
pochodzących z Kuby288. W tym sensie przepisy Libertad nie pogwałciły również art. III
GATT.
Libertad łamie warunki art. V. USA blokują dostęp dóbr kubańskich na swój rynek,
w tym dóbr transportowanych z lub przez terytorium Kuby. Statki przewożące dobra
pochodzenia kubańskiego nie mają prawa wpłynięcia do portów USA czy wyładunku
innych towarów w drodze do Kanady czy Meksyku289.

artykuł XI
artykuł XII

Kuba nie jest krajem członkowskim WTO. Libertad nie łamie przepisów GATT.
jak wyżej

Źródło: opracowanie własne na podstawie: John A. Spanogle, Jr., Can Helms-Burton Be Challenged Under WTO?, op. cit., s. 1319 – 1321 oraz Janusz Kaczurba, Elżbieta
Kawecka-Wyrzykowska, Polska w WTO, Warszawa: Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, 1998, s. 184-185.
287

Helms-Burton Act, § 6040.
Ibidem, § 6040.
289
Ibidem.
290
Ujemne saldo nie kwalifikowało się do podejmowania działań restrykcyjnych w świetle Art. XII GATT 1994.
288
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Mimo, że UE dawała Stanom Zjednoczonym wiele wskazówek, dotyczących
obrony swojej pozycji, opierając się na tych częściach Libertad, które w najmniejszym
stopniu mogły łamać postanowienia GATT, USA jednak nie wykorzystały
podsuwanych argumentów, uzasadniając legalność Libertad w świetle art. XXI GATT,
zwierającego

klauzulę

wyłączenia

regulacji

WTO,

motywowaną

względami

bezpieczeństwa narodowego. Broniąc w ten sposób bojkotu wtórnego, nałożonego na
kraje utrzymujące kontakty gospodarcze z Kubą, USA zakładały, że każdy kraj
członkowski, powołując się na względy bezpieczeństwa, powinien być całkowicie
wolny w wyborze właściwego środka zabezpieczającego jego interesy. Wielu
ekspertów i komentatorów uważało to podejście za wysoce nieodpowiedzialne,
ponieważ Stany Zjednoczone otworzyły wszystkim krajom członkowskim WTO
możliwość skorzystania z wygodnej furtki w sytuacji, gdy, bez względu na przesłanki
polityczne czy ekonomiczne, będą chciały w przyszłości ograniczyć lub wstrzymać
handel z innym krajem. Nicolas Davidson uważa, że linia obrony USA była
niewłaściwą odpowiedzią na niewłaściwą argumentację roszczeniową krajów Unii
na forum WTO291.
Ta niespójność działań ze strony USA i UE potwierdza odmienność koncepcji
odnośnie istoty systemu rozstrzygania sporów w ramach WTO. Stany Zjednoczone, jak
i większość krajów rozwijających się, postrzegają proces rozstrzygania sporów jako
system orzekający w sporach handlowych między niezależnymi państwami292.
Oczekują one od organu rozstrzygania sporów (Dispute Settlement Body - DBS)
podejścia

ściśle

określonego

właściwymi

przepisami,

skupiającego

się

na wykorzystaniu środków pozytywnych (w formie rekompensaty) i negatywnych,
odwetowych. Takie stanowisko sprawdza się w przypadkach czysto ekonomicznych.
Europejskie podejście znacznie różni się od tej koncepcji. GATT jest tradycyjnie
postrzegane jako forum negocjacji dyplomatycznych na temat sporów handlowych,
a DSB uznawany jest za przedłużenie i środek wdrażania ich rezultatów. Skarga nie jest
postrzegana jako inicjacja procesu sądowego, ale jako sposób na ściągnięcie uwagi
drugiej strony i zasygnalizowanie chęci podjęcia negocjacji. Zwolennicy tego podejścia

291

Nicholas Davidson, Secondary Sanctions: The U.K. and E.U. Response, „Stetson Law Review”,
vol. 27, 1998, s. 1425.
292
Judith H. Bello, Alan F. Homer, U.S. Trade Law and Policy Series No. 24: Dispute Resolution in the
New World Trade Organization: Concerns and Net Benefits, „International Law”, vol. 28, 1994, s. 1095,
1102–03.
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widzą cel funkcjonowania DSB w tworzeniu złożonych, wielostronnie negocjowanych
i korzystnych dla wszystkich stron rozwiązań konfliktu, na który mogą się składać
problemy natury ekonomicznej i politycznej293.
Ostatecznie,

aby

uniknąć

podważenia

skuteczności

w

rozstrzyganiu

międzynarodowych sporów handlowych przez DSB, kraje UE i USA poszły na pewien
kompromis. W grudniu 1996 r. UE przyjęła tzw. Common Position wobec reżimu
Castro,

w którym

podkreśliła

swoje

zaangażowanie

w

promocję

procesów

demokratyzacji i ochrony praw człowieka na Kubie294. Administracja Clintona uznała
ten krok za wystarczającą przesłankę do zniesienia restrykcji wizowych, nałożonych
w ramach Części IV, oraz zawieszenia warunków Części III Libertad, które do tej pory
dopuszczały wnoszenie spraw do amerykańskich sądów przez osoby prywatne
o zadośćuczynienie strat, wynikłych z konfiskaty własności295. W dwa lata późnej USA
i kraje UE podpisały dwa porozumienia Investment Understanding i Partnership
Accord296 o niewielkim zasięgu oddziaływania dla obydwu stron. W przypadku
Investment Understanding kraje UE zobowiązały się do nakładania sankcji na
inwestycje i inne transakcje, dotyczące skonfiskowanej przez reżim Castro
amerykańskiej własności297. Dodatkowo, UE zażądała w ramach implementacji
Investment Understanding uchylenia przez USA nie tylko Części IV Helms – Burton
Act, do czego przychylała się administracja Clintona, ale również Części III ustawy298
oraz eksterytorialnej Iran and Libya Act299. Kraje Unii optowały za ujęciem swoich
żądań w formie regulacji prawnych w negocjowanym w tamtym okresie Wielostronnym

293

Por. John A. Spanogle, Jr., Can Helms-Burton Be Challenged Under Wto?, op. cit., s. 1335.
Common Position of 2 December 1996 defined by the Council on the Basis of Article J.2 of the Treaty
of the European Union, on Cuba, Official Journal L 322 , 12/12/1996 P. 0001 – 0002, dostępne
na http://europa.eu/ z dnia 4 stycznia 2011 r.
295
W kwietniu 1997 r., na krótko przed pierwszym wystąpieniem krajów UE przed organem orzekającym,
UE i USA ogłosiły zawarcie porozumienia, co stanowiło podstawę zawieszenia sporu na forum WTO
[w:] H.L Clark., L. W. Wang, Foreign Sanctions Countermeasures and Other Responses to U.S.
Extraterritorial Sanctions, Dewey Ballantine LLP, August 2007, dostępny na stronie internetowej
www.usaengage.org z dnia 4 stycznia 2011 r.
296
Pełne nazwy porozumień brzmiały: Understanding with Respect to Disciplines for the Strengthening
of Investment Protection i Transatlantic Partnership on Political Cooperation
297
Podstawową formą sankcji była odmowa udzielania kredytów. W przeciwieństwie do Helms – Burton
Act sankcje nie działały wstecz. [w:] H.L Clark., L. W. Wang, Foreign Sanctions Countermeasures and
Other Responses to U.S. Extraterritorial Sanctions, op. cit., dostępny na stronie internetowej
www.usaengage.org z dnia 4 stycznia 2011 r.
298
Tytuł IV ustawy Libertad dotyczył praw własności obywateli USA skonfiskowanej przez rząd Kuby,
a Tytuł III dopuszczał wydalenie z USA osób, które posiadają skonfiskowaną własność lub uczestniczą
w jej obrocie.
299
H.L Clark., L. W. Wang, Foreign Sanctions Countermeasures and Other Responses to U.S.
Extraterritorial Sanctions, op. cit., dostępny na stronie internetowej www.usaengage.org z dnia 4 stycznia
2011 r.
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Porozumieniu Inwestycyjnym (Multilateral Agreement on Investment – MAI) w ramach
OECD.

Ich

plany

zostały

jednak

przekreślone

bezowocnym

zakończeniem

negocjacji300.
Inne przykłady sporów na forum WTO dotyczących eksterytorialnego charakteru
sankcji gospodarczych USA
Kraje UE po raz kolejny podniosły kwestię nielegalności sankcji wtórnych na
forum WTO, zaskarżając wraz z Japonią przepisy prawa stanowego Massachusetts,
wstrzymujące zakupy rządowe dóbr i usług dostarczanych przez przedsiębiorstwa
amerykańskie lub zagraniczne, prowadzące interesy w lub z Myanmarem301. UE
i Japonia uznały te przepisy za niezgodne z Porozumieniem dotyczącym zakupów
rządowych (Agreement on Government Procurement), zawartym w ramach WTO302.
Nie udało się utrzymać przepisów w mocy, mimo, iż przedstawiciele rządu USA bronili
stanowiska stanu Massachusetts, powołując się na rezolucję Parlamentu Europejskiego
wzywającą do nałożenia sankcji na Myanmar czy też na prośbę skierowaną do Komisji
Europejskiej przez International Federation of Chemical, Energy, Mine and General
Workers Unions w kwestii ograniczenia relacji handlowych z Myanmarem. National
Foreign Trade Council wniósł sprawę do sądu w Stanach Zjednoczonych, który orzekł,
że embargo nałożone przez Massachusetts jest niezgodne z prawem federalnym303.
Procedura rozstrzygania sporów wygasła w lutym 2000 r.
Kolejny

panel

rozstrzygania

sporów

został

powołany

w

wyniku

zakwestionowania przez kraje UE legalności sankcji wtórnych, nakładanych przez USA
w ramach sekcji 211 U.S Omnibus Appropriations Act of 1998304.. Przepisy ustawy
300

Na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.oecd.org z dnia 5 stycznia 2011 r.
Request for Establishment of a Panel by the European Communities, United States - Measure
Affecting
Government Procurement, World Trade Organization, WT/DS88/3 (8 września 1998) na stronie
internetowej www.wto.org z dnia 5 maja 2009r.
302
Tekst porozumienia dostępny na stronie internetowej www.wto.org z dnia 4 stycznia 2011 r.
303
Crosby v. National Foreign Trade Council, 530 U.S. 363 (June 19, 2000). Podobna sytuacja miała
miejsce w przypadku uchwalnia przez Kongres Stanowy Illinois ustawy – Act to End Atrocities and
Terrorism in Sudan –, nakładającej sankcje lokalne na Sudan. W lutym 2007 r. federalny sąd
dystryktywny orzekł, że przepisy te są niezgodne z konstytucją, ponieważ kolidują z przepisami
federalnymi, nadającymi kompetencje działań w ramach polityki zagranicznej i handlu z zagranicą
organom federalnym.
304
Sekcja 211 ustawy została przyjęta jako wynik sporu pomiędzy francuskim Pernod Ricard i Bacardi
Ltd., dotyczącego znaku handlowego „Havana Club”. Pernod utworzył spółkę joint-venture z kubańskim
rządem, produkującą rum „Havana Club”, a Bacardi Ltd. uważał się za prawowitego właściciela marki.
Podczas gdy Pernod Ricard nie mógł sprzedawać swojego rumu na rynku USA na mocy CACR (Cuban
Assets Control Regulations), Bacardi starał się zapewnić sobie prawa do przyszłej sprzedaży rumu po
301
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zakazywały rejestracji lub wznawiania w Stanach Zjednoczonych znaków handlowych,
do których praw zrzekli się właściciele przedsiębiorstw (aktywów), skonfiskowanych
przez reżim Castro305. Dodatkowo, ustawa zakazywała amerykańskim sądom
wydawania i wprowadzania w życie orzeczeń w kwestii praw do znaku handlowego.
Kraje UE uznały przepisy ustawy za niezgodne z Porozumieniem w Sprawie
Handlowych Aspektów Prawnych Własności Intelektualnej (Agreement on TradeRelated Aspects of Intellectual Property - TRIPS)306, gwarantującym równe traktowanie
wszystkich krajów należących do WTO w zakresie ochrony praw własności
intelektualnej. Ostatecznie, organ apelacyjny WTO uznał, że Sekcja 211 łamie klauzulę
największego uprzywilejowania oraz warunki Paryskiej Konwencji Własności
Przemysłowej (Paris Convention for the Protection of Industrial Property)307. Organ
apelacyjny wezwał USA do podporządkowania się przepisom WTO, a UE zgodziła się
nie podejmować działań odwetowych, rezerwując sobie to prawo na przyszłość.
Wielu ekspertów kwestionowało kompetencje WTO w rozstrzyganiu sporów,
dotyczących zastosowania przez USA sankcji wtórnych. Sugerowano, że we wszystkich
przypadkach zastosowanie sankcji miało przesłanki polityczne, a nie handlowe.
Przeciwnicy tego podejścia twierdzili, że jednym z celów stworzenia porozumienia
GATT, jak i powołania WTO, było tworzenie warunków dla wspierania pokoju
międzynarodowego, czemu sprzyja utrzymywanie dobrych stosunków handlowych
między państwami członkowskimi308. Renato Ruggiero, były dyrektor generalny WTO,
stwierdził, że „ (...) gospodarcza prosperity i stabilność polityczna są dwiema stronami
tej samej monety GATT” 309.

ewentualnym zniesieniu sankcji USA [w:] H.L Clark., L. W. Wang, Foreign Sanctions Countermeasures
and Other Responses to U.S. Extraterritorial Sanctions, op. cit., dostępny na stronie internetowej
www.usaengage.org z dnia 4 stycznia 2011 r.
305
Request for the Establishment of a Panel by the European Communities, United States - Section 211
Omnibus Appropriations Act of 1998, WT/DS176/2 (July 7, 2000) na stronie internetowej www.wto.org
z dnia 5 stycznia 2011 r.
306
Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), Annex 1C of the
Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, Marrakesh, 15 April 1994. Tekst
porozumienia dostępny jest na stronie internetowej www.wto.org z dnia 26 stycznia 2011 r.
307
Report of the Appellate Body, United States - Section 211 Omnibus Appropriations Act of 1998,
WT/DS176AB/R, at §§ XII-XIII (Jan. 2, 2002); WTO Section 211 CRS Report at CRS-3 to CRS-5
na stronie internetowej www.wto.org z dnia 5 stycznia 2011 r.
308
10 Benefits of the WTO Trading System, dostępny na stronie internetowej www.wto.org z dnia
14 stycznia 2011 r.
309
Renato Ruggiero, From Vision to Reality: The Multilateral Trading System at Fifthy, wypowiedź
skierowana do reprezentanta Brookings Institution i World Affairs Council Forum „The Global Trading
System: A GATT 50th Anniversary Forum”, San Jose, Kalifornia, Feb 26, 1998 [w:] Eugene
Kontorovich, The Arab League Boycott and WTO Accession: Can Foreign Policy Excuse Discriminatory
Sanctions?, „Chicago Journal of International Law”, vol. 4, nr 2, Autumn 2003, s. 301.
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2.3.3. Członkostwo USA w organizacjach regionalnych na przykładzie NAFTA
Wprowadzenie

eksterytorialnych

przepisów

sankcyjnych

przez

USA

zmotywowało rządy Kanady i Meksyku do stworzenia antysankcyjnej legislacji.
Z jednej strony podpisanie 17 grudnia 1992 r. porozumienia NAFTA pociągnęło za
sobą pewne ograniczenie niezależności państwowej każdej ze stron porozumienia,
z drugiej strony wprowadzenie przepisów, blokujących amerykańską politykę sankcji
wtórnych przez Kanadę i Meksyk, pozwoliło na częściowe jej odzyskanie310.
Konflikt pomiędzy krajami zrzeszonymi w NAFTA miał dwa podstawowe
wymiary. Po pierwsze, polegał on na zderzeniu idei wolnego handlu, która stała się
fundamentem porozumienia NAFTA, i restrykcji handlowych, zawartych w przepisach
sankcyjnych. Po drugie, spór dotyczył niezgodności warunków NAFTA z przepisami
ustaw Cuban Democracy Act i Libertad Act311. Porozumienie NAFTA nie reguluje
stosunków handlowych między krajem członkowskim a krajem spoza wspólnoty, ale
w przypadku wyżej wymienionych ustaw, przepisy USA by stać się efektywnymi
musiały ingerować w relacje handlowe pozostałych członków strefy wolnego handlu.
Sankcje wtórne USA a idea wolnego handlu w ramach NAFTA
Art. 101 porozumienia NAFTA wyraża ideę powstania strefy wolnego handlu
pomiędzy Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Meksykiem, pozostającą w zgodzie
z Art. XIV GATT. Uzupełnieniem tej kwestii staje się kolejny artykuł, wymieniający
podstawowe cele porozumienia NAFTA m.in. eliminowanie barier handlowych,
ułatwianie przepływu dóbr i usług pomiędzy krajami członkowskimi, a także przez ich
terytorium, oraz promowanie zasad uczciwej konkurencji w strefie wolnego handlu312.
Warunki porozumienia powinny być interpretowane zgodnie z celami porozumienia
oraz w świetle przepisów prawa międzynarodowego313. W świetle Art. 101 i 102
NAFTA polityka sankcyjna USA wobec Kuby stoi w sprzeczności z ogólną ideą
wolnego handlu, której realizacja została wcześniej zdeklarowana przez strony
porozumienia. Z drugiej jednak strony regulacje ustawy Libertad nie naruszają
przepisów prawa międzynarodowego, które, jak wcześniej wspomniano, wyraźnie nie
310

Michael W. Gordon, The Conflict of United States Sanctions Laws with Obligations under the North
American Free Trade Agreement, op. cit., s. 1273.
311
Libertad zawiera zapis, który mówi, że akcesja USA do NAFTA nie zmienia polityki sankcyjnej rządu
wobec Kuby (22 U.S.C.A. § 6040)
312
Art. 101, Cz. I, Rozdz. 1, North American Free Trade Agreement.
313
Art. 102 (1)(a-f) i (2), Cz. I, Rozdz. 1, North American Free Trade Agreement.
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zakazuje eksterytorialnego zastosowania ustawodawstwa krajowego.
Sankcje wtórne USA a regulacje dotyczące handlu dobrami w ramach NAFTA
Regulacje NAFTA wymagają od krajów członkowskich, zgodnie z Art. III
porozumienia GATT, zachowania klauzuli narodowego traktowania wobec dóbr
pochodzących z innego kraju członkowskiego314. Ze względu na brak odpowiedniego
przepisu przyjęło się uważać, że klauzula narodowego traktowania odnosi się do dóbr
wymienianych pomiędzy stronami porozumienia. Unia celna dopuszcza ustalenie
wspólnej taryfy celnej dla kraju spoza porozumienia, ale nie zezwala na ingerowanie
jednego kraju członkowskiego w relacje handlowe drugiego członka z krajem spoza
unii315. Z drugiej jednak strony, zastosowanie klauzuli narodowego traktowania jest
warunkowane

procedurami

określania

kraju

pochodzenia

danego

dobra,

zamieszczonymi w Rozdziale IV NAFTA316. Jeżeli zgodnie z przepisami Rozdziału IV
towar nie może być uznany za pochodzący z kraju członkowskiego, klauzula
narodowego traktowania nie znajduje zastosowania, a przepisy Libertad nie łamią
porozumienia NAFTA. W przeciwnym wypadku, Libertad niekoniecznie stoi
w sprzeczności z przepisami NAFTA. W Sekcji 110 Libertad figuruje zapis,
że przystąpienie Stanów Zjednoczonych do NAFTA nie może zmienić polityki
sankcyjnej wobec Kuby, a co za tym idzie, reguły kraju pochodzenia nie mogą w żaden
sposób ograniczyć sankcji importowych nałożonych przez USA317. Z drugiej jednak
strony w tekście porozumienia NAFTA nie ma zapisu, który pozwalałby
na jednostronną modyfikacje przez kraj członkowski zobowiązań przyjętych po
podpisaniu porozumienia. Do tej pory ta nieścisłość nie została rozstrzygnięta.
W tej samej sekcji Libertad ustawodawca powołuje się literalnie na Art. 309(3)
NAFTA, zakazujący, w sytuacji nałożenia restrykcji handlowych przez kraj
członkowski na kraj spoza strefy wolnego handlu, importu dóbr, objętych sankcjami
z terytorium innego kraju członkowskiego318 oraz reeksportu tych dóbr spoza strefy319.
W Libertad próbowano przemycić do Art. 309(3) NAFTA sformułowanie „dobra
wyprodukowane z materiałów pochodzących z kraju objętego embargiem”. Jednak
314

Ibidem, Art. 301, Cz. II, Rozdz. 3, Sek. A.
Michael W. Gordon, The Conflict of United States Sanctions Laws with Obligations under the North
American Free Trade Agreement, op. cit., s. 1293.
316
Art. 401 – 415, Cz. II, Rozdz. 4, North American Free Trade Agreement.
317
22 U.S.C.A. § 6040 (b) i (b)(1).
318
Art. 309 (3)(a), Cz. II, Rozdz. 3, Sekcja C, North American Free Trade Agreement.
319
Ibidem, Art. 309 (3)(b).
315
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artykuł NAFTA odnosi się bezpośrednio do dóbr wyprodukowanych w kraju, na który
strona porozumienia nałożyła sankcje handlowe320.
Sankcje wtórne USA a regulacje dotyczące inwestycji w ramach NAFTA
Regulacje NAFTA, dotyczące inwestycji, zawarte są w Rozdziale 11
porozumienia. Istotnym dla sporu o legalność eksterytorialnych sankcji USA jest Art.
1105 (1) NAFTA, który zobowiązuje strony do postępowania w zgodzie z przepisami
prawa międzynarodowego w traktowaniu inwestycji innych krajów członkowskich.
Należy przez to rozumieć uczciwe i równe traktowanie inwestorów oraz zapewnienie
pełnej ochrony i bezpieczeństwa inwestycji321. Przy założeniu, że regulacje Libertad są
niezgodne z przepisami międzynarodowymi, ustawodawstwo sankcyjne łamie warunki
NAFTA. Amerykańscy inwestorzy nie są przedmiotem sankcji przewidzianych
w Części III Libertad, ale obowiązuje ich zakaz angażowania się w obrót czy
dysponowanie skonfiskowaną własnością. Nie można w takim razie mówić
o preferencyjnym traktowaniu inwestorów amerykańskich, kiedy rząd USA próbował
wymusić na inwestorach z Kanady czy Meksyku przystąpienie do bojkotu Kuby.
W świetle przepisów NAFTA działania te nie dają podstawy do uznania ich za
sprzeczne z porozumieniem o wolnym handlu322.
Przepisy sekcji 302 Libertad można również odnieść do Art. 1110 NAFTA,
w którym znajdują się regulacje, dotyczące przejmowania własności należącej do innej
strony porozumienia. NAFTA zakłada, że nacjonalizacja/wywłaszczanie może dotyczyć
jedynie

własności

z przeznaczeniem

na

cele

publiczne,

musi

ona

zostać

przeprowadzona zgodnie z zasadą niedyskryminacji, a stronie pozbawionej w wyniku
tych działań własności, przysługuje rekompensata323. Sekcja 302 Libertad przerzuca
odpowiedzialność zadośćuczynienia na inwestorów kanadyjskich i meksykańskich,

320

Michael W. Gordon, The Conflict of United States Sanctions Laws with Obligations under the North
American Free Trade Agreement, op. cit., s. 1294.
321
Art. 1105 (1), Cz. V, Rozdz. 11, North American Free Trade Agreement.
322
M. Gordon próbuje sprowadzić rozważania na temat sekcji 302 Libertad do konkluzji, że klauzula
narodowego traktowania inwestorów z państw członkowskich jest łamana w świetle przepisów
antybojkotowych USA względem embarga, nałożonego przez kraje arabskie na Izrael. Wskazuje, że USA
z jednej strony zachęcają do bojkotu Kuby inwestorów z Kanady i Meksyku, z drugiej odmawiają tego
swoim własnym inwestorom w przypadku bojkotu Izraela. [w:] Michael W. Gordon, The Conflict
of United States Sanctions Laws with Obligations under the North American Free Trade Agreement, op.
cit., s. 1299. Oznacza to jednak niespójność przepisów NAFTA z prawem antytrustowym USA, a nie
z ustawą Libertad.
323
Art. 1110 (a)(b) i (d), Część V, Rozdz. 11, North American Free Trade Agreement.
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tworząc tym samym możliwość podwójnej rekompensaty324.
Sankcje wtórne USA a regulacje dotyczące podróży biznesowych w ramach NAFTA
Sekcja 401, zamieszczona w Części IV ustawy Libertad, nakazuje Sekretarzowi
Stanu odmowę udzielenia wiz na przyjazd osobom zaangażowanym w obrót
skonfiskowaną własnością, a Prokuratora Generalnego zobowiązuje do wydalenia
z USA osób spełniających te kryteria, a przebywających na terytorium Stanów
Zjednoczonych325. Nakaz dotyczy również rodzin tych osób. Z kolei Aneks 1603
porozumienia NAFTA wymaga, by strony Porozumienia zagwarantowały pozwolenie
na wjazd na swoje terytorium przedsiębiorców z państw członkowskich, chyba że nie
spełniają oni kryteriów, dotyczących względów zdrowotnych lub ich przyjazd
zagrażałby bezpieczeństwu narodowemu członka NAFTA. Dodatkowo, czasowe
pozwolenie na wjazd na terytorium państwa członkowskiego ma obowiązywać do
momentu wypełniania przez daną osobę zobowiązań, zamieszczonych w aktualnych
przepisach imigracyjnych. Dokonując konfrontacji przepisów Libertad i NAFTA,
można stwierdzić, że: po pierwsze, żaden przedsiębiorca kanadyjski ani meksykański,
tym bardziej członkowie ich rodzin, którym odmówiono prawa wjazdu na terytorium
USA z powodu ich zaangażowania w obrót skonfiskowaną własnością, nie dopuścili się
żadnego przestępstwa ani nie zostali postawieni w stan podejrzenia o dokonanie czynu
przestępczego. Nie było więc żadnych podstaw do uznania ich za zagrażających
bezpieczeństwu USA. Po drugie, przepisy NAFTA nie sugerują, że strony mogą
dowolnie zmieniać swoje przepisy imigracyjne, dostosowując je do własnych celów
politycznych326. Są to jednak za słabe argumenty, by podważyć legalność Libertad.
Faktem jest, że regulacje ustawy zaostrzają przepisy imigracyjne USA w zakresie
udzielania wiz obywatelom państw członkowskich porozumienia o wolnym handlu, ale
sama ustawa nie stoi w sprzeczności z warunkami NAFTA.
Wkrótce po przyjęciu ustawy Libertad, 12 marca 1996 r. Kanada i Meksyk
zażądały rozmów w tej sprawie z przedstawicielami USA. Zgodnie z regulacjami,
324

Zakładając, że reżim Castro zostanie zastąpiony przez demokratycznie wybrany rząd, warunki
Libertad odnośnie praw do wnoszenia postępowań sądowych o zyskanie rekompensaty wygasną dla
Amerykanów kubańskiego pochodzenia, którzy otrzymali obywatelstwo po wywłaszczeniu. Roszczenia
osób, które w czasie wywłaszczenia miały obywatelstwo amerykańskie będą uwzględniane [w:] Michael
W. Gordon, The Conflict of United States Sanctions Laws with Obligations under the North American
Free Trade Agreementop. cit., s. 1299.
325
Sekcja 401(a), Część IV, Libertad.
326
Jose de Cordoza, Mexiuco’s Domos Catches U.S.-Cuban Heat, Wall Street Journal, 19 sierpnia 1996,
s. A9.
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zamieszczonymi w Rozdziale 20 NAFTA, formalne konsultacje między stronami
porozumienia stałyby się pierwszą fazą procedury rozstrzygania sporów, jednak
wymagania Kanady i Meksyku nie miały charakteru formalnej skargi327. W tym samym
czasie kraje UE zaskarżyły amerykańskie przepisy sankcyjne na forum WTO. Rządy
Kanady i Meksyku zdecydowały się poczekać na rezultaty tych negocjacji. Proces
rozstrzygania sporów WTO był w tym czasie alternatywą dla procedur NAFTA328, choć
i obecnie, w wielu kwestiach, strony NAFTA mają możliwość wyboru między
zastosowaniem regulacji z Rozdziału 20 NAFTA lub procedur rozstrzygania sporów
WTO329. Kanada i Meksyk liczyły na to, że decyzja WTO dostarczy wskazówek
prawnych dla stworzenia właściwej rezolucji NAFTA w kwestii sporu na temat sankcji
wtórnych USA. Tak jednak się nie stało. Kraje UE w swej skardze zamieściły dosyć
okrojone i nietrafione argumenty, które okazały się niewystarczające do uznania
regulacji ustawy Libertad za niezgodnych z regulacjami WTO. Kanada i Meksyk,
podobnie jak kraje UE, skorzystały z uchyleń warunków Libertad, na które
zdecydowała się administracja Clintona.
Międzynarodowy opór i działania odwetowe, podejmowane w odpowiedzi na
eksterytorialny charakter polityki sankcyjnej USA, nie są nowym i rzadkim zjawiskiem.
Clark i Wang twierdzą, że nakładanie przez USA sankcji wtórnych zdaje się być
niszczące dla samych Stanów Zjednoczonych. Po pierwsze i najważniejsze, sankcje
stały się przeszkodą w utrzymywaniu globalnego przywództwa i międzynarodowej
współpracy potrzebnej dla zapewnienia bezpieczeństwa narodowego i zwalczania
terroryzmu. Po drugie, konflikty z rządami głównych gospodarek świata, tj. Unia
Europejska,

stawiają

amerykańskie

przedsiębiorstwa,

prowadzące

działalność

zagraniczną, w sytuacji bez wyjścia. Podporządkowanie się krajowym przepisom
sankcyjnym grozi odpowiedzialnością karną na mocy przepisów kraju prowadzenia
działalności, a złamanie tych przepisów równa się postępowaniu przed amerykańskim

327

Michael W. Gordon, The Conflict of United States Sanctions Laws with Obligations under the North
American Free Trade Agreement, „Stetson Law Review”, vo. XXVII, 1998, s. 1301-1302.
328
Obecnie DSB nie jest wystarczająco efektywny w rozstrzyganiu sporów, dotyczących np. inwestycji
zagranicznych czy usług transportu lądowego, które leżą w zakresie regulacji NAFTA [w:] David
A. Gantz, The United States and NAFTA Dispute Settlement: Ambivalence, Frustration and Occasional
Defiance [w:] Cesare Romano (ed.), The Sword And the Scales: The United States And International
Courts And Tribunals, Arizona Legal Studies Discussion Paper No. 06-26, 2009, s. 362 – 363, dostępny
na stronie internetowej http://ssrn.com z dnia 17 października 2009 r.
329
Wynika to z zapisu NAFTA, mówiącym o podległości stron Porozumienia regulacjom GATT,
Art. 103(1), Część I, North American Free Trade Agreement.
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sądem330.

Wykorzystywana

przez

rząd

USA

strategia

uchyleń

niektórych

kontrowersyjnych przepisów sankcyjnych potwierdza fakt, że zastosowanie sankcji
wtórnych w polityce zagranicznej USA nie tylko nie gwarantuje skuteczności
w osiąganiu celów politycznych, ale wiąże się ryzykiem kosztownego odwetu ze strony
zagranicznych partnerów handlowych.

330

H.L Clark., L. W. Wang, Foreign Sanctions Countermeasures and Other Responses to U.S.
Extraterritorial Sanctions, op. cit., dostępny na stronie internetowej www.usaengage.org z dnia 4 lutego
2011 r.
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Rozdział

3.

Mechanizm administrowania programem
i egzekwowania przepisów sankcyjnych USA

sankcji

3.1. Działalność Office of Foreign Assets Control
W realizację polityki sankcyjnej USA zaangażowane są trzy departementy:
Departament Skarbu, Departament Stanu i Departamentu Handlu. Za wdrażanie
i administrowanie programami sankcyjnymi USA odpowiedzialna jest jedna z agencji
Departamentu Skarbu: Office of Foreign Assets Control (OFAC). OFAC jest jednym
z biur Office of Terrorism and Financial Intelligence (TFI), którego misją jest ochrona
systemu finansowego Stanów Zjednoczonych przed nielegalnym praktykami,
przeciwdziałanie polityce państw łajdackich (rogue nations) oraz walka z terroryzmem,
rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia, praniem brudnych pieniędzy, handlem
narkotykami i innymi zjawiskami, zagrażającymi bezpieczeństwu narodowemu USA331.
Kompetencje OFAC, obejmujące wdrażanie i administrowanie programami sankcji
gospodarczych, w pełni wpisują się w misję TFI odnośnie ochrony USA przed
zagrożeniami w kontekście politycznym i ekonomicznym332. OFAC działa na mocy
rozporządzeń

wykonawczych

prezydenta

oraz

przepisów

ustawowych,

które

są podstawą prawną dla zastosowania sankcji gospodarczych. OFAC odpowiada
również za egzekwowanie przepisów sankcyjnych, co wiąże się z koordynowaniem
działalności wdrożeniowej i dochodzeniowej na szczeblach federalnym, stanowym
i lokalnym, a niekiedy i zagranicznym333. Wdrażanie programów sankcyjnych jest
istotnym elementem nie tylko ochrony bezpieczeństwa narodowego, ale również
zabezpieczenia i realizacji celów polityki zagranicznej USA i wymaga ścisłej
współpracy

i płynnej

wymiany

informacji

między

poszczególnymi

organami

egzekutywy. Poniższy schemat (Schemat 3) przedstawia mechanizm nakładania sankcji
gospodarczych i jednostki zaangażowane w proces wdrożeniowy i administracyjny,
a także w system egzekucji przepisów sankcyjnych.

331

Od 2004 r. na czele TFI stoi podsekretarz Stuart A. Levey, wyznaczony przez Sekretarza
Departamentu Skarbu w lutym 2009 r. na drugą kadencję. Informacje zawarte na stronie internetowej
www.treasury.gov z dnia 8 lutego 2011 r.
332
Na czele OFAC stoi od sierpnia 2006 r. Dyrektor Adam J. Szubin. Informacje zawarte na stronie
internetowej www.treasury.gov z dnia 8 lutego 2011 r.
333
Chodzi tutaj o kontakty OFAC z zagranicznymi odpowiednikami i/lub innymi zagranicznymi
agencjami wdrożeniowymi w ramach podpisanych porozumień o wymianie informacji na temat
podmiotów, łamiących przepisy sankcyjne tzw. Memorandum of Understanding.
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Schemat 3. Jednostki zaangażowane w realizację celów polityki sankcyjnej
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Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej OFAC,
www.treasury.gov z dnia 8 lutego 2011 r.

Prócz OFAC w realizację polityki sankcyjnej zaangażowane są też inne agencje
rządowe, m.in. Office of Terrorism Finance and Economic Sanctions (OTFES) oraz

Bureau of Industry and Security (BIS). OTFES jest agendą Departamentu Stanu i w jej
kompetencjach leży koordynowanie wysiłków, zmierzających do pozyskiwania
międzynarodowego
terrorystycznych
z tworzeniem,

od

wsparcia

źródeł

modyfikacją,

dla

działań,

finansowania,
zakończeniem

zakładających

odcięcie

koordynowanie
programów

prac

sankcji

organizacji
związanych

unilateralnych,

tworzenie strategii implementacji programów sankcyjnych, dostarczanie wytycznych,
dotyczących kwestii udzielania licencji w handlu zagranicznym i prowadzeniu
działalności gospodarczej innym agendom rządowym334. Z kolei BIS, jako jedno z biur

334

Informacje dostępne na stronie internetowej www.state.gov z dnia 17 stycznia 2011 r.
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Departamentu Handlu, odpowiedzialne jest przede wszystkim za tworzenie, wdrażanie
i interpretację

polityki

kontroli

eksportu

dóbr

podwójnego

zastosowania,

oprogramowania i technologii. Działania, podejmowane w tym zakresie, wpisują się
w podstawowe cele polityki sankcyjnej, tj. ograniczanie rozprzestrzeniania broni
masowego rażenia i środków jej przenoszenia, a także ograniczanie dostaw broni dla
organizacji terrorystycznych i krajów szczególnego ryzyka, szczególnie tych, które
wspierają międzynarodowy terroryzm. Oczywiście BIS nie ogranicza się tylko
i wyłącznie do wykonywania zadań, związanych z polityką sankcyjną. Ze względu na
to, że misją BIS jest ochrona narodowych interesów USA, wliczając w to
bezpieczeństwo narodowe, gospodarcze, cybernetyczne i terrorystyczne, w jego
kompetencjach leży również dbałość o rozwój i poziom przemysłu zbrojeniowego,
a także współpraca z sektorem prywatnym i partnerami zagranicznymi w realizacji
celów zawartych w misji BIS335.
Amerykańska polityka sankcyjna może być skierowana wobec państw lub
podmiotów tj. instytucji, organizacji, przedsiębiorstw czy osób indywidualnych. OFAC
obecnie administruje sankcjami ekonomicznymi, nałożonymi na takie kraje jak
Myanmar, Kuba, Iran i Sudan. Pozostałe reżimy sankcji dotyczą poszczególnych
zagranicznych podmiotów, wymienionych na liście SDN (Special Destinated Nationals
and Blocked Persons), publikowanych przez OFAC, oraz podmiotów objętych
sankcjami ekonomicznymi w ramach celowych programów sankcyjnych, dotyczących
polityki antyterrorystycznej, antynarkotykowej itp. Do dnia dzisiejszego na liście SDN
znajduje się ponad sześć tysięcy jednostek ulokowanych na całym świecie.
OFAC działa obecnie w oparciu o następujące przepisy sankcyjne:
1) Trading With the Enemy Act, 50 U.S.C. App. §§§§ 1-44 (TWEA)
2) International Emergency Economic Powers Act, 50 U.S.C. §§§§ 1701-06
(“IEEPA”)
3) Iraqi Sanctions Act, Pub.L. 101-513, 104 Stat. 2047-55 (“ISA”)
4) United Nations Participation Act, 22 U.S.C. §§ 287c (“UNPA”)
5) International Security and Development Cooperation Act (“ISDCA”), 22 U.S.C.
2349 aa 9
6) Cuban Democracy Act (“CDA”), 22 U.S.C. §§ 6001-10
7) Cuban Liberty and Democratic Solidarity (“LIBERTAD”) Act, 22 U.S.C. 602191
335

Informacje dostępne na stronie internetowej www.bis.doc.gov z dnia 17 stycznia 2011 r.
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8) Antiterrorism and Effective Death Penalty Act, (8 U.S.C. 219, 18 U.S.C. 2332d
i 18 U.S.C. 2339b)
9) Foreign Narcotics Kingpin Designation Act, Pub L. No. 106-120, tit. VIII, 113
Stat 1606, 1626-1636 (1999) ( 21 U.S.C. §§§§ 1901-1908)
10) Criminal Code, 18 U.S.C. §§ 1001 – składanie fałszywych zeznań i dostarczanie
sfałszowanych dokumentów w sprawach, w które zaangażowane jest OFAC.
W Aneksie 1 zamieszczono tabele zbiorczą na temat podmiotów, objętych
sankcjami gospodarczymi USA oraz wyszczególniono konkretne przepisy sankcyjne,
które stały się ramą prawną do nałożenia i administrowania sankcjami przez OFAC.
Ze względu na dynamiczny charakter polityki sankcyjnej USA, wynikający
z obecnego

trendu

skrupulatnego

nakierowywania

sankcji

gospodarczych

na

zagraniczne podmioty, lista SDN jest bardzo często aktualizowana. Liczne zmiany
w SDN są dużym utrudnieniem dla podmiotów, które zobowiązane są do
podporządkowania się przepisom sankcyjnym, w szczególności dla amerykańskich
eksporterów. Czarne listy podmiotów zagranicznych, objętych sankcjami USA, znaleźć
można na stronie internetowej OFAC. Na rynku pojawiło się również wiele rodzajów
specjalistycznego

oprogramowania

komputerowego,

wyposażonego

w

bieżąco

aktualizowaną listę SDN, co pozwala na znaczne skrócenie czasu sprawdzania statusu
partnera handlowego. Wśród najpopularniejszych programów do przeszukiwania list
SDN znajdują się m.in. OFAC Analyzer, Bridger Insight XG, CSC’s OFAC Evaluator,
LiveScan OFAC Analyzer, ISTwatch, oraz OFAC WatchDOG.
Szczególnie rozbudowane jest oprogramowanie, przeznaczone dla sektora finansowego.
Niektóre programy posiadają system kojarzący przelewy bankowe, których stroną są
jednostki objęte sankcjami, innych można używać do sprawdzania danych osobowych
kontrahentów, nazw przedsiębiorstw, jeszcze inne filtrują dane wszystkich posiadaczy
rachunków. Jednak i to oprogramowanie nie jest wolne od ograniczeń.

Czasem

kojarzenie podmiotów zamieszczonych na listach SDN, okazuje się błędne.
W przypadkach jakichkolwiek wątpliwości zalecany jest kontakt z OFAC.
OFAC przygotował również specjalne pakiety informacyjne tzw. Starter Kit,
przeznaczone dla branż przemysłu szczególnie narażonych na świadome lub
nieświadome pogwałcenie legislacji sankcyjnej. Do tej grupy należą przede wszystkim
sektory: bankowy, usług finansowych336 (innych niż bankowe), ubezpieczeniowy,
336

W tym przypadku chodzi o tzw. Money Services Businesses (MSB) definiowane i działające na mocy
ustawy Bank Secrecy Act of 1970 (BSA), znanej również pod nazwą Currency and Foreign Transactions
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turystyczny, informacji kredytowej337, zajmujący się rejestracją lub inkorporacją
przedsiębiorstw

w

USA338,

handlu

zagranicznego

oraz

sektor

organizacji

pozarządowych. Pakiety informacyjne zamieszczone są na stronie internetowej
OFAC339 i zawierają m.in. zindywidualizowaną pod kątem określonej branży broszurę
informacyjną, artykuły wyjaśniające procedury OFAC, listę najczęściej zadawanych
pytań oraz niekiedy matrycę ryzyka, ułatwiającą zarządzanie ryzykiem, związanym
z przestrzeganiem przepisów federalnych340. Broszury informacyjne, w zależności od
branży, są bardziej lub mniej rozbudowane treściowo. Najobszerniejsze zostały
przygotowane dla sektora bankowego oraz eksporterów i importerów. Znalazły się tam
informacje na temat przepisów sankcyjnych, procedur ich egzekwowania i terminologii,
kar cywilnych, wytyczne dotyczące postępowania wobec jednostek i krajów objętych
sankcjami, a także wskazówki, dotyczące uzyskiwania licencji na działania
kontrolowane przez OFAC. Dodatkowo, załączone zostały wzory wymaganych przez
OFAC dokumentów, tj. raportów, wniosków o odblokowanie własności itp.
Bieżących informacji na temat obowiązujących sankcji gospodarczych udzielają
również OFAC Fax-on-Demand Service, U.S. Treasury’s Electronic Library (TEL),
U.S. Government Printing Office’s The Federal, Bulletin Board, U.S. Commerce’s
Economic Bulletin Board (EBB), Office of the Comptroller of the Currency’s
Information Line oraz U.S. Commerce’s STAT-USA/FAX. OFAC wysyła również

Reporting Act (31 USC Sec. 5311-5330 i 12 USC Sec. 1818(s), 1829(b) i 1951-1959). Należą do nich
instytucje, zajmujące się przede wszystkim obsługą przekazów pieniężnych, czeków, w tym również
podróżnych, transferami pieniężnymi, wymianą walut, w tym dilerstwem walutowym itp.
BSA jest instrumentem rządu USA do walki z korupcją, przemytem narkotyków, zjawiskiem prania
brudnych pieniędzy i innych przestępstw, angażujących instytucje finansowe w roli pośredników
w transferze lub deponowaniu środków, pochodzących z działalności przestępczej. BSA obejmuje
również regulacje dotyczące ucieczki przed podatkami. Kompetencje odnośnie administrowania
przepisami BSA zostały w 1994 r. powierzone agencji Departamentu Skarbu Financial Crimes
Enforcement Network (FinCEN), zajmującej się szeroko zakrojonym wywiadem finansowym. Po ataku
terrorystycznym z 11 września 2001 r. przyjęcie US Patriot Act poszerzyło regulacje BSA o przepisy,
dotyczące tropienia źródeł finansowania terroryzmu międzynarodowego i prania brudnych pieniędzy.
Informacje zostały zaczerpnięte ze strony internetowej www.fincen.gov z dnia 31 stycznia 2011 r.
337
Tzw. Credit Reporting Industry - branża zrzeszająca przedsiębiorstwa i instytucje, zajmujące się
tworzeniem baz danych oraz raportów, ich administrowaniem i sprzedawaniem informacji na temat
kredytobiorców, a także podmiotów świadczących usługi kredytowe.
338
Tzw. Corporate Registration Industry, w ramach którego działają przedsiębiorstwa, zajmujące się
świadczeniem usług, dotyczących rejestracji przedsiębiorstw na terenie USA, tworzenia różnego rodzaju
spółek handlowych, wydawania oficjalnych certyfikatów, dotyczących nazwy przedsiębiorstwa, znaku
handlowego, obsługi przejęć, rozwiązaniem spółek, wycofaniem udziału ze spółek krajowych
i zagranicznych itp.
339
Informacje dostępne na stronie internetowej www.treasury.gov z dnia 8 lutego 2011 r.
340
Aktualnie, na stronach OFAC zamieszczono matryce ryzyka dla sektora bankowego i organizacji
pozarządowych. Informacje zawarte na stronie internetowej OFAC www.treasury.gov z dnia 8 lutego
2011 r.
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informacje, dotyczące wszystkich podejmowanych przez siebie działań do ok. 5000
instytucji, mających depozyty w Banku Rezerw Federalnych w Nowym Jorku341.
3.2. Mechanizm egzekwowania przepisów sankcyjnych przez OFAC
Wytyczne i procedury, dotyczące mechanizmu nakładania sankcji, wydawane są
i aktualizowane przez OFAC w Federal Register. Najnowsze przepisy - Economic
Sanctions Enforcement Guidelines (New Guidelines)- zostały przyjęte 8 września
2008 r.342, zastępując Economic Sanctions Enforcement Guidelines (Enforcement
Guidelines)343 z 2003 r. i Economic Sanctions Enforcement Procedures for Banking
Institutions (Banking Enforcement Procedures) z 2006 r.344 W preambule nowych
wytycznych figuruje zapis mówiący o konieczności zastosowania Enforcement
Guidelines i Banking Enforcement Procedures w ramach Tymczasowej Polityki
Odnośnie Kar Cywilnych (Interim Policy with respect to Civil Penalties) z 27 listopada
2007 r.345 dla przypadków złamania przepisów sankcyjnych w okresie przed 8 września
2008 r. Tymczasowa Polityka gwarantowała ciągłość polityki sankcyjnej USA po
zaostrzeniu kar cywilnych i sądowych w ramach nowej ustawy IEEPA Enhancement
Act z października 2007 r.346 do momentu opracowania przez OFAC nowych
wytycznych i procedur administracyjnych347.
Economic Sanctions Enforcement Guidelines omawiają wszystkie możliwe
działania, jakie może podjąć OFAC w reakcji na podejrzenie naruszenia lub faktyczne
złamanie

przepisów

sankcyjnych

USA.

Wybór

odpowiednich

procedur

administracyjnych jak i ustalenie właściwej wysokości kary cywilnej musi zostać
poprzedzone analizą tzw. Ogólnych Czynników (General Factors Affecting
Administrative Action), wyszczególnionych w wytycznych. Ogólne Czynniki pozwalają
na określenie m.in. faktycznych okoliczności naruszenia przepisów, natury naruszenia
oraz szkody dla polityki sankcyjnej rządu, wyrządzonej poprzez niedostosowanie się do

341

OFAC Compliance, A Perspective For Community Banks, listopad/ grudzień 1998 r. Informacje
zawarte na stronie internetowej www.treasury.gov z dnia 8 lutego 2011 r.
342
73 Fed. Reg. 51933 (Sept. 8, 2008).
343
68 Fed. Reg. 4422 (Jan. 29, 2003).
344
71 Fed. Reg.1971 (Jan. 12, 2006).
345
Informacje zawarte na stronie internetowej www.treasury.gov z dnia 8 lutego 2011 r.
346
Pub. L. No. 110-96 (Oct. 16, 2007).
347
Dla wszystkich przypadków pogwałcenia przepisów sankcyjnych, mających miejsce w okresie między
16 października 2007 a 8 września 2008 r., OFAC zobowiązuje się uznać podjęte przez siebie decyzje
i zaproponowane rozwiązania (zawarte w Pre-Penalty Notice), a także warunki wynegocjowane
w toczących się wtedy postępowaniach ugodowych.
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obowiązujących norm prawnych. Economic Sanctions Enforcement Guidelines
wymieniają jedenaście czynników, które powinny zostać wzięte pod uwagę w trakcie
prowadzenia przez OFAC dochodzenia wyjaśniającego348. Wśród nich znajdują się
m.in. rozmiar szkody poniesionej w wyniku pogwałcenia przepisów, cechy
indywidulane podmiotu dochodzenia, podjęte działania naprawcze ze strony podmiotu
dochodzenia oraz jego współpraca z OFAC.
Rozpoczęcie analizy Ogólnych Czynników stanowi inicjację postępowania
dochodzeniowego wobec podejrzanego podmiotu. Już w jej trakcie OFAC informuje
podmiot dochodzenia o rozpoczęciu wobec niego procedury administracyjnej. Poniższy
schemat (Schemat 4) przedstawia algorytm postępowania administracyjnego OFAC
wobec podmiotu, który podejrzany jest o złamanie przepisów sankcyjnych.

348

Sec. III, 73 Fed. Reg. 51933 (Sept. 8, 2008).
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Schemat 4. Mechanizm egzekwowania przepisów sankcyjnych przez OFAC
zainicjowanie dochodzenia wobec
podejrzanego podmiotu

NIE

TAK
czy zgromadzone dowody wskazują na zaistnienie
naruszenia przepisów przez podmiot dochodzenia ?

zbieranie informacji na temat
działalności podmiotu dochodzenia

czy zgromadzone dowody wskazują na
zaistnienie naruszenia przepisów przez
podmiot dochodzenia ?

TAK

NIE

wysłanie listu ostrzegawczego
do podmiotu dochodzenia

wysłanie prośby o dodatkowe
informacje o działalności
podmiotu dochodzenia

czy zgromadzone dowody wskazują
na zaistnienie naruszenia przepisów
przez podmiot dochodzenia ?

NIE

TAK
czy podmiot dochodzenia
przekonująco u zasadnił legalność
swoich działań?

wstrzymanie dalszych działań
administracyjnych

TAK

NIE

przesłanie informacji o rozpoznaniu
przestępstwa do podmiotu
dochodzenia

TAK

czy podmiot dochodzenia przekonująco
uzasadnił legalność swoich działań?

wysłanie informacji do
podmiotu dochodzenia
o zamknięciu dochodzenia

NIE
nałożenia administracyjnej kary
pieniężnej

Źródło: opracowanie własne na podstawie Economic Sanctions Enforcement Guidelines, 73 Fed. Reg.
51933 (Sept. 8, 2008)
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Economic Sanctions Enforcement Guidelines określają sekwencję kroków,
podejmowanych przez OFAC w ramach prowadzonego dochodzenia. Podmiot dochodzenia
ma szansę aktywnego w nim uczestnictwa, które może wpłynąć na rezultaty dochodzenia,
w szczególności na kwestię nałożenia kary cywilnej oraz jej wysokości.
W pierwszej fazie dochodzenia OFAC, podejrzewając dany podmiot o naruszenie
przepisów sankcyjnych lub otrzymując informację, świadczącą o zaistnieniu naruszenia
przepisów sankcyjnych349, rozpoczyna zbieranie dowodów, obciążających dany podmiot.
Jeśli uzna, że skompletowane dowody nie są wystarczające lub/ i analizując Ogólne
Czynniki stwierdzi, że działania podmiotu nie stanowią ryzyka naruszenia przepisów,
zawiesza dalsze czynności dochodzeniowe. Podmiot dochodzenia otrzymuje list, w którym
OFAC informuje, że zainicjowane dochodzenie zostało zamknięte bez podejmowania
kroków administracyjnych.
Jeśli OFAC nie ma pewności co do faktu pogwałcenia przepisów, a jego
wątpliwości może rozwiać podmiot dochodzenia lub strona trzecia, niezaangażowana
bezpośrednio w sprawę, to zwraca się z prośbą o przekazanie brakujących informacji.
OFAC może zwrócić się o udostępnienie potrzebnych informacji na temat podmiotu
dochodzenia, jak również okoliczności i charakteru naruszenia przepisów u swojego
zagranicznego

odpowiednika350,

krajowych

instytucji

federalnych,

stanowych

i lokalnych351. Jeśli mimo zebrania dodatkowych informacji OFAC uzna, że wciąż nie
posiada wystarczających dowodów, obciążających podmiot dochodzenia, zamyka
dochodzenie i informuje o tym ten podmiot.
Gdy dodatkowe informacje okażą się istotne dla sprawy i OFAC uzna, w oparciu
o wnioski z analizy Ogólnych Czynników, że istnieje prawdopodobieństwo wystąpienia
naruszenia przepisów, przesyła do podmiotu dochodzenia list ostrzegawczy (cautionary
letter). W liście tym zamieszczone zostaną wątpliwości co do legalności prowadzonej przez
podmiot dochodzenia działalności względem przepisów sankcyjnych. OFAC może również
349

Informacja może pochodzić bezpośrednio od podmiotu, który dobrowolnie przyzna się do złamania
przepisów lub z innego źródła.
350
Bez względu na to, czy dany kraj jest stroną Memorandum of Understanding.
351
Brak zgody ze strony podmiotu na udostępnienie informacji może mieć swój finał w sądzie, ponieważ
dyrektor OFAC na mocy 31 CFR § 501.602 może m.in. zażądać od dowolnej osoby lub agencji dokumentów,
związanych ze sprawą, w tym treści umów, listów itp., może również przesłuchiwać świadków, zażądać
raportów i poświadczeń na piśmie od osób pośrednio lub bezpośrednio zaangażowanych w transakcje,
łamiące przepisy sankcyjne.
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wykorzystać

procedurę

wysłania

listu

ostrzegawczego,

jeśli

nie

dopatrzył

się

w postępowaniu podmiotu dochodzenia naruszeń przepisów, ale obawia się, że taki
przebieg działań ze strony podmiotu mógłby w innych okolicznościach okazać się
sprzeczny z przepisami sankcyjnymi i/lub podmiot dochodzenia nie przykłada
wystarczającej wagi i dbałości o wdrożenie efektywnego programu uległości, co mogłoby
w przyszłości doprowadzić do naruszenia przepisów sankcyjnych. Podmiot dochodzenia
może odpowiedzieć na zarzuty zamieszczone przez OFAC w liście ostrzegawczym,
podając argumenty, uzasadniające legalność prowadzonych działań, oraz potwierdzające
wystarczającą dbałość o jakość zastosowanego systemu przestrzegania przepisów
sankcyjnych. Na potwierdzenie swojego stanowiska podmiot może dostarczyć OFAC
wszelkie istotne dokumenty lub w przypadku ich braku OFAC może wystąpić z prośbą do
podmiotu o ich uzupełnienie.
Argumentacja podmiotu dochodzenia może przekonać OFAC do zamknięcia
postępowania. W przeciwnym wypadku OFAC przesyła podmiotowi dochodzenia
informację o rozpoznaniu przestępstwa (finding of violation), do której podmiot ma prawo
po raz kolejny się ustosunkować. W tym dokumencie OFAC wskazuje okoliczności
i rodzaj złamanych przepisów, wyraża wątpliwości i obawy, dotyczące sposobu
prowadzenia działalności przez podmiot dochodzenia, oraz wskazuje konieczność podjęcia
kroków, zmierzających do wypełnienia warunków legislacji sankcyjnej.
Obrona podmiotu zamieszczona w odpowiedzi na rozpoznanie przestępstwa może
przekonać OFAC do zamknięcia dochodzenia. Jeśli podmiotowi dochodzenia nie uda się
tego osiągnąć, OFAC uznaje jego działalność za sprzeczną z przepisami sankcyjnymi USA,
co skutkuje nałożeniem cywilnej kary pieniężnej (civil penalty). Wysokość kary może
zależeć m.in. od wagi przestępstwa, przyznania lub nie przyznania się do winy, stopnia
współpracy podmiotu postępowania z OFAC. W specyficznych okolicznościach,
dotyczących złamania przepisów lub w sytuacji poważnego naruszenia prawa, OFAC może
przekazać prowadzenie dochodzenia innym agencjom rządowym, które w zakresie swoich
kompetencji mają możliwość otwarcia postępowania karnego. W jego wyniku karnego
mogą zostać nałożone kary sądowe: pieniężne i/lub kary pozbawienia wolności.
OFAC ma możliwość, prócz nałożenia kar bądź w ich zastępstwie, odmówić
udzielenia licencji, zawiesić wcześniej przyznaną licencję lub zmodyfikować jej warunki.
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Może zażądać również od podmiotu dochodzenia zaprzestania działalności lub zakazać
wznowienia działalności niezgodnej z przepisami sankcyjnymi.
3.3. System kar przewidziany dla podmiotów łamiących przepisy sankcyjne USA
Podmiot, który dopuścił się pogwałcenia przepisów sankcyjnych USA, może zostać
obciążony karami, przewidzianymi w prawie cywilnym lub karnym. Zastosowanie danego
rodzaju kary zależy przede wszystkim od intencji podmiotu łamiącego przepisy. Jego
świadome i zamierzone działania w tym zakresie karane są surowiej według prawa
karnego. Wysokość takiej grzywny waha się, w zależności od programu sankcyjnego, od
250 000 do 10 mln USD i/lub od 10 do 30 lat pozbawienia wolności. Kary administracyjne
wahają się od 50 000 do 1 mln USD bądź dwukrotnej wartości dokonanej transakcji, która
stała w sprzeczności z przepisami prawa. Inny wymiar kary przewidziany jest dla osoby
fizycznej, inny dla prawnej. Dany podmiot może dobrowolnie przyznać się do złamania
przepisów sankcyjnych, co będzie wzięte pod uwagę jako czynnik łagodzący wymiar kary.
Podmioty, które złamały przepisy sankcyjne nie mogą zostać objęte amnestią352.
Analiza systemu kar, przewidzianych dla podmiotów łamiących przepisy sankcyjne
USA została ograniczona do kar administracyjnych, ponieważ OFAC nie ma umocowań
prawnych do prowadzenia postępowań karnych i nakładania w ich rezultacie kar sądowych.
Proces nakładania kar administracyjnych
Po przeanalizowaniu faktów i okoliczności naruszenia przepisów przez podmiot
dochodzenia oraz rozpatrzeniu Ogólnych Czynników z sekcji III Economic Sanctions
Enforcement Guidelines z 2006 r. OFAC ustala, czy naruszenie kwalifikuje się do
nałożenia cywilnych kar pieniężnych, a jeśli tak, to w jakiej wysokości.
Procedurę nakładania cywilnych kar pieniężnych otwiera przesłanie do podmiotu
dochodzenia, tzw. Pre-Penalty Notice. W dokumencie tym znajdują się przede wszystkim:
a) szczegółowy opis dokonanych naruszeń
b) wskazanie podstawy prawnej, która została pogwałcona
c) wskazanie Ogólnych Czynników, które okazały się najbardziej istotne w określeniu
proponowanej wysokości kary pieniężnej na podstawie kategorii bazowej, według
352

Informacje zawarte na stronie internetowej www.treas.gov z dnia 2 listopada 2009 r.
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której skalkulowano wysokość grzywny
d) wskazanie maksymalnego poziomu kary, której podlega podmiot dochodzenia na
mocy obowiązujących przepisów
e) wskazanie proponowanej wysokości grzywny, określonej według warunków
zamieszczonych w wytycznych.
W Pre-Penalty Notice znajduje się informacja o możliwości ustosunkowania się
w określonym terminie do decyzji OFAC, jak również dodatkowe informacje, które OFAC
uznał za istotne dla dobra dochodzenia. Ostateczna wysokość kary może ulec zmianie, jeśli
OFAC zdobędzie nowe, istotne informacje, dotyczące dochodzenia (przesłane przez
oskarżony podmiot lub uzyskane w trakcje prac dochodzeniowych)353. Z kolei brak
odpowiedzi na Pre-Pealty Notice będzie skutkował nałożeniem kary pieniężnej
w wysokości wymienionej w dokumencie.
Odpowiedź ze strony podmiotu dochodzenia powinna zawierać bądź zgodę na
nałożenie proponowanej kary pieniężnej, bądź powody, dla których nie powinna być ona
nałożona, lub powody, uzasadniające obniżenie jej wysokości. Uzasadnienie powinno
odwoływać się do Ogólnych Czynników, zawartych w wytycznych, oraz powinno zwierać
w załączniku wszelką dokumentację, która stanowiła oparcie dla przytoczonych uwag.
Jeśli zamieszczone w odpowiedzi uzasadnienie nie przekona OFAC do wycofania
się z nałożenia kary lub zmniejszenia jej wysokości, przesyła on do podmiotu dochodzenia
Penalty Notice – dokument, zawierający ostateczne ustalenia agencji odnośnie naruszenia
prawa sankcyjnego przez podmiot dochodzenia. W przeciwnym wypadku OFAC
uaktualnia Pre-Penalty Notice i przesyła je podmiotowi z uwzględnieniem nowych
okoliczności, tj. nałożenia niższej kary pieniężnej. OFAC przed faktycznym nałożeniem
kary pieniężnej konsultuje się z Działem Zarządzania Finansowego Departamentu Skarbu
(Financial Management Division), ponieważ nałożenie grzywny przez OFAC tworzy dług
podmiotu dochodzenia względem skarbu państwa. Dział Zarządzania Finansowego
w przypadku nie uiszczenia kary w odpowiednim czasie przez podmiot dochodzenia może

353

Jeśli dodatkowe informacje spowodowałyby zwiększenie przewidywanej kary pieniężnej o więcej niż 10%
lub podmiot dochodzenia dopuściłby się kolejnego naruszenia przepisów, OFAC zobowiązany jest do
uaktualnienia Pre-Penalty Notice i ponownego przekazania go podmiotowi dochodzenia.
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przejąć kompetencje, związane ze ściągalnością zadłużenia354.
Wysokość administracyjnej kary pieniężnej
OFAC, obliczając wysokość należnej grzywny, analizuje przypadek pogwałcenia
przepisów pod kątem czterech Ogólnych Czynników. Po pierwsze, OFAC bada, czy
działania ze strony podmiotu, naruszające przepisy sankcyjne były zamierzone (willful)
i lekkomyślne, nieostrożne (reckless). Po drugie, próbuje stwierdzić, czy działalność
podmiotu była świadoma, a następnie szacuje wielkość szkody, wynikłej z działań
podmiotu dla celów polityki sankcyjnej, oraz określa indywidualne cechy podmiotu
dochodzenia. Na podstawie tych czynników OFAC kwalifikuje wagę pogwałcenia
przepisów, określając dany przypadek jako skandaliczny (egregious case) bądź nie (nonegregious case)355.
Kalkulacja wysokości grzywny może opierać się na dwóch wariantach: a) kalkulacji
na podstawie kategorii bazowej lub b) kalkulacji popartej analizą odpowiednich Ogólnych
Czynników.
Kalkulacja wysokości kary na podstawie kategorii bazowej opiera się czterech
podstawowych przypadkach:
a) jeśli naruszenie nie zostało określone jako poważne (non-egregious case), a fakt
jego zaistnienia został dobrowolnie wyjawiony przez podmiot dochodzenia,
wysokość grzywny będzie ustalona na poziomie o połowę niższym niż wartość
transakcji356. Maksymalna wysokość kary nie powinna przekraczać 125 000 USD
za każdy przypadek naruszenia przepisów
b) jeśli naruszenie nie zostało określone jako poważne (non-egregious case), ale nie
zostało ono dobrowolnie zgłoszone OFAC przez podmiot dochodzenia, wysokość
grzywny będzie szacowana na podstawie tzw. applicable schedule amount357, czyli
354

Zadanie ściągnięcia długu może zostać przekazane przez Dział Zarządzania Finansowego Departamentowi
Sprawiedliwości.
355
O wadze naruszenia przepisów decyduje Dyrektor OFAC lub jego zastępca.
356
Definiowana jako wyrażona w dolarach wartość dokonanej przez podmiot dochodzenia transakcji,
naruszającej przepisy sankcyjne.
357
Dla transakcji o wartości poniżej 1000 USD wysokość grzywny powinna wynosić 1000 USD, dla
transakcji o wartości w granicach <1000; 10 000) grzywna osiągnie wysokość 10 000 USD, <10 000; 25 000)
25 000 USD, <25 000; 50 000) 50 000USD, <50 000; 100 000) 100 000USD, <100 000; 170 000) 170 000
USD i dla transakcji opiewających na sumę 170 000 USD i więcej, OFAC przewiduje karę pieniężną
w wysokości 250 000 USD.
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sum odpowiadających wartościom poszczególnych transakcji
c) w przypadku poważnego naruszenia przepisów (egregious case) dobrowolne
zgłoszenie naruszenia przez podmiot dochodzenia powoduje, że wysokość grzywny
zostanie obniżona do połowy maksymalnej wysokości przewidzianej za tego typu
naruszenie
d) w przypadku poważnego naruszenia przepisów (egregious case), które nie zostało
dobrowolnie wyjawione przez podmiot dochodzenia, OFAC powinien nałożyć
maksymalny wymiar kary przewidzianej za tego typu naruszenie.
Drugim sposobem szacowania wysokości cywilnej kary pieniężnej jest kalkulacja,
poparta analizą odpowiednich Ogólnych Czynników. Odpowiednie czynniki mogą łagodzić
lub zaostrzać wysokość grzywny w zależności od jakości współpracy podmiotu
dochodzenia z OFAC oraz ilości naruszeń dokonanych przez podmiot. Jeśli podmiot nie
zgłosił OFAC naruszenia przepisów, ale w pełni współpracuje z agencją, wysokość
grzywny może zostać obniżona o 25 – 40%. Jeśli po raz pierwszy dopuścił się on
pogwałcenia przepisów, kara pieniężna może zostać złagodzona nwet do 25% wartości358.
Kalkulowanie ostatecznej wysokości kary zakłada wzięcie pod uwagę wszelkich
nowych informacji, przesłanych przez podmiot w odpowiedzi na Pre-Penalty Notice lub
uzyskanych przez OFAC z innych źródeł w trakcie postępów dochodzenia. Wysokość
ostatecznej kary pieniężnej może ulec zmianie po ponownym przeanalizowaniu sytuacji
podmiotu dochodzenia w świetle Ogólnych Czynników. W praktyce ewentualna
modyfikacja wysokości ostatecznej kary pieniężnej w stosunku do kary zaproponowanej
w Pre-Penalty Notice nie przekracza 10% in plus.
Poniższa tabela przedstawia maksymalne wymiary kar pieniężnych przewidzianych
w przepisach sankcyjnych USA stanowiących podstawę prawną działalności OFAC
(Tabela 7)

358

W przypadku licznych przypadków naruszeń przepisów, kiedy całkowita wartość wszystkich
niedozwolonych transakcji jest nieznana lub jej oszacowanie wymaga poniesienia dużych nakładów, OFAC
może oszacować wysokość grzywny na bazie dostępnych mu informacji.
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Tabela 7. Maksymalna wysokość kary za złamanie przepisów sankcyjnych USA
Przepisy sankcyjne USA

Trading With the Enemy
Act
International
Emergency Economic
Powers Act

Iraqi Sanctions Act

Kary administracyjne
osoby
osoby prawne
fizyczne
55 000
55 000 USD
USD

250 000
USD

275 000
USD

250 000 USD lub
dwukrotność wartości
na jaką opiewała
zakazana transakcja
275 000 USD

brak

brak

brak

brak

brak

brak

United Nations
Participation Act
International Security
and Development
Cooperation Act
(“ISDCA”)

Kary sądowe
osoby fizyczne
osoby prawne
10 lat pozbawienia
wolności i 250 000
USD kary
pieniężnej
20 lat pozbawienia
wolności i 1 mln
USD kary
pieniężnej
12 lat pozbawienia
wolności i 1 mln
USD kary
pieniężnej
10 lat pozbawienia
wolności i 250 000
USD kary
pieniężnej
brak

10 lat pozbawienia
wolności i 1 mln
USD kary
pieniężnej
20 lat pozbawienia
wolności i 1 mln
USD kary
pieniężnej
20 lat pozbawienia
wolności i 1 mln
USD kary
pieniężnej
10 lat pozbawienia
wolności i 500 000
USD kary
pieniężnej
brak

10 lat pozbawienia
10 lat pozbawienia
wolności i 250 000
wolności i 1 mln
USD kary
USD kary
pieniężnej
pieniężnej
50 000
50 000 USD
10 lat pozbawienia
10 lat pozbawienia
Cuban Liberty and
USD
wolności i 250 000
wolności i 1 mln
Democratic Solidarity
USD kary
USD kary
(“LIBERTAD”) Act
pieniężnej
pieniężnej
brak
> 50 000 USD lub
10 lat pozbawienia
500 000 USD
Antiterrorism and
dwukrotność wartości,
wolności i 250 000
Effective Death Penalty
która powinna być
USD kary
Act
zablokowana
pieniężnej
1 mln
1 mln USD
10 lat pozbawienia
30 lat pozbawienia
Foreign Narcotics
USD
wolności i 10 mln
wolności i 5 mln
Kingpin Designation Act
USD
USD
55 000
55 000 USD
10 lat pozbawienia
10 lat pozbawienia
USD
wolności i 250 000
wolności i 1 mln
USA PATRIOT Act
USD kary
USD kary
pieniężnej
pieniężnej
brak
brak
5 lat pozbawienia
10 000 USD kary
Criminal Code
wolności
pieniężnej
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronie internetowej www.treasury.gov
z dnia 2 listopada 2010 r.
Cuban Democracy Act
(“CDA”)
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Postępowanie ugodowe
Strony dochodzenia mogą również negocjować wysokość nałożonej kary
administracyjnej,

wszczynając

postępowanie

ugodowe.

Postępowanie

może

być

zainicjowane przez OFAC, podmiot lub jednostkę, reprezentującą podmiot dochodzenia.
OFAC może warunkować przystąpienie do negocjacji lub ich kontynuowanie
wypełnianiem

przez

podmiot

dochodzenia

warunków

tolling

agreement,

czyli

porozumienia, uchylającego prawo do ściągnięcia odpowiedzialności za naruszenia
przepisów, związane z przedawnieniem sprawy (statute of limitations waiver).
Postępowanie ugodowe może zostać rozpoczęte przed wystawieniem Pre-Penalty
Notice w sytuacji, gdy podmiot dochodzenia zwraca się z prośbą o odroczenie przesłania
Pre-Penalty Notice do momentu zawarcia ugody. OFAC zwykle wyraża na to zgodę
dopóty, dopóki negocjacje prowadzone są w dobrej wierze i nie istnieje ryzyko
przedawnienia sprawy. Postępowanie ugodowe może również przebiegać po przesłaniu
Pre-Penalty Notice a przed finalnym orzeczeniem o nałożeniu kary administracyjnej.
Wysokość kary nie zostanie ostatecznie ustalona do momentu zakończenia negocjacji359.
Znane są również sytuacje, kiedy postępowanie ugodowe, rozpoczęte względem danego
przypadku naruszenia przepisów, przekształciło się w postępowanie wobec wielu
przypadków naruszeń, ujawnionych przez OFAC w czasie prowadzenia dochodzenia
przeciwko danemu podmiotowi.
OFAC jest precyzyjnie działającym mechanizmem, który stara się objąć
i uporządkować nader złożoną materię – amerykańską politykę sankcyjną. Współpracuje
i czerpie doświadczenia z działalności wielu amerykanskich agend, by uczynić politykę
sankcji gospodarczych możliwie najbardziej efektywną. W tej kwestii jest na razie
niedoścignionym wzorem dla swych zagranicznych odpowiedników. Dzięki mozolnej
pracy OFAC polityka sankcyjna posiada przejrzystą strukturę pod względem stosowanych
instrumentów nacisku, obowiązujących procedur postępowania, charakteru wyciąganych
konsekwencji wobec amerykanskich podmiotów łamiących obowiązujące przepisy, jak
również motywów zastosowania polityki sankcyjnej. Oczywiście na tyle, na ile jest to
zgodne z interesem USA.
359

W przypadku nie zawarcia ugody podmiot dochodzenia zobowiązany jest do pisemnej odpowiedzi na PrePenalty Notice w określonym wcześniej terminie, chyba że OFAC zgodzi się na przedłużenie tego okresu.
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Rozdział 4. Motywy stosowania sankcji w polityce zagranicznej Stanów
Zjednoczonych
W rozdziale 1. niniejszej pracy zostały omówione pokrótce cele polityki sankcyjnej,
które uporządkowano według kryteriów najczęściej proponowanych przez badaczy tej
tematyki. W rozdziale przeanalizowane zostały wyłącznie cele oficjalnie wymieniane przez
rząd USA bez względu na kryjące się za nimi przesłanki. Rząd USA realizuje politykę
sankcyjną w czerech podstawowych wymiarach: ochrona praw człowieka, walka
z rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia, walka z terroryzmem oraz przemytem
narkotyków. Ze względu na ciężar gatunkowy tych problemów, tj. ich globalny charakter
i ryzyko, jakie niosą one dla interesów krajów świata, w tym dla USA, plasują one Stany
Zjednoczone w pozycji światowego przywódcy. Prymat jednego państwa nad innymi na
arenie międzynarodowej przejawia się bowiem w tym, że jest ono skłonne poświęcić swoje
krótkookresowe korzyści dla zachowania istniejącego systemu w ramach kształtowania
pozytywnego wizerunku międzynarodowego360.
Nie sposób omówić szczegółowo wszystkich przypadków nałożenia sankcji
gospodarczych przez USA po II wojnie światowej, nawet jeśli skupić się jedynie na celach
oficjalnie

głoszonych.

Na

przeszkodzie

staje

przede

wszystkim

intensywność

amerykańskiej polityki sankcyjnej, kierującej się różnorakimi przesłankami, realizowanej
w ramach rozmaitych strategii polityczno-gospodarczych w odmiennych warunkach
otoczenia międzynarodowego, wykorzystującej liczne rodzaje instrumentów oraz
skutkującej rozmaitymi konsekwencje politycznymi, społecznymi i gospodarczymi.
W niniejszym rozdziale omówiono przypadki nałożenia sankcji przez USA na trzy kraje,
wybrane według kryterium istotności celów polityki sankcyjnej. W pracy w sposób
nowatorski zastosowano metodę selekcji przypadków zastosowania sankcji gospodarczych
w polityce zagranicznej USA. Wykorzystano w tym celu wielokryterialną metodę
wspomagania decyzji Analityczny Proces Hierarchiczny (Analytic Hierarchy Process AHP) Thomasa Saaty’iego361. Selekcja przypadków za pomocą AHP została dokonana na

360

Agnieszka Bógdał-Brzezińska, Mocarstwowość w teorii stosunków międzynarodowych [w:] J. Symonides,
M. Sułek (red.), Państwo w teorii i praktyce stosunków międzynarodowych, Warszawa: Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, 2009, s. 27.
361
Thomas Saaty, The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation, New
York: McGraw-Hill, 1980.
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podstawie badań eksperckich, których celem była racjonalizacja362 przesłanek zastosowania
polityki sankcyjnej poprzez priorytetyzację jej celów.
4.1. Założenia metody Analitycznego Procesu Hierarchicznego (AHP)
Metoda AHP stosowana jest do rozwiązywaniu problemów decyzyjnych,
dotyczących praktycznie wszystkich dziedzin363. Pozwala ona na uwzględnienie
w rozwiązywaniu danego problemu decyzyjnego kryteriów materialnych i niematerialnych
w oparciu o oceny dokonane przez ekspertów364. W porównaniu do innych narzędzi
wspomagających

podejmowanie

decyzji

(np.

ELECTRE,

PROMETHE,

VDA),

za wykorzystaniem metody AHP przemawiają następujące argumenty: stosunkowo łatwy
sposób dekompozycji złożonego problemu decyzyjnego, tworzenie rankingu dla
skończonego

zbioru

wariantów

oraz

dostępność

przyjaznego

dla

użytkownika

oprogramowania komputerowego, który pozwala na budowę i szybką analizę modelu AHP.
Zastosowanie AHP jako metametody365 wyboru case studies jest podejściem nowatorskim,
do tej pory nie wykorzystanym w badaniach społecznych.
Ideą tej metody jest rozbicie złożonego problemu na mniejsze składowe i budowę
drzewa hierarchicznego, posiadającego określoną strukturę366. Hierarchiczny model
decyzyjny składa się z celu głównego (goal), kryteriów (criteria lub objectives367) oraz
alternatyw możliwych rozwiązań problemu, wariantów decyzyjnych (alternatives).
Przedstawienie problemu w postaci drzewa hierarchicznego to wspomniana wcześniej
dekompozycja problemu decyzyjnego. Kryteria mogą być dodatkowo podzielone na
subkryteria, co ma miejsce w większości modeli opisanych w literaturze przedmiotu.
362

Przez racjonalizację należy rozumieć stawianie takich celów przed działaniami rządu w ramach polityki
sankcyjnej, które uzasadniałyby konieczność ponoszenia kosztów, wiążących się z zastosowaniem tej
polityki.
363
Thomas Braunschweig, Barbara Becker, Choosing research priorities by using the analytic hierarchy
process: an application to international agriculture, “R&D Management”, vol. 34 (1), 2004, s. 77.
364
Thomas Saaty, Time dependent decision-making dynamic priorities in the AHP/ANP. Generalizing from
points to functions and from real to complex variables. Equation Section 1 ISAHP 2003, Bali, Indonesia,
August 7-9, 2003.
365
W rozprawie pojęcie “metametody” stosowane jest w znaczeniu metody wspierającej dobór przypadków.
366
Christian B. Alphonce, Application of the Analytic Hierarchy Process in Agriculture in Developing
Countries, „Agricultural Systems”, vol. 53, s. 97.
367
Często pojęcie kryterium (criterion) zastępowane jest pojęciem celu (objective) w zależności od założeń
modelu. Pojęcie kryterium odnosi się do sytuacji, kiedy elementy modelu są ewaluowane w stosunku do
pewnego standardu, zasady, z kolei pojęcie celu wiąże się z pewnym zamierzeniem, które jest szukane lub
które ma być realizowane.
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Kryteria oceniane są ze względu na swą istotność w stosunku do celu głównego,
a alternatywy pod kątem ich istotności względem każdego z kryteriów. Poniższy schemat
pokazuje ogólny model budowy hierarchii AHP (Schemat 5).
Schemat 5. Model budowy hierarchii AHP

Cel główny

Kryterium 1

Kryterium 2

Kryterium n

Subkryterium A1

Subkryterium A2

Subkryterium An

Subkryterium B1

Subkryterium B2

Subkryterium Bn

Subkryterium n1

Subkryterium n1

Subkryterium nn

Wariant 1

Wariant 2

Wariant 3

Źródło: opracowanie własne

Metoda AHP oparta jest na porównaniach parami dokonywanych między kryteriami
w stosunku

do

celu

głównego,

subkryteriami

w

odniesieniu

do

kryteriów,

oraz wariantami/alternatywami w stosunku do poszczególnych kryteriów. Porównania
parami przedstawione zostały w modelu jako linie łączące poszczególne kryteria z celem
głównym i alternatywami.
Porównania parami
W związku z tym, że metoda AHP służy do analizy procesu decyzyjnego pod kątem
wielu kryteriów i subkryteriów, porównania kryteriów i alternatyw dokonywane są przez
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decydentów lub ekspertów z danej dziedziny. Porównania parami wykorzystywane
w metodzie AHP są jedną z jej mocnych stron w porównaniu z innymi metodami,
wykorzystującymi

w pomiarach

szacowanie

wag.

Porównania

parami

polegają

na porównywaniu relatywnej ważności368 wystąpienia dwóch elementów (tzw. children)
w odniesieniu do elementu usytuowanego wyżej w hierarchii (parent) w celu uzyskania
priorytetów dla wszystkich elementów w zakresie danej grupy. Każde kryterium jest
porównywane w stosunku do celu głównego, a każde subkryterium do kryterium głównego
(parent criterion). Porównania parami przeprowadzane są dla wszystkich grup
parent/children, ale w ramach jednej grupy. Wartości przyporządkowane w wyniku
konkretnych porównań odzwierciedlają relatywną ważność danego elementu w opinii
eksperta369.
Wyniki porównań tworzą kwadratową macierz porównań parami, która pozwala na
wskazanie nie tylko, który z dwóch elementów jest ważniejszy/ bardziej preferowany czy
bardziej prawdopodobny względem nadrzędnego kryterium, ale również w jakim stopniu.
Oceny dokonywane są przy wykorzystaniu dziewięciostopniowej skali Saaty’iego
przedstawionej na schemacie 6.

368

Prócz porównywania elementów pod kątem ważności można również ocenić ich preferencyjność lub
prawdopodobieństwo wystąpienia. Wszystko zależy od poziomu porównań w hierarchii AHP. Dla porównań
kryteriów między sobą stosuje się zwykle kryterium ważności, dla porównań między subkryteriami kryterium
preferencji, a dla alternatyw kryterium wystąpienia zjawiska lub określonego scenariusza.
369
Rozann W. Saaty, Decision making in complex environments. The Analytic Network Process (ANP) for
Dependence and Feedback including a Tutorial for the SuperDecisions Software and Portions of the
Encyclicon of Applications, 2002, dostępny na stronie internetowej www.superdecisions.com z dnia
13 stycznia 2011 r.
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Schemat 6. Skala dla porównań parami w metodzie AHP370
ważność/ preferencja/ prawdopodobieństwo

A

B
9

7

całkowita
przewaga

b. mocna
przewaga

5
mocna
przewaga

3

1

słaba
przewaga

3

takie
samo
znaczenie

elementu A nad elementem B

słaba
przewaga

5
mocna
przewaga

7
b. mocna
przewaga

9
całkowita
przewaga

elementu B nad elementem A

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Thomas Saaty, Decision Making with Dependence and Feedback.
The Analytic Network Process. 2nd edition. Pittsburgh: RWS Publications, 2001.

Podobne matryce są budowane dla każdej z grup elementów (cluster) i procedura
jest powtarzana. Matryce porównań pozwalają na uzyskanie tzw. priorytetów lokalnych
i globalnych (local and global priorities)371. Całkowite priorytety dla alternatyw
uzyskiwane są poprzez sumowanie ich priorytetów globalnych. Ze względu na fakt, że
w pracy wykorzystano jedynie część procedury AHP – ograniczono się do budowy
hierarchii celów, co było wystarczające do wyboru najistotniejszych motywów
zastosowania sankcji gospodarczych – pominięto kwestie matematyczne, dotyczące
alternatyw/wariantów. Matematyczne podstawy metody AHP zostały szeroko omówione
w licznych publikacjach Thomasa Saaty’iego.
Współczynnik zgodności (consistency ratio- CR)
Krytycznym momentem metody AHP jest test zgodności porównań dokonanych
przez ekspertów. Jeśli matryca porównań nie spełnia warunków spójności, respondent
powinien dokonać rewizji swoich odpowiedzi. Saaty dopuszcza konkretny margines
odchyleń,

który

jest

oznaczony

0,1 (consistency ratio, CR < 0,1)

372

przez

współczynnik

zgodności

mniejszy

niż

.

370

Wartości pośrednie: 2,4,6,8 zaznaczane są na skali w sytuacjach absolutnej konieczności
kompromisowego szacowania wartości ocen przez ekspertów.
371
Priorytety globalne są uzyskiwane przez przemnożenie priorytetów poszczególnych kryteriów w stosunku
do celu głównego przez priorytety lokalne każdego z subkryteriów.
372
Warunek Saaty’iego był szeroko dyskutowany w licznych opracowaniach, pod kątem usprawnienia
procesu ponownego porównywania elementów modelu bądź poprzez pojedyncze wejścia na podstawie
analizy istotności bądź procesu autoadaptacyjnego w oparciu o niespójną matrycę wyników porównań [w:]
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Agregacja ocen indywidualnych ekspertów
Metoda AHP może być wykorzystywana w pracy grupowej, kiedy to eksperci
wypracowują wspólne oceny, lub w pracy indywidualnej poszczególnych ekspertów.
Oceny mogą zostać zagregowane na wiele sposobów, przy czym najbardziej popularne
stały się dwa rozwiązania: a) agregacja indywidualnych ocen (aggregation of individual
judgments – AIJ) oraz b) synteza indywidualnych priorytetów (synthesizing individual
priorities - AIP). Pierwsze z nich stosowana jest w sytuacji, gdy eksperci działają jako
grupa, druga, jeśli dokonują oceny osobno373.
4.2. Priorytetyzacja celów polityki sankcyjnej z wykorzystaniem metody AHP
Zaangażowani w projekt badawczy eksperci pochodzili głównie ze środowiska
akademickiego amerykańskich uniwersytetów zajmujących się tematyką polityki
zagranicznej, w tym polityki sankcyjnej USA. Badania odbywały się w kilku odrębnych
etapach, które zostały przedstawione na poniższym schemacie (Schemat 7).
Schemat 7 Etapy badań
sporządzenie listy
kryteriów i
subkryteriów metody
AHP

konsultacje listy
obszarów z ekspertami

budowa modelu i
sporządzenie
kwestionariusza

–
przeprowadzenie badania
zebranieodpowiedzi, ich
opracowanie oraz synteza
wyników

omówienie
wyników i dobór
właściwychcase
studies

Źródło: opracowanie własne

James S. Finan, William J. Hurley, The Analytic Hierarchy Process: Does Adjusting a Pairwise Comparison
Matrix to Improve the Consistency Ratio Help? “Computer and Operations Research” vol. 24 (8), 1997,
s. 749–755.; Patric T. Harker, Derivatives of the Perron Root of a Positive Reciprocal Matrix: With
Application to The Analytic Hierarchy Process, “Applied Mathematics and Computation”, vol. 22, 1987,
s. 217–232; Eric F. Lane, William A. Verdini, A Consistency Test For AHP Decision Makers, “Decision
Sciences”, vol. 20 (3), 1989, s. 575–590; Catherine Kuenz Murphy, Limits on the Analytic Hierarchy Process
from its consistency index, “European Journal of Operational Research”, No 65, 1993, s. 138–139; Thomas
L. Saaty, Homogeneity and Clustering in AHP Eensures the Validity of the Scale, “European Journal
of Operational Research”, No 72, 1994, s. 598–601; Thomas L. Saaty, Decision-Making with the AHP: Why
Is the Principal Eigenvector Necessary, “European Journal of Operational Research”, No 145 (2003), s. 85–
91; Bojan Srdjevic, Linking Analytic Hierarchy Process and Social Choice Methods to Support Group
Decision-Making in Water Management, “Decision Support Systems”, vol.42 (4), 2007, s. 2261–2273;
Zeshui Xu, Cuiping Wei, A Consistency Improving Method in the Analytic Hierarchy Process, “European
Journal of Operational Research”, vol. 116, 1999, s. 443–449.
373
Ernest Forman, Kirti Penivati, Aggregating individual judgments and priorities with the Analytic
Hierarchy Process, “European Journal of Operational Research”, vol. 108, 1998, s. 165-169.
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Celem ogólnym badań było wskazanie sytuacji, które, zdaniem ekspertów,
uzasadniałyby

zastosowanie

polityki

sankcyjnej.

Departament

Skarbu

oficjalnie

sprecyzował główne obszary prowadzenia polityki sankcyjnej USA, wymienione już
w podrozdziale 4.1. Porównania dokonane przez ekspertów pozwoliły zbudować hierarchię
celów tej polityki według kryterium ich istotności dla interesów narodowych USA, jak
również w kontekście interesów globalnych.
Przegląd literatury przedmiotu pozwolił na wyróżnienie celów szczegółowych dla
czterech

podstawowych

obszarów

prowadzenia

polityki

sankcyjnej

Stanów

Zjednoczonych. Zostały one przedstawione w poniższej tabeli (Tabela 8).
Tabela 8. Cele główne i szczegółowe polityki sankcyjnej USA
CELE GŁÓWNE

1.

ochrona praw człowieka

2.

powstrzymywanie
rozprzestrzeniania broni
masowego rażenia

3.

walka z terroryzmem

4.

walka z przemytem narkotyków

CELE SZCZEGÓŁOWE
1-1
1-2
1-3
1-4
1-5
1-6
1-7

ochrona prawa do życia
ochrona prawa do uznania osobowości prawnej
ochrona prawa do prywatności/ swobody poruszania się
ochrona wolności słowa
ochrona wolności zgromadzeń
ochrona prawa do godnego wynagrodzenia
ochrona prawa do posiadania obywatelstwa

2-1 powstrzymywanie rozprzestrzeniania broni biologicznej
2-2 powstrzymywanie rozprzestrzeniania broni chemicznej
2-3 powstrzymywanie rozprzestrzeniania broni jądrowej
3-1 zapobieganie atakom terrorystycznym
3-2 ograniczenie wsparcia udzielanego terrorystom
3-3 ograniczenie wsparcia udzielanego osobom związanym
z terrorystami
3-4 ekstradycja osób oskarżonych o działalność terrorystyczną
4-1 redukcja produkcji narkotyków
4-2 redukcja przemytu narkotyków

Źródło: opracowanie własne.

Subkryteria utworzono w ten sposób, by były one wystarczająco ogólne dla
przeprowadzenia badania, ale jednocześnie wyczerpujące dla opisu kryteriów głównych.
Przykładowo, prawa człowieka wymienione w punkcie 1. pochodzą w całości
z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zostały one celowo uogólnione do siedmiu
podstawowych ze względu na wymogi metody AHP. Zbyt duża ilość porównań parami
mogłaby zniechęcić respondentów do udzielenia rzetelnych odpowiedzi, co mogło zagrozić
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uzyskaniem zbyt wysokich współczynników zgodności (CR). Eksperci biorący udział
w badaniu,

zostali

poproszeni

o

wcześniejsze

skonsultowanie

listy

kryteriów

i subkryteriów. Na podstawie niektórych sugestii dokonano niewielkich zmian w ilości
subkryteriów i ich definicjach374.
Budowa modelu
Procedura AHP opiera się na trzech podstawowych etapach: a) budowie struktury
hierarchicznej modelu, b) porównaniach parami elementów struktury, c) obliczeniu
priorytetów. Jak wspomniano wyżej, w pracy zastosowanie znalazła zastosowanie jedynie
część metody AHP. Pominięto wprowadzenie i porównanie parami alternatyw ze względu
na fakt, że metoda służyła uszczupleniu grupy przypadków zastosowania polityki
sankcyjnej USA po II wojnie światowej i tym samym na ułatwieniu doboru case studies.
Dodatkowo, pojęcia kryteriów i subkryteriów zastąpiono pojęciami celów głównych i celów
szczegółowych. Uściślenie to było konieczne ze względu na zakres merytoryczny pracy.
Po konsultacji z ekspertami, został im przedstawiony po raz kolejny gotowy model
w celu dokonania porównań parami na każdym jego poziomie. Porównywali oni cele
główne polityki sankcyjnej według kryterium ważności w stosunku do celu ogólnego
badań, a także cele szczegółowe w stosunku do celów głównych. Priorytety lokalne,
wywiedzione z porównań celów szczegółowych w stosunku do celów głównych, oraz
priorytety globalne powstałe po przemnożeniu priorytetów lokalnych z priorytetami celów
głównych w stosunku do celu ogólnego badań, zostały obliczone przy wykorzystaniu
oprogramowania Super Decisions v. 2.0.8.
Po dokonaniu koniecznej adaptacji modelu do wymogów badań jego struktura wygląda
następująco (Schemat 8):

374

Definicje poszczególnych subkryteriów zamieszczone zostały w Aneksie 2.
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Schemat 8. Hierarchia celów polityki sankcyjnej AHP
CEL OGŁÓWNY

RACJONALIZACJA PRZESŁANEK
ZASTOSOWANIA POLITYKI SANKCYJNEJ USA

WALKA Z
ROZPRZESTRZENIANIEM
BRONI MASOWEGO
RAŻENIA

ochrona prawa do życia

powstrzymywanie
rozprzestrzeniania broni
biologicznej

ochrona prawa do uznania
osobowości prawnej

powstrzymywanie
rozprzestrzeniania broni
jądrowej

WALKA Z PRZEMYTEM
NARKOTYKÓW

zapobieganie atakom
terrorystycznym

ograniczenie produkcji
narkotyków

ograniczenie wsparcia
udzielanego terrorystom

ograniczenie przemytu
narkotyków

ograniczenie wsparcia
udzielanego osobom
związanym z terrorystami
CELE SZCZEGÓŁOWE

ochrona prawa do
prywatności/ swobody
poruszania się

powstrzymywanie
rozprzestrzeniania broni
chemicznej

WALKA Z
TERRORYZMEM

CELE GŁÓWNE

OCHRONA PRAW
CZŁOWIEKA

ekstradycja osób
oskarżonych o działalność
terrorystyczną
ochrona wolności słowa

ochrona wolności
zgromadzeń

ochronaprawa do
godnego wynagrodzenia

ochrona prawa do
posiadania
obywatelstwa

Źródło: opracowanie własne.
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Na podstawie hierarchii celów głównych i szczegółowych przygotowano kwestionariusz do
przeprowadzenia porównań parami w formie ankiety internetowej375.
W agregacji wyników zastosowano metodę AIP zaproponowaną przez Forman
i Peniwati, o której wspomniano wyżej. W trakcie przeprowadzania badań eksperci nie
mieli ze sobą kontaktu i nie uzgadniali wspólnych ocen, mimo, iż niekiedy pracowali
w tych samych instytucjach.
Profil respondentów
Respondenci, biorący udział w badaniu, to amerykańscy eksperci w dziedzinie
polityki zagranicznej USA, w szczególności polityki sankcyjnej. Z badań wyłączono
ekspertów

w zakresie

polityki

sankcyjnej

USA

spoza

Stanów

Zjednoczonych

(np. z Europy) ze względu na inny punkt widzenia tejże polityki i ich odmienny wpływ na
jej realizację. Zakres ich zainteresowań bądź działań obejmował głównie problematykę
ochrony praw człowieka, inicjatyw przeciwdziałających proliferacji broni masowego
rażenia, walki z terroryzmem i przemytem narkotyków, a także zagranicznej polityki
gospodarczej oraz dyplomacji publicznej. Eksperci zatrudnieni byli przede wszystkim
w uniwersyteckich ośrodkach badawczych376, a jeden z nich w instytucji badawczej,
udzielającej konsultacji rządowi - The Peterson Institute for International Economics.
Gromadzenie danych
Początkowo liczba ekspertów, mających brać udział w badaniu, wynosiła 50.
Narzędziem badawczym był kwestionariusz, którego wypełnienie zajmowało średnio 15 –
20 minut. 10 wypełnionych kwestionariuszy musiało zostać wyłączonych z badania ze
względu na zbyt wysoką niezgodności odpowiedzi (poziom współczynnika zgodności dla
dokonanych ocen przewyższał wartość 0,1, CR>0,1). Ostatecznie badaniem objęto
26 ekspertów. Liczba ta jest jednak satysfakcjonująca pod względem metodologicznym
oraz w kontekście celu przeprowadzonego badania. Metoda AHP została zastosowana
w dysertacji nie jako podstawowa metoda badań, lecz jako metametoda, służąca ułatwieniu
wyboru studium przypadków.
375
376

Wzór kwestionariusza zamieszczono w Aneksie 3.
Listę uniwersytetów, przy których afiliowani byli eksperci, zamieszczono w Aneksie 4.
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Ewaluacja ocen ekspertów
Priorytety nadane przez ekspertów poszczególnym celom polityki sankcyjnej USA
zostały zamieszczone w Tabeli 9. Biorąc pod uwagę hierarchię celów głównych, większość
ekspertów (19 na 26 ekspertów) uznała walkę z proliferacją broni masowego rażenia
za najbardziej zasadny cel polityki sankcyjnej USA. W przypadku pięciu ekspertów
współczynniki wagowe dla celu 3, tj. walki z terroryzmem, znalazły się ex aequo
na pierwszym miescu i przyjęły wartości w przedziale od 0,375 do 0,435. Na drugim
i kolejnych miejscach znalazły się odpowiednio walka z terroryzmem (10 na 26) i ochrona
praw człowieka (4 na 26).
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Tabela 9. Wartości priorytetów lokalnych dla celów głównych i szczegółowych polityki sankcyjnej USA
E

K

S

P

E

R

C

I
Średnia
26 geometryczna

Znormalizowana
średnia
geometryczna

Priorytety
globalne dla
celów
szczegółowych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

1-

0,082

0,036

0,074

0,042

0,074

0,079

0,118

0,079

0,122

0,048

0,154

0,025

0,636

0,493

0,164

0,110

0,020

0,042

0,603

0,050

0,306

0,565

0,048

0,0596

0,433

0,0559

0,102

0,122

1-1-

0,274

0,425

0,162

0,146

0,425

0,539

0,352

0,070

0,032

0,061

0,499

0,077

0,022

0,021

0,288

0,455

0,022

0,485

0,070

0,268

0,026

0,434

0,062

0,0528

0,0849

0,0528

0,123

0,155

0,019

1-2-

0,369

0,286

0,397

0,194

0,190

0,222

0,208

0,262

0,334

0,297

0,122

0,140

0,167

0,171

0,280

0,147

0,280

0,204

0,311

0,307

0,121

0,197

0,386

0,2355

0,1282

0,2355

0,224

0,281

0,034

1-3-

0,066

0,040

0,133

0,031

0,065

0,112

0,075

0,183

0,097

0,042

0,077

0,196

0,167

0,029

0,048

0,015

0,095

0,034

0,068

0,069

0,068

0,142

0,039

0,0813

0,0495

0,0813

0,068

0,085

0,010

1-4-

0,133

0,036

0,075

0,145

0,080

0,037

0,179

0,282

0,295

0,265

0,083

0,157

0,167

0,357

0,094

0,202

0,239

0,025

0,162

0,123

0,136

0,057

0,195

0,2586

0,3452

0,2586

0,137

0,172

0,021

1-5-

0,103

0,061

0,108

0,036

0,058

0,038

0,103

0,055

0,182

0,160

0,079

0,157

0,167

0,239

0,063

0,130

0,239

0,029

0,095

0,177

0,114

0,057

0,156

0,14

0,3324

0,14

0,104

0,130

0,016

1-6-

0,030

0,123

0,045

0,288

0,105

0,032

0,043

0,053

0,036

0,076

0,068

0,136

0,154

0,094

0,127

0,023

0,045

0,148

0,124

0,028

0,341

0,045

0,077

0,0542

0,0321

0,0542

0,070

0,088

0,011

1-7-

0,025

0,030

0,079

0,159

0,076

0,020

0,040

0,095

0,024

0,098

0,072

0,136

0,154

0,088

0,100

0,027

0,081

0,075

0,170

0,028

0,193

0,069

0,084

0,1777

0,0278

0,1777

0,071

0,089

0,011

2-

0,547

0,435

0,551

0,375

0,551

0,460

0,479

0,427

0,417

0,184

0,403

0,634

0,084

0,362

0,201

0,608

0,693

0,438

0,118

0,252

0,421

0,262

0,443

0,41

0,4611

0,6461

0,378

0,450

2-1-

0,333

0,200

0,429

0,143

0,161

0,111

0,161

0,200

0,279

0,111

0,200

0,789

0,333

0,143

0,258

0,481

0,066

0,333

0,600

0,143

0,185

0,143

0,143

0,1429

0,1111

0,1429

0,204

0,235

0,106

2-2-

0,333

0,200

0,143

0,143

0,032

0,111

0,032

0,200

0,072

0,111

0,200

0,053

0,333

0,143

0,637

0,114

0,149

0,333

0,200

0,143

0,156

0,143

0,143

0,1429

0,1111

0,1429

0,142

0,164

0,074

2-3-

0,333

0,600

0,429

0,714

0,806

0,778

0,806

0,600

0,649

0,778

0,600

0,158

0,333

0,714

0,105

0,405

0,785

0,333

0,200

0,714

0,659

0,714

0,714

0,7143

0,7778

0,7143

0,522

0,601

0,271

3-

0,279

0,435

0,313

0,375

0,313

0,393

0,360

0,427

0,417

0,611

0,403

0,257

0,160

0,106

0,590

0,240

0,227

0,366

0,224

0,590

0,239

0,118

0,320

0,2981

0,0563

0,2438

0,285

0,340

3-1-

0,671

0,744

0,388

0,455

0,625

0,620

0,607

0,438

0,312

0,740

0,373

0,464

0,132

0,703

0,621

0,320

0,753

0,527

0,226

0,683

0,683

0,567

0,684

0,4593

0,0623

0,4593

0,457

0,536

0,182

3-2-

0,161

0,075

0,355

0,408

0,125

0,162

0,220

0,437

0,521

0,048

0,466

0,372

0,206

0,062

0,165

0,523

0,123

0,305

0,598

0,110

0,151

0,200

0,079

0,3857

0,5508

0,3857

0,220

0,258

0,088

3-3-

0,082

0,059

0,071

0,064

0,125

0,164

0,074

0,063

0,106

0,106

0,086

0,063

0,632

0,046

0,165

0,107

0,025

0,124

0,046

0,057

0,057

0,100

0,177

0,0808

0,3127

0,0808

0,092

0,108

0,037

3-4-

0,086

0,123

0,185

0,073

0,125

0,054

0,098

0,063

0,061

0,106

0,075

0,102

0,030

0,188

0,048

0,050

0,099

0,044

0,131

0,151

0,110

0,133

0,060

0,0743

0,0742

0,0743

0,084

0,099

0,034

4-

0,091

0,093

0,062

0,209

0,062

0,068

0,043

0,067

0,045

0,157

0,040

0,085

0,119

0,040

0,045

0,042

0,059

0,154

0,055

0,108

0,034

0,055

0,190

0,2323

0,0496

0,0543

0,074

0,088

4-1-

0,500

0,125

0,833

0,500

0,500

0,250

0,167

0,500

0,833

0,250

0,500

0,833

0,500

0,125

0,500

0,500

0,167

0,875

0,167

0,500

0,500

0,167

0,125

0,25

0,875

0,25

0,358

0,424

0,037

4-2-

0,500

0,875

0,167

0,500

0,500

0,750

0,833

0,500

0,167

0,750

0,500

0,167

0,500

0,875

0,500

0,500

0,833

0,125

0,833

0,500

0,500

0,833

0,875

0,75

0,125

0,75

0,486

0,576

0,051

1-51-61-7-

1-3-

ochrona praw człowieka
ochrona prawa do życia
ochrona prawa do uznania osobowości prawnej
ochrona prawa do prywatności/ swobody
poruszania się

1-4-

ochrona wolności słowa

2-1-

11-11-2-

2-

ochrona wolności zgromadzeń
ochrona prawa do godnego wynagrodzenia
ochrona prawa do posiadania obywatelstwa
powstrzymywanie rozprzestrzeniania
broni masowego rażenia
powstrzymywanie rozprzestrzeniania
broni biologicznej

2-22-33-

powstrzymywanie rozprzestrzeniania broni chemicznej
powstrzymywanie rozprzestrzeniania broni jądrowej
walka z terroryzmem

3-33-44-

ograniczenie wsparcia udzielanego osobom związanym z terrorystami
ekstradycja osób oskarżonych o działalność terrorystyczną
walka z przemytem narkotyków

3-1-

zapobieganie atakom terrorystycznym

4-1-

ograniczenie produkcji narkotyków

3-2-

ograniczenie wsparcia udzielanego terrorystom

4-2-

ograniczenie przemytu narkotyków
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Żaden z ekspertów nie wskazał walki z przemytem narkotyków jako najistotniejszego
motywu nałożenia sankcji gospodarczych. Co więcej, ponad połowa ekspertów
wskazała walkę z przemytem narkotyków jako najmniej istotny cel polityki sankcyjnej
USA (15 z 26). Z kolei żaden z ekspertów nie uznał walki z terroryzmem za najmniej
istotny motyw nakładania sankcji gospodarczych.
W grupie celów szczegółowych w ramach ochrony praw człowieka (cel 1)
najwięcej ekspertów wskazało ochronę prawa do życia i ochronę prawa do uznania
osobowości prawnej, jako najbardziej uzasadnione motywy nałożenia sankcji (9 na
26 ekspertów), przy czym 7 ekspertów wymieniło ochronę prawa do życia na ostatnim
miejscu w hierarchii istotności celów szczegółowych w tej grupie (w przypadku
ochrony prawa do osobowości prawnej żaden z ekspertów nie umiejscowił tego celu na
ostatnim miejscu). Za cel najmniej istotny większość ekspertów uznała 1-3 ochrona
prawa do prywatności/ swobody poruszania się (8 z 26).
W

grupie

celów

szczegółowych,

odpowiadających

ograniczeniu

rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, największa liczba ekspertów wskazała
ograniczenie proliferacji broni nuklearnej jako najbardziej uzasadnioną przesłankę dla
zastosowania polityki sankcyjnej (16 z 26). Na drugim biegunie najwięcej ekspertów
umiejscowiło broń chemiczną (18 z 26). Trzech respondentów przyznało równą wartość
priorytetów dla wszystkich rodzajów broni.
Hierarchię celów szczegółowych, wydzielonych w ramach celu głównego –
walki z terroryzmem otwiera zapobieganie atakom terrorystycznym, który wskazało
18 ekspertów. Większość z nich uznała ograniczenie wszelkiego wsparcia osobom
związanym z siatką terrorystyczną za najmniej uzasadniony motyw implementacji
polityki sankcyjnej.
W przypadku działań antynarkotykowych większość ekspertów uznała, że
ograniczenie produkcji narkotyków jest równie ważne jak działania w ramach walki
z ich przemytem (10 z 26).
Po dokonaniu agregacji wyników ankiet za pomocą znormalizowanej średniej
geometrycznej okazało się, że hierarchia celów głównych polityki sankcyjnej kształtuje
się w opinii respondentów następująco (Tabela 9): na pierwszym miejscu wśród
najbardziej uzasadnionych motywów stosowania przez rząd USA polityki sankcyjnej
znajduje się ograniczenie proliferacji broni masowego rażenia (wartość średniej 0,45),
następnie walka z terroryzmem (0,34), ochrona praw człowieka (0,122) i walka
z przemytem narkotyków (0,088).
133

W podziale na cele szczegółowe pierwsze miejsce przyznano ograniczeniu
proliferacji broni jądrowej (0,271), na kolejnych miejscach znalazły się zapobieganie
atakom terrorystycznym (0,182), ograniczenie rozprzestrzeniania broni biologicznej
(0,106), ograniczenie wsparcia terroryzmu (0,088) oraz redukcja proliferacji broni
chemicznej (0,074). Na samym końcu znalazły się cele, związane z ochroną praw
człowieka, przy czym po zagregowaniu odpowiedzi wszystkich ekspertów najmniej
istotnym powodem, uzasadniającym zastosowanie polityki sankcyjnej, okazała się
ochrona prawa do bycia obywatelem, ex aequo z prawem do bycia obywatelem (0,011)
oraz prawo do prywatności i swobodnego przemieszczania się (0,01). Wyniki dla
wszystkich celów szczegółowych zostały przedstawione na wykresie 5.
Wykres 5. Hierarchia celów szczegółowych bieżącej polityki sankcyjnej USA
0,271

Ograniczenie proliferacji broni jądrowej (2-3-)
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Ograniczenie wsparcia dla terroryzmu (3-2-)
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Ograniczenie proliferacji broni chemicznej (2-2-)
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Ograniczenie przemytu narkotyków (4-2-)
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0,021
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Źródło: opracowanie własne.

4.3. Analiza wybranych przypadków nałożenia sankcji
Na podstawie wyników przeprowadzonych badań z wykorzystaniem metody
AHP dokonano wyboru studiów przypadków nałożenia sankcji gospodarczych przez
USA po II wojnie światowej. Ze względu na to, że eksperci odnosili swoje odpowiedzi
do bieżącego stanu stosunków międzynarodowych, case studies dotyczą aktywnych
programów sankcyjnych.
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Cele szczegółowe, zakładające ograniczenie rozprzestrzeniania broni masowego
rażenia, przeplatają się z działaniami w ramach walki z terroryzmem zapobieganiem
atakom terrorystycznym i ograniczeniem wsparcia dla działań terrorystycznych.
Najwyższe szczeble hierarchii zajmują cele szczegółowe, dotyczące ograniczenia
proliferacji broni masowego rażenia odpowiednio jądrowej, biologicznej i chemicznej.
Stany Zjednoczone stworzyły osobny program sankcji gospodarczych,
tzw. antyproliferacyjny (nonproliferation). Począwszy od 1994 r. w jego ramach
nakładane są sankcje, nakierowane na poszczególne jednostki zaangażowane
bezpośrednio i pośrednio w nielegalną działalność, związaną z rozprzestrzenianiem
broni masowego rażenia, a także środków jej przenoszenia377.
Program antyproliferacyjny składa się z trzech części. Pierwsza z nich
wprowadza

embargo

importowe

na

zagraniczne

jednostki,

zaangażowane

w rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, a także embargo eksportowe na wszelkie
dobra, usługi i technologie, które mogłyby wspomóc rozwój, produkcję, składowanie,
dostawy i wykorzystanie broni masowego rażenia oraz środków do jej przenoszenia378.
Druga część dotyczy blokady rosyjskich aktywów, związanych z implementacją
porozumienia, zawartego w 1993 r. przez USA i Federację Rosyjską w sprawie
konwersji wysoko wzbogaconego uranu z głowic nuklearnych w nisko wzbogacony
uran, wykorzystywany w cywilnych reaktorach jądrowych (HEU – Highly Enriched
Uranium Agreement)379. Z kolei trzecia część, najnowsza, zawiera zapisy, rozszerzające
zakres sankcji nałożonych w 1994 r. Rozporządzenie prezydenta Busha z 28 czerwca
2005 r. – EO 13382 – blokuje aktywa i zakazuje dokonywania jakichkolwiek transakcji
z jednostkami zamieszczonymi w aneksie i liście SDN. Jeśli wśród jednostek
umieszczonych na listach SDN znajdują się główni przedstawiciele reżimu rządzącego,

377

Sankcje gospodarcze zostały początkowo nałożone przez administrację prezydenta Clintona na mocy
rozporządzenia z 14 listopada 1994 r. (EO 12938).
378
Z programu sankcyjnego zostały wyłączone kraje, które mają podpisane z USA umowy bilateralne lub
multilateralne w sprawie kontroli rozprzestrzenienia broni masowego rażenia. Sankcje gospodarcze
nakładane są na bazie procedur zawartych w Weapons of Mass Destructions Trade Control Regulations,
31 C.F.R Part 539, za pomocą których OFAC wprowadza w życie rozporządzenie wykonawcze
prezydenta EO 12938.
379
W czerwcu 2000 r. prezydent Clinton wydał rozporządzenie EO 13159, wprowadzone w życie przez
HEU Agreement Assets Control Regulations, 31 C.F.R. Part 540, na mocy którego zabezpieczono
niektóre rosyjskie aktywa bezpośrednio związane z realizacją postanowień porozumienia HEU.
Konkretyzacja aktywów jest dokonywana przez regulacje, rozporządzenia, dyrektywy i licencje
wydawane przez OFAC.
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OFAC buduje osobny program sankcyjny dla danego kraju, niezależnie od programów
tematycznych380.
Osobny program sankcji gospodarczych przewidziany jest również dla jednostek
zaangażowanych w działalność terrorystyczną i jednostek je wspierających,
w szczególności udzielających im wsparcia finansowego. Program antyterrorystyczny
był odpowiedzią na zamachy z 11 września 2001 r. Podobnie jak w przypadku
programu antyproliferacyjnego rozporządzenie prezydenta Busha – EO 13224
z 12 września 2001 blokuje aktywa i zakazuje dokonywania jakichkolwiek transakcji
z jednostkami

zamieszczonymi

w

aneksie

i

SDN381.

liście

Do

programu

antyterrorystycznego włączono rozporządzenia wcześniejsze, odnoszące się do sankcji
nakładanych na te jednostki, które poprzez ataki terrorystyczne zagrażają procesowi
pokojowemu

na

Bliskim

Wschodzie382.

Bazę

prawną

dla

programu

antyterrorystycznego stanowią IEEPA oraz AEDPA (The Antiterrorism and Effective
Death Penalty Act). I podobnie, jak w przypadku programu antyproliferacyjnego, jeśli
wśród jednostek umieszczonych na listach SDN znajdują się główni przedstawiciele
reżimu rządzącego, tworzony jest osobny program dla danego kraju.
Nie

sposób

analizować

studiów

przypadków

poszczególnych

osób

indywidualnych czy też instytucji i przedsiębiorstw objętych sankcjami, dlatego
przedmiotem bliższej obserwacji są państwa, wobec których USA zastosowały politykę
sankcyjną. Wyniki priorytetyzacji motywów tej polityki pozwoliły na wskazanie
krajów, które są bieżąco objęte sankcjami gospodarczymi. Kraje, wobec których Stany
Zjednoczone realizują politykę sankcyjną w ramach walki z terroryzmem i jednocześnie
ograniczania rozprzestrzeniania broni masowego rażenia, z naciskiem na broń jądrową
to Iran, KRLD i Syria.
4.3.1. Polityka sankcyjna USA wobec Iranu
Iran w czasie II wojny światowej sympatyzował z Trzecią Rzeszą, dlatego
w 1941 r. na jego terytorium znalazły się wojska brytyjskie i radzieckie, a rządy przejął

380

Przez programy tematyczne należy rozumieć programy nakierowanych sankcji gospodarczych,
nakładanych na jednostki dopuszczające się konkretnego rodzaju nielegalnej działalności. OFAC
administruje
czterema
podstawowymi
programami
sankcyjnymi:
antyproliferacyjnym,
antynarkotykowym, antyterrorystycznym i programem dotyczącym handlu brudnymi diamentami.
381
Tytuł wykonawczy rozporządzenia 13224 stanowią Terrorism Sanctions Regulations (31 C.F.R. Part
595), Terrorism List Governments Sanctions Regulations (31 C.F.R. Part 596) i Foreign Terrorist
Organizations Sanctions Regulations (31 C.F.R. Part 597).
382
EO 12947 (23 Jan 1995) oraz EO 13099 (22 Aug 1998).
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po swym ojcu szachu Rezie I, Mohammad Reza Pahlawi. Po zakończeniu wojny
w Iranie dochodziło do ciągłych zamieszek między ścierającymi się ugrupowaniami
komunistycznej partii Tudeh, lewicującymi nacjonalistami pod przewodnictwem
Mohammada Mosaddeka i ekstremistami islamskimi. Mosaddek w 1951 r. został
wybrany na stanowisko premiera i rozpoczął realizację zapowiadanych planów, w tym
nacjonalizację przemysłu naftowego. Ostre konflikty między szachem, stronnikiem
USA, a premierem zakończyły się ucieczką Pahlawiego z kraju w sierpniu 1953 r.
W kilka dni później zakończona sukcesem akcja CIA, zmierzająca do obalenia
Mosaddeka, umożliwiła powrót szacha do Iranu. Od tamtej pory szach utrzymywał
bardzo bliskie stosunki z Zachodem, co zaowocowało nie tylko poprawą stanu
gospodarki, ale również wzmocnieniem pozycji Iranu w regionie383. Niezadowolenie
z przyjaznych relacji Iranu z USA głośno artykułowały ugrupowania lewicowe
i wpływowy kler muzułmański. O ile szachowi udało się zwalczyć komunistów, to kler
wzmocnił swoją pozycję oraz doprowadził do detronizacji szacha i jego kolejnej
ucieczki z kraju. Kler krytykował europeizację Iranu, zagrażającą tradycyjnym
wartościom islamu, metody rządzenia i realizację programu reform. Z czasem opozycja
antymonarchistyczna, skupiona wokół szyickiego ajatollaha Chomeiniego, urosła na
znaczeniu. Masowe zamieszki przerodziły się szybko w rewolucję, a szach salwował się
ucieczką do Stanów Zjednoczonych. Chomeini powrócił do kraju w lutym 1979 r. by
przekształcić Iran w teokratyczną Republikę Islamską384. Polityka zagraniczna w jego
wydaniu była kontynuacją polityki „negatywnej równowagi” Mosaddeka, zamykającą
się w haśle: „ani Zachód, ani Wschód”385. Wrogość wobec Stanów Zjednoczonych
znalazła upust w listopadzie 1979 r., kiedy to grupa studentów wtargnęła do ambasady
USA, biorąc zakładników. Zdarzenie to zapoczątkowało działania w ramach polityki

383

Iran stał się mocarstwem, które mogło stanowić przeciwwagę dla głównego lidera regionu – Egiptu
pod rządami Nassera. W celu umocnienia swojej pozycji Iran planował stworzenie koalicji państw
muzułmańskich, wspierał też powstańców kurdyjskich w Iraku oraz był państwem członkowskim
CENTO [w:] Artur Patek, Bliski Wschód [w:] Artur Patek, Jan Rydel, Janusz J. Węc, Najnowsza historia
świata, tom 1, 1945-1963, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000, 2003, s. 350.
384
Chomeini został wygnany z kraju 4 listopada 1964 r. za krytykę rządów szacha. Początkowo
przebywał w Iraku, a następnie osiadł we Francji, gdzie-występując jako zwierzchnik całej społeczności
muzułmańskiej- wzywał do obalenia reżimu w Iranie [w] Artur Patek, Przemiany na Bliskim Wschodzie
w latach siedemdziesiątych [w:] Artur Patek, Jan Rydel, Janusz J. Węc, Najnowsza historia świata, tom 2,
1963-1979, Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2000, 2003, s. 218-219.
385
Dwa największe mocarstwa, USA i ZSRR, które obawiały się, że Iran sprzymierzy się z jednym
z nich, doczekały się etykiety odpowiednio „Wielkiego” i „Małego Szatana” [w:] Fred Halliday, Bliski
Wschód w stosunkach międzynarodowych Władza, polityka i ideologia, Kraków: Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009, s. 121-122.
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sankcyjnej, która w okresach administracji różnych prezydentów bywała ostrzejsza
bądź łagodniejsza, ale jest konsekwentnie realizowana aż do dnia dzisiejszego.
Prezydent Carter wprowadził początkowo embargo na eksport broni do Iranu386,
a następnie zakaz importu irańskiej ropy naftowej387. W połowie listopada 1979 r., na
podstawie IEEPA, ogłosił on stan zagrożenia bezpieczeństwa narodowego i skorzystał
z możliwości, jakie daje ta ustawa w kwestii blokowania aktywów. Rozporządzenie
EO 12170, wcielające przepisy IEEPA w życie, zakładało zamrożenie aktywów
finansowych irańskiego rządu i banku centralnego388. W kwietniu 1980 r. nałożono
embargo handlowe, wyłączające żywność i leki, a także zakazano obywatelom USA
podróżowania do/z Iranu oraz dokonywania transakcji finansowych z irańskimi
partnerami lub za pośrednictwem irańskich instytucji finansowych389. Uwolnienie
amerykańskich

zakładników

umożliwiło

zniesienie

obydwu

kwietniowych

rozporządzeń, przy zachowaniu blokady własności rządu irańskiego390.
Kolejne sankcje zostały nałożone w 1984 r. w wyniku irańskiego zaangażowania
w zamachy na ambasadę391 i bazę marynarki wojennej w Bejrucie. Iran został wpisany
na listę krajów wspierających międzynarodowy terroryzm392, a tym samym pozbawiony
amerykańskiej pomocy zagranicznej i objęty ścisłą kontrolą eksportową dóbr
o podwójnym zastosowaniu393.
Relacje z Iranem sukcesywnie ulegały pogorszeniu. W 1987 r. w ostatniej fazie
wojny iracko-irańskiej, USA zaangażowały się w tzw. wojnę o tankowce. Iran i Irak
blokowały wody Zatoki Perskiej i atakowały przepływające tankowce, by pozbawić
adwersarza dochodów ze sprzedaży ropy. Kuwejt zwrócił się do USA z prośbą
o ochronę, która miała polegać na objęciu jego statków amerykańską banderą.
386

8 listopada 1979 r. na podstawie The Arms Export Control Act of 1976, 22 U.S.C. 2778.
12 listopada 1979 r. na podstawie The Trade Expansion Act of 1962, 19 U.S.C. 1801.
388
EO 12170 (November 14, 1979) Blocking Iranian Government Property.
389
EO 12205 (April 7, 1980) Prohibiting Certain Transactions With Iran, EO 12211 (April 17, 1980)
Prohibiting Certain Transactions With Iran. Dodatkowo rozporządzenie 12211 wstrzymywało dostawy
wcześniej zamówionego i zakupionego przez Iran od USA uzbrojenia [w:] Hossein G. Askari John
Forrer, Hildy Teegen, Jiawen Yang, Case Studies of U.S. Economic Sanctions. The ChRLese, Cuban, and
Iranian Experience, Westport, Connecticut, London: Praeger, 2003, s. 188.
390
Magdalena Bałut, Unilateralne sankcje gospodarcze w polityce zagranicznej USA wobec Iranu po
1979 r., [w:] Gospodarcze i społeczne relacje współczesnego świata. Materiały konferencyjne pod red.
K. Budzowskiego, Krakowska Szkoła Wyższe im. A.F. Modrzewskiego, Kraków 2007, s. 10-11.
391
Zamach został zaplanowany i przygotowany pzy współpracy z Syrią. W ambasadzie USA odbywało
się w tym czasie spotkanie pracowników CIA, o czym Iran został poinformowany przez służby ZSRR
[w:] Hala Jaber, Hezbollah : walka i zemsta, Warszawa: Rytm : Bellona, 1999, s. 75-76.
392
Iran dołączył do Kuby i Syrii 19 stycznia 1984 r. na stronie internetowej www.state.gov z dnia
13 października 2010 r.
393
Greg Bruno, Lengthening List of Iran Sanctions, dostępny na stronie internetowej www.cfr.org z dnia
13października 2010 r.
387
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Amerykańskie okręty wojenne zaczęły patrolować Zatokę Perską i, prócz tankowców,
stały się celem ataku floty irańskiej. W październiku 1987 r. prezydent Reagan nałożył
na Iran embargo importowe i sankcje wtórne na produkty wytworzone z irańskiej ropy,
sprowadzanej przez kraje trzecie394.
Pierwsze sankcje gospodarcze w ramach walki z proliferacją broni masowego
rażenia zostały nałożone na Iran w październiku 1992 r. na mocy ustawy Iran – Iraq
Non-Proliferation Act. Ustawa określała warunki handlu towarami podwójnego
zastosowania i zakładała zastosowanie sankcji gospodarczych wobec wszystkich
podmiotów, które wspierają działania Iranu w ramach pozyskiwania broni masowego
rażenia oraz zaawansowanej broni konwencjonalniej395. Sankcje mogły przybrać formę
dwuletniego wstrzymania realizacji kontraktów rządowych, a także zakazu udzielania
licencji na eksport z USA. Jeśli podmiotem łamiącym przepisy byłby kraj, administracja
Busha przewidywała wstrzymanie pomocy zagranicznej, głosowanie przeciwko
udzielaniu pożyczek i kredytów przez organizacje międzynarodowe, zawieszenie
porozumień o współprodukcji, zawieszenie wymiany technicznej w zakresie technologii
wojskowych i technologii podwójnego zastosowania, a także embargo na broń396.
Dodatkowo, w kompetencjach prezydenta leżała odmowa nadania danemu krajowi
klauzuli największego uprzywilejowania oraz nałożenie embarga handlowego.
Od 1995 r. polityka sankcyjna wobec Iranu zaczęła kształtować się dwutorowo.
Nacisk gospodarczy stosowano jednocześnie na okoliczność wspierania przez Iran
terroryzmu,

w szczególności

działalności

Hezbollahu

w

Libanie397,

oraz

rozprzestrzeniania broni masowego rażenia. Co więcej, administracja Clintona
osłabiana była przez większość republikańską, kontrolującą obydwie izby Kongresu,
która traktowała sankcje jako instrument wkupywania się w łaski potężnych grup

394

EO 12613 (October 30, 1987) Prohibiting Imports From Iran. Zob. Herman Franssen, Elaine Morton,
A Review of US Unilateral Sanctions Against Iran, MEES Article, vol. XLV, No 34, 26 Aug 2002,
dostępne na stronie internetowej www.mafhoum.com z dnia 10 stycznia 2010 r.
395
Iran-Iraq Arms Nonproliferation Act of 1992 (P.L. 102-484). Ustawa ta była częścią polityki
podwójnego powstrzymywania (dual containment policy) , która zmierzała do uniemożliwienia obydwu
krajom pozyskania broni masowego rażenia.
396
Sankcje gospodarcze wobec kraju miały być nałożone na okres jednego roku. W ustawie zapisano
możliwość uchylenia przez prezydenta warunków programu sankcyjnego [w:] Kenneth Katzman, Iran
Sanctions, CRS Report for Congress, Aug 3, 2010 dostępny na stronie internetowej www.fas.org z dnia
15 października 2010 r.
397
Iran dostarcza Hezbollahowi pomocy finansowej, oficjalnie na cele charytatywne i wsparcie jego
działaności politycznej, ale nie bierze udziału w planowaniu operacyjnym [w:] Przemysław Osiewicz,
Iran: polityka regionalna po roku 2005, „Sprawy Międzynarodowe”, 3/2008, s. 32.
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nacisku wewnątrz własnych szeregów398. W maju 1995 r. prezydent Clinton wydał dwa
rozporządzenia, aktywujące szeroki program sankcji gospodarczych wobec Iranu.
Przewidywały one zakaz realizacji inwestycji w irańskim sektorze naftowym399,
embargo

handlowe,

zakaz

dokonywania

jakichkolwiek

transakcji,

a także

rozpoczynania inwestycji greenfield lub inwestycji związanych z własnością irańską400.
Działania w kierunku zaostrzenia polityki sankcyjnej wobec Iranu nie były
satysfakcjonujące dla republikańskiego Kongresu. W sierpniu 1996 r. przyjęto więc
Iran and Libya Sanctions Act401 ograniczającą wartość amerykańskich inwestycji
w irańskim sektorze energetycznym402 do 40 mln USD rocznie403 oraz nakładającą
sankcje gospodarcze na podmioty, sprzedające Iranowi technologie do produkcji broni
masowego rażenia.
Wybór Mohammada Chatami’ego na nowego premiera Iranu w 1997 r.
wprowadził klimat rozluźnienia na linii Teheran-Waszyngton. Aspiracje reformatorskie
Chatami’ego i idea porozumienia między cywilizacjami, którą oficjalnie głosił,
zmotywowały Clintona do złagodzenia programu sankcyjnego404. Prezydentura Busha
wyznaczyła jednak kres ocieplenia stosunków z Iranem. W ramach republikańskiej
polityki twardej linii prezydent podpisał w 2000 r. ustawę Iran Nonproliferation Act,
nakładającą sankcje na zagraniczne podmioty, wspierające rozbudowę irańskiego
programu jądrowego405. Warunki zapisane w ILSA zostały w sierpniu 2001 r.
przedłużone na kolejnych 5 lat w wyniku zaangażowania Iranu w zorganizowanie
zamachów bombowych w Al-Khobar (Arabia Saudyjska), podczas których zginęło
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Administracja Clintona podlegała szczególnie silnym naciskom ze strony najpotężniejszego,
żydowskiego lobby - The America Israel Public Affairs Committee (AIPAC), działającego
w Waszyngtonie.
399
EO 12957 (March 15, 1995) Prohibiting Certain Transactions With Respect to the Development
of Iranian Petroleum Resources.
400
EO 12959 (May 6, 1995) Prohibiting Certain Transactions With Respect to Iran
401
W 2006 r. oficjalnie usunięto z ustawy zapisy, dotyczące sankcji wobec Libii ze względu na spełnienie
przez nią warunków, stawianych przez rezolucję ONZ odnośnie katastrofy lotniczej Pan Am 103, mimo
iż w rzeczywistości sankcje wobec Libii zostały zniesione już w 2004 r. Ustawa zmieniła nazwę na Iran
Sanctions Act (P.L. 109-293).
402
Sektor energetyczny należało rozumieć jako sektor obejmujący pozyskiwanie ropy i gazów
naturalnych, a także gazu LNG, tankowce, produkty służące do produkcji i transportu rurociągów
przesyłowych dla ropy i gazu LNG.
403
Wartość inwestycji obniżono następnie do 20 mln, kiedy okazało się, że USA odniosły porażkę
w formowaniu koalicji państw zaangażowanych w program sankcji multilateralnych wobec Iranu.
404
Poczynione ustępstwa były symboliczne. Clinton dopuścił na rynek amerykański perskie dywany,
pistacje i kawior.
405
Iran Nonproliferation Act of 2000 (P.L. 106-178). W styczniu 2005 r. przepisy ustawy zostały
rozciągnięte na Syrię, a od początku 2006 r. na Koreę Północną. Znalazła ona zastosowanie wobec
podmiotów wspierających program jądrowy i rakietowy. Obecnie ustawa przyjmuje nazwę Iran, North
Korea, and Syria Nonproliferation Act Sanctions (INKSNA).
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19 amerykańskich żołnierzy406. Mimo, iż Iran potępił zamachy z 11 września 2001 r.
i udzielił wsparcia koalicji państw podczas wojny z Talibami i Al-Kaidą
w Afganistanie407, prezydent Bush zaliczył Iran do krajów tzw. „osi zła” wraz z Irakiem
i Koreą Północną. Sformułowanie to wytyczyło główne kierunki polityki zagranicznej
USA w kwestii irańskiej, tj. próby ograniczenia proliferacji broni masowego rażenia
oraz walki z terroryzmem. Po obaleniu reżimu Husseina w 2003 r. administracja Busha
wzmożyła nacisk na Iran w celu zakończenia programu jądrowego408. Inspekcja IAEA
w tym samym roku wykazała ślady wzbogacania uranu w elektrowni jądrowej
w Bushehr. Pod naciskiem USA oraz krajów europejskich, Wielkiej Brytanii, Francji
i Niemiec, Iran podpisał Dodatkowy Protokół do Układu o nierozprzestrzenianiu broni
jądrowej, umożliwiający niezakłócone inspekcje. Administracja Busha kontynuowała
prowadzenie polityki „twardej ręki” wobec Iranu409. W 2005 r. prezydent Bush objął
irańskie podmioty, zaangażowane w proliferację broni masowego rażenia, sankcjami
gospodarczymi nałożonymi na mocy IEEPA i NEA. Dodatkowo, USA wstrzymał
pomoc zagraniczną dla Rosji za wspieranie irańskiego programu jądrowego410.
W 2006 r. Iran odmówił dalszych inspekcji ze strony IAEA, łamiąc rezolucję z 2005 r.,
a także chciał zawiesić memorandum, dotyczące wzbogacania uranu. Zdarzenie
406

Charles Recknagel, U.S. And Iran Chart Different Courses Over War On Terror, Dec 13, 2001,
dostępne na stronie internetowej www.rferl.org z dnia 18 października 2010 r.
407
Iran zgodził się zamknąć swoje granice dla sił Al-Kaidy, otworzył swoje porty dla pomocy
humanitarnej dostarczanej przez kraje zachodnie, przekonywał swoich sprzymierzeńców w Afganistanie
tj. Przymierze Północne by współpracowało z siłami USA. Teheran zgodził się na awaryjne lądowania
pilotów amerykańskich na swoim terytorium. Iran wziął udział w konferencji w Bonn, ustanawiającej
nowy rząd w Afganistanie w listopadzie 2001 r. [w:] Emmanuel Karagiannis, The US-Iranian
Relationship after 11 September 2001 and the Transportation of Caspian Energy, Central Asian Survey,
22(2/3), Jun/Sept, 2003, s. 152-153. Iran starał się wykorzystać wojnę z terroryzmem w celu poprawy
stosunków z USA [w:] Daniel Brumberg, Dilemmas of Western Policy Toward Iran, The International
Spectator, No 3, July-September 2002, s. 75.
408
Stany Zjednoczone nie posiadały dowodów na istnienie programu broni jądrowej. Wiedziały jednakże,
że Iran rozwija swoje możliwości techniczne i technologiczne by taką broń uzyskać [w:] wywiad
z Davidem Albrightem z dnia 13 września 2003 r., przeprowadzony przez Bernarda Gwertzmana,
dostępny na stronie internetowej www.cfr.org z dnia 20 października 2010 r.
409
Kwestie polityki zagranicznej zdominowały Ogólnokrajową Konwencję Partii Republikańskiej we
wrześniu 2004 r. Prezydent Bush podkreslał, że obecna polityka wobec Bliskiego Wschodu gwarantuje
bezpieczeństwo USA. Władze wybrane w wolnych wyborach w rejonie bliskowschodnim pomogą
utrzymać pokój międzynarodowy, ponieważ zaangażują się w walkę z terroryzmem, zamiast udzielać mu
schronienia [w:] A. Mania, P. Laidler, Amerykańska demokracja w XXI w., Kraków : Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2006, s. 22-23.
410
Rosja, począwszy od lat 90., zaangażowała się we współpracę z Iranem w kwestii programu
jądrowego. Wspierała budowę reaktora w Bushehr, co czyniło ją obiektem podejrzeń o wspieranie
irańskiego programu broni jądrowej, a także programu rakiet, mogących przenosić głowice atomowe na
znaczne odległości. Rosja ostro zaprzeczała tym oskarżeniom i zapowiedziała w 2002 r., że ma w planie
ukończyć budowę reaktora w Bushehr oraz pięciu kolejnych, służących celom cywilnym – jeszcze
jednego w Bushehr i czterech w Ahvaz, w okolicach Teheranu [w:] Victor Mizin, The Russia – Iran
Nuclear Connection and U.S. Policy Options, Middle East Review of International Affairs, vol. 8, No. 1,
March 2004, s. 78.

141

to zaalarmowało Radę Bezpieczeństwa ONZ, która jednakże w swym oświadczeniu
ograniczyła się jedynie do wyrażenia niepokoju i wezwania Iranu do wywiązywania się
z obowiązków wobec IAEA411.
Opór Iranu wobec wywiązywania się z warunków zapisanych w NPT, którego
Iran jest sygnatariuszem od 1968 r., zaniepokoił również społeczność międzynarodową.
W latach 2006-2008 ONZ nałożyła sankcje gospodarcze w ramach trzech programów
opartych na rezolucjach 1737, 1747 i 1803412. W tym czasie prowadzono intensywne
wielostronne negocjacje z Iranem w kwestii zawieszenia programu wzbogacania uranu,
oferując w zamian pakiet zachęt. Negocjacje te okazały się jednak bezowocne413.
Wygrana w wyborach prezydenckich Baracka Obamy, a także powtórny wybór na
prezydenta Iranu Mohamada Ahmadineźada, nie przyniosły żadnych postępów
w kolejnych wielomiesięcznych rozmowach. Stany Zjednoczone zdecydowały się na
jednostronne działania. 1 czerwca 2010 r. prezydent Obama podpisał nową ustawę
Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010414
(CISADA). CISADA jest odpowiedzią na kontynuowane przez reżim rządzący
przypadki łamania praw człowieka, w szczególności nadużycia, których dopuszczono
się podczas ostatnich wyborów prezydenckich w Iranie w 2009 r. Wzmacnia ona
kompetencje Prezydenta w kwestii nakładania dodatkowych sankcji na Iran w ramach
programu antyproliferacyjnego415. Nowa ustawa dotyczy szerszego grona instytucji
finansowych i przedsiębiorstw, zaangażowanych w rozwój irańskiego sektora
energetycznego, niż ISA oraz rozciąga definicję sektora energetycznego na sektor
przesyłowy (gazociągi i ropociągi) i transport morski (tankowce)416. Nakłada ona
411

S/PRST/2006/15, March 29, 2006, UN Security Council Presidential Statement. Pomysł nałożenia
sankcji spotkał się ze sprzeciwem ChRL i Rosji. Rosja utrzymywała silne powiązania handlowe z Iranem,
a dodatkowo zależało jej na przeforsowaniu rozwiązania, zakładającego wzbogacanie uranu na potrzeby
Iranu na jej terytorium. Z kolei ChRL importowały duże ilości irańskiej ropy i w tym czasie obydwa kraje
podpisały też duży kontrakt na dostawy gazu [w:] Robert McMahon, Iran, the United Nations, and
Sanctions, Background Q&A, dostępny na www.cfr.org z dnia 23 października 2010 r. oraz Recognizing
Iran as a Strategic Threat: An Intelligence Challenge for the United States. Staff Report of the House
Permanent Select Committee on Intelligence Subcommittee on Intelligence Policy, August 23, 2006,
dostępny na stronie internetowej http://intelligence.house.gov z dnia 23 października 2010 r.
412
Resolution 1737 (2006), Dec 23, 2006; Resolution 1747 (2007), March 24, 2007; Resolution 1803
(2008), March 3, 2008.
413
Iran postawił na politykę odprężenia w regionie. Podkreślał powagę takich kwestii jak wzajemne
zrozumienie i propagowanie pokoju na Bliskim Wschodzie. Taką retorykę można interpretować jako
przygotowanie gruntu przed potencjalną konfrontacją z USA lub Izraelem. Rzecz jasna, Iran nie liczył na
wsparcie wojskowe, ale raczej polityczne, które zagwarantowałoby dyskredytacje działań USA i ich
sojuszników, jeśli byłyby one podejmowane z pominięciem krajów arabskich [w:] Przemysław Osiewicz,
Iran: polityka regionalna po roku 2005, op. cit., s. 28-29.
414
CISADA (P.L. 111–195).
415
CISADA wnosi poprawki do ISA z 1996 r.
416
CISADA, Sec. 102.
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dodatkowe sankcje na podmioty eksportujące do Iranu produkty powstałe z rafinacji
ropy naftowej lub uczestniczące w budowie irańskiego przemysłu rafineryjnego.
Regulacje przewidują również417:
a) nałożenie szerokiego embarga handlowego, z wyłączeniem żywności, leków,
dóbr i usług dla przemysłu lotnictwa cywilnego, produktów rolniczych, a także
pomocy humanitarnej, dóbr i usług na potrzeby działalności IAEA oraz
niezbędnych w celach promocji demokracji
b) zamrożenie aktywów członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej,
zaangażowanych we wspieranie terroryzmu czy proliferację broni masowego
rażenia
c) zakaz zawierania kontraktów rządowych z podmiotami irańskimi oraz
podmiotami, które eksportują do Iranu wrażliwe technologie komunikacyjne,
zagrażające swobodnej komunikacji w społeczeństwie irańskim
d) możliwość dezinwestycji udziałów w przedsiębiorstwach, które zaangażowane
są w rozwój przemysłu energetycznego Iranu lub inwestują w tym sektorze418.
Prezydentowi przysługuje prawo uchylenia przepisów ustawy w sytuacji zagrożenia
interesu narodowego USA.
Parę dni po przyjęciu CISADA Rada Bezpieczeństwa ONZ przegłosowała
przyjęcie rezolucji 1929419, zaostrzającej sankcje gospodarcze wobec Iranu. Główne
warunki zapisane w rezolucji obejmowały przede wszystkim rozszerzenie listy osób,
objętych multilateralnymi sankcjami finansowymi i podróżnymi, zalegalizowanie
inspekcji ładunków podejrzanych o przemyt, zakaz sprzedaży większości kategorii
ciężkiego uzbrojenia oraz zakaz wspierania irańskiego programu jądrowego
i rakietowego. Rezolucja 1929 wymagała od krajów członkowskich, by naciskały one
na krajowe przedsiębiorstwa w kierunku zaprzestania współpracy z irańskimi
kontrahentami i wprowadziły zakaz otwierania irańskich banków na ich terytorium,
a także nakaz zamykania istniejących filii własnych banków w Iranie, jeśli istniałyby
podejrzenia, że taka działalność wspierałaby irański program jądrowy420.
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CISADA, Sec. 103.
Wartość tych inwestycji reguluje ISA. Dezinwestycje powinny obejmować udziały w rządowych
funduszach emerytalnych. Zakaz inwestycji dotyczyłby przyszłych planów inwestycyjnych funduszy
rządowych i prywatnych.
419
Przeciwko przyjęciu rezolucji opowiedziała się Turcja i Brazylia, Liban wstrzymał się od głosu.
420
Resolution 1929 (2010), June 9, 2010.
418
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Iran jest obecnie jednym z nielicznych krajów, wobec których wspólnota
międzynarodowa uzasadnia konieczność zaostrzenia polityki sankcyjnej. Kraje, na czele
z USA, chcą wykorzystać sytuację społeczno – ekonomiczną Iranu, w szczególności
niezadowolenie społeczne związane z jakością prezydentury Ahmadineżada, i uciec się
do ekonomicznych instrumentów nacisku. Tego typu działania potwierdzają opinię
większości teoretyków stosunków międzynarodowych, którzy traktują sankcje
gospodarcze jako alternatywę dla działań zbrojnych. Obecnie interwencja zbrojna
wobec Iranu, w obliczu rozruchów społecznych w krajach Bliskiego Wschodu, nie
wchodzi w grę. Praktycznie rzecz biorąc, administracji Obamy pozostają próby
negocjacji, do których Iran odnosi się bez entuzjazmu, oraz ostrzejsza polityka
sankcyjna.
4.3.2. Sankcje gospodarcze USA wobec Syrii
Relacje między Syrią a Stanami Zjednoczonymi po II wojnie światowej
naznaczone są ciągłymi napięciami, spowodowanymi nie tylko zmianami na politycznej
mapie świata, ale w szczególności powstaniem nowego państwa na Bliskim Wschodzie
- Izraela. W momencie zakończenia wojny, Syria była jednym z sześciu niezależnych
państw421. Choć formalnie niepodległa, pozostawała ona w silnym związku politycznowojskowym z Francją. W kolejnych latach nastąpił wzrost znaczenia ideologii
panarabskiej, która stała się fundamentem koalicji antyizraelskiej po proklamowaniu
państwa Izrael w 1948 r. Syria uczestniczyła we wszystkich pięciu wojnach arabskoizraelskich. Podczas wojny sześciodniowej w 1967 r. Izrael zagarnął syryjskie Wzgórza
Golan, o które do tej pory upomina się Syria. Do dnia dzisiejszego wszelkie próby
rozwiązania konfliktu na Bliskim Wschodzie okazały się bezskuteczne, a dynamika
stosunków między Syrią a Izraelem determinuje charakter polityki sankcyjnej USA.
Podstawową przesłanką zastosowania sankcji gospodarczych wobec Syrii stało
się wsparcie, jakie rząd prezydenta Hefeza Asada, a od 2000 r. jego syna Bashara,
udziela organizacjom antyizraelskim takim jak: Hamasowi, Islamskiemu Dżihadowi lub
Ludowemu Frontowi Wyzwolenia Palestyny i jego odłamom, a także Hezbollahowi
i Al-Kaidzie. Pierwsze sankcje w formie wstrzymania pomocy zagranicznej nałożył na
Syrię prezydent Carter w 1979 r.422 po umieszczeniu jej na liście krajów wspierających

421
422

Obok czterech monarchii: Egiptu, Iraku, Arabii Saudyjskiej, a także Jemenu i Libanu.
Sankcje zostały nałożone na mocy Export Administration Act of 1969.
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międzynarodowy terroryzm423. Organizacje terrorystyczne znajdują w Syrii przede
wszystkim schronienie i gwarancje niezawodności dostaw broni i wsparcia finansowego
z Iranu.
Zapisy o wstrzymaniu pomocy dla krajów wspierających terroryzm znalazły się
w International Security Assistance and Arms Export Control Act of 1976, jednak
prezydent Carter zdecydował się je zastosować wobec Syrii dopiero w 1979 r. Stała się
ona od tego momentu nieprzerwanie obiektem polityki sankcyjnej.
Drugą przesłanką stosowania tej polityki jest jej program zbrojeniowy,
zakładający rozwój arsenałów broni niekonwencjonalnej, chemicznej, biologicznej
i jądrowej. Syria nie jest sygnatariuszem Konwencji o Broni Chemicznej i nie
ratyfikowała Konwencji o Broni Biologicznej. Od wielu lat dysponuje ona zapasami
gazów bojowych: sarinu i VX.424. Niewiele jednak wiadomo na temat jej programu
broni biologicznej. W zakresie programu jądrowego współpracuje ona z KRLD
i Iranem, co wzbudza największy niepokój Stanów Zjednoczonych, a także z Rosją.
KRLD wraz z Iranem miała dostarczyć centryfug P-1i technologii nuklearnych, a Rosja
przede wszystkim technologii przenoszenia broni masowego rażenia, w tym systemu
rakiet balistycznych SCUD425. Korea i Iran udzieliły Syrii wsparcia w budowie reaktora
do produkcji plutonu, zbombardowanego przez lotnictwo izraelskie we wrześniu
2007 r.426 Budowa reaktora odbywała się bez wiedzy Międzynarodowej Agencji Energii
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Syria została umieszczona 29 grudnia 1979 r. na liście krajów wspierających terroryzm i figuruje tam
do tej pory wraz z Iranem, Kubą i Sudanem, na stronie internetowej www.state.gov z dnia 23 września
2010 r.
424
Raporty o syryjskim programie broni chemicznej wspominają o trzech fabrykach zależnych od
zewnętrznych dostaw [w:] CIA Unclassified Report to Congress on the Acquisition of Technology
Relating to Weapons of Mass Destruction and Advanced Conventional Munitions, 1 January - 30 June
2003, dostępny na stronie internetowej www.cia.gov z dnia 25 września 2010 r.
425
Oficjele syryjscy odwiedzili Moskwę w maju 2008 r., by wynegocjować kontrakt na zakup samolotów
myśliwskich MiG-29SMT, systemów rakietowych ziemia-powietrze Pantsyr-S1 i Buk-M2, a także
większą ilość rosyjskich samolotów bojowych, w tym myśliwce Su-30 i MiG-31E, rakiety średniego
zasięgu ziemia-ziemia Iskander, samoloty szkoleniowo-bojowe i 2 łodzie podwodne Amur – 1650 [w:]
Richard Weitz, Syria's Assad Sees Georgia War as Opening Moscow Options, „World Politics Review”,
Sept 3, 2008, dostępny na www.worldpoliticsreview.com z dnia 25 stycznia 2010 r.
426
David E. Sanger, Mark Mazzetti, Israel Struck Syrian Nuclear Project, Analysts Say, „New York
Times”, Oct 14, 2007, dostępny na stronie internetowej www.nytimes.com z dnia 22 września 2010. Od
lat 80. nie było tajemnicą, że Syria posiada broń chemiczną. Większość analityków wykluczało zdolność
pozyskania przez rząd syryjski broni jądrowej ze względu na bariery techniczne i ekonomiczne. Atak
izraelski na budowany reaktor plutonowy dowiódł jak bardzo się mylono w tej kwestii [w:] Gregory
L. Schulte, Stopping Proliferation Before It Starts, „Foreign Affairs”, July/August 2010, s. 87.
427
Statement by the White House Press Secretary on Syria and North Korea, April 24, 2008.
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Stosunki między USA i Syrią zaogniała dodatkowo syryjska ingerencja
w sprawy wewnętrzne Libanu428. Strategiczne położenie tego kraju, nękanego przez
wojny domowe, powodowało, że jego niekontrolowane terytorium stało się
schronieniem dla licznych bojówek antyizraelskich, dokonujących ataków na cele
izraelskie, w tym Hezbollahu, wspieranego hojnie przez Syrię. Kwestia okupacji Libanu
była wielokrotnie dyskutowana na forum ONZ, a rząd syryjski wzywany był do
wycofania swoich wojsk z jego terytorium429.
Kryzys w stosunkach Syria-USA przyszedł w 2003 r. Zaangażowanie Syrii
w wojnę z Irakiem po inwazji na Kuwejt, gotowość do podjęcia kolejnych rozmów
pokojowych z Izraelem oraz współpraca ze strony rządu Asada w walce z terroryzmem
po atakach z 11 września 2001 r.430 sygnalizowały zwrot w kierunku ocieplenia
stosunków z USA. Jednakże uderzenie wyprzedzające na Irak spowodowało ostrą
reakcje rządu w Damaszku. Prezydent Bush oskarżył Syrię o udzielenie schronienia
czołowym przedstawicielom irackiego reżimu, o ukrywanie irackiej broni, w tym broni
jądrowej, której nie udało się odnaleźć na terytorium Iraku, a także aktywów
finansowych431. W granicach syryjskich znalazły schronienie liczne grupy bojowników,
którzy przenikali do sąsiedniego Iraku, by walczyć z najeźdźcą432.
428

Wojska syryjskie wkroczyły do Libanu objętego wojną domową w 1976 r. w ramach interwencji
specjalnego korpusu państw arabskich. Syria traktowała terytorium Libanu jako ziemie starożytnej
Wielkiej Syrii. Traktat o Braterstwie, Współpracy i Koordynacji, podpisany przez obydwa kraje w maju
1991 r., ustanawiał protektorat Syrii nad Libanem. Prócz stacjonowania wojsk, Syria kontrolowała
politykę zagraniczną Libanu i dzięki temu mogła rozstrzygać o kwestiach leżących w jej interesie.
W zamian za względną stabilizację po blisko dwóch dekadach wojen, Syria dopuszczała się ograniczania
praw obywatelskich, przejęła kontrolę nad mediami, a także uprawiała praktyki gerrymanderyzmu wobec
głównych opozycjonistów - chrześcijańskich maronitów [w:] Artur Patek, Jan Rydel, Janusz J. Węc,
Najnowsza historia świata, tom 4, 1995 – 2007, Kraków: Wydawnictwo Literackie 2008, s. 314 – 315.
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21 września 2010 r.
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Wspieranie przez Syrię organizacji uznanych przez USA za terrorystyczne oraz
jej sprzeciw wobec wojny z Irakiem w 2003 r., spowodowały przyjęcie przez Kongres
i podpisanie przez prezydenta Busha ustawy Syria Accountability and Lebanese
Sovereignty Restoration Act of 2003 (SALSRA). Projekt podobnej ustawy pojawiał się
już rok wcześniej, jednak administracja Busha uznała, że tego typu przepisy ograniczą
pole manewru prezydenta w sprawach Bliskiego Wschodu433. Rozporządzenie
wykonawcze 13338434, wprowadzające w życie SALSRA, nakładało embargo na
eksport broni i dóbr podwójnego zastosowania oraz umożliwiało prezydentowi wybór
dwóch (lub więcej) z sześciu zaproponowanych restrykcji. Na tej liście znalazły się435:
a) embargo na eksport dóbr, usług i technologii, z wyłączeniem żywności i leków
b) wycofanie się amerykańskich przedsiębiorców z transakcji z syryjskimi
partnerami, połączone z zakazem inwestowania
c) zakaz lądowania i przelatywania w przestrzeni powietrznej USA samolotów
syryjskich
d) ograniczenie kontaktów dyplomatycznych
e) restrykcje podróżne dla dyplomatów syryjskich
f) zablokowanie transakcji dotyczących własność syryjskiej.
Prezydent Bush zdecydował się na embargo eksportowe (a) i zakaz lądowania
i przelotów nad terytorium USA (c). Ponadto, sankcje gospodarcze zostały nałożone na
mocy USA PATRIOT Act Restrykcje objęły środki deponowane przez amerykańskie
instytucje finansowe na rachunkach w Syryjskim Banku Handlowym, oskarżanym
o pranie brudnych pieniędzy. Zamrożono również na mocy IEEPA aktywa jednostek,
wpierających wrogie działania wobec USA. SALSRA przewidywała możliwość
uchylenia przez prezydenta sankcji gospodarczych, dotyczących eksportu niektórych
towarów: leków mogących należeć do grupy towarów podwójnego zastosowania, części
samolotowych
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towarów wspierających działania ONZ, oraz tymczasowego eksportu konkretnych
w tym dziewięciu U.S. Marines [w:] Alfred B. Prados, Syria: U.S. Relations and Bilateral Issues, op. cit.,
www.cfr.org dnia 21 września 2010 r.
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dóbr436. Uchyleniu podlegały również sankcje, dotyczące lądowania i przelotów
samolotów syryjskich nad terytorium USA. Prezydent mógł pozwolić na lądowanie
i start samolotów czarterowych, mających na pokładzie oficjeli syryjskich lub
biznesmenów podróżujących do Stanów Zjednoczonych, oraz na start i lądowanie
w sytuacjach niezaplanowanych, w tym w sytuacjach zagrożenia oraz na przeloty nad
terytorium USA437.
Administracja Busha zaliczyła wkrótce Syrię do grupy krajów osławionej już
„osi zła” i tym samym pchnęła ją w ich ramiona. Pojawiły się spekulacje, czy USA
zdecydują się na wojnę prewencyjną z Syrią, jeśli ta nie ulegnie ich żądaniom438. Colin
Powell, pełniący w tym czasie obowiązki Sekretarza Stanu, stwierdził, że nie tylko
Syria, ale każdy kraj w regionie powinien zastanowić się nad swoją polityką
w kontekście rozprzestrzeniania broni masowego rażenia oraz wspierania terroryzmu.
Była to groźba skierowana konkretnie wobec Iranu439. Relacje Syrii z Iranem,
począwszy od zakończenia II wojny światowej nie były ani łatwe, ani do końca
przejrzyste. Syria jako państwo początkowo sunnickie, a następnie laickie,
socjalistyczne z silną ideologią panarabizmu440, rządzone przez mniejszość alawicką,
ostro zwalczała idee irańskiej, szyickiej rewolucji islamskiej. Iran często oskarżał kraje
arabskie o odżegnywanie się od prawdziwego islamu. Mimo różnic ideologicznych,
Syrię i Iran połączyła wrogość wobec Izraela, a następnie wobec rządów Saddama
Husseina w Iraku, którego obydwa kraje postrzegały jako zagrożenie. Syria i Iran
łączyły również wspólne interesy w Libanie. Inwazja Izraela na Liban w 1982 r.
spowodowała połączenie sił irańsko-syryjskich. Iran zadbał o zjednoczenie różnych
ruchów szyickich, dostarczając im pomocy materiałowej, szkoleniowej, finansowej
i ideologicznej. Nowy ruch, palestyński Hezbollah, operujący na terenie Libanu,
popierany przez Syrię stał się instrumentem walki z Izraelczykami.
Ingerencja Syrii w wewnętrzne sprawy Libanu wywoływała ostry sprzeciw
społeczności chrześcijańskich i druzyjskich, a także niektórych członków rządu.
Co ciekawe libańska opozycja akceptowała rolę polityczną Hezbollahu. Oczekiwano
jedynie od niego, by uznał konieczność autonamii rządu w Bejrucie, niepodkopywaną
436
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stronie internetowej www.brookings.edu/ z dnia 26 września 2010 r.
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dostępny na stronie internetowej www.nytimes.com z dnia 30 września 2010.
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przez ingerencje Syrii441. Eskalacja konfliktu wewnętrznego nasiliła się, kiedy
prosyryjska większość w parlamencie odrzuciła rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ,
wzywającą Syrię do wycofania wojsk, rozbrojenia Hezbollahu i zagwarantowania
suwerenności Libanu442. W proteście przeciwko obecności syryjskiej w Libanie do
dymisji podał się premier Rafik al-Hariri, co zapoczątkowało formowanie się w jego
otoczeniu ruchu antysyryjskiego. Pół roku później, 14 lutego 2005 r., al-Hariri zginął
w zamachu bombowym w stolicy Libanu, Bejrucie. O zorganizowanie zamachu
oskarżono Hezbollah i wspierającą go Syrię, oraz libańskich przeciwników byłego
premiera

związanych

rozwścieczyło

kraje

z

rządem

Zatoki

prezydenta

Perskiej,

w

Lahouda.

Zabójstwo

Haririego

szczególności

Arabię

Saudyjską,

i zapoczątkowało izolację Syrii na arenie międzynarodowej. Podejrzewano, że karty
rozgrywa Iran443. Syria próbowała poprawić swoje położenie, ogłaszając gotowość do
podjęcia kolejnych rozmów pokojowych z Izraelem. Żaden rząd, ani arabski, ani
izraelski, nie potraktował jednak tej deklaracji poważnie444. ONZ powołała specjalną
komisję do zbadania sprawy zamachu na Hariri’ego. Wśród podejrzanych,
wymienianych w niepublikowanym raporcie komisji, znaleźli się brat i szwagier
prezydenta (Maher Asad i Assef Shawkat). ONZ wprowadziła sankcje podróżne
i zamroziła aktywa osób podejrzanych o udział w zamachu na byłego premiera
Libanu445. Stany Zjednoczone wprowadziły program sankcji multilateralnych,
nałożonych przez rezolucję ONZ, jednostronnie zamroziły aktywa członków rządu
i osób z ich otoczenia, zaangażowanych w działania terrorystyczne446, oraz wycofały
swoich przedstawicieli dyplomatycznych. Dodatkowo, niektóre podmioty syryjskie
zostały objęte sankcjami gospodarczymi na mocy EO 13441447. Mimo, iż Syria została
zmuszona do wycofania swoich wojsk z Libanu, w kolejnych latach odzyskała swoje
441
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dawne wpływy na jego terytorium448. Program sankcji nakierowanych został
rozszerzony po raz kolejny w lutym 2008 r.449 Administracja prezydenta Busha
ponowiła zarzuty wobec osób zaangażowanych w działania, zmierzające do
destabilizacji sytuacji w Iraku, a także osób uzyskujących korzyści z korupcji w sferze
publicznej450. Rozporządzenie wykonawcze nie zawierało aneksu, który wskazywałby
konkretne osoby. Dopiero tydzień później Departament Skarbu zamroził aktywa m.in.
kuzyna prezydenta Asada – Rami’ego Makhlufa451. W uzasadnieniu podkreślano, że
Makhluf, korzystając z powiązań z reżimem Asada, poprzez liczne zastraszenia osiągał
ogromne korzyści gospodarcze kosztem syryjskich obywateli. Tego typu działania
prowadziły

nie

tylko

do

ograbiania

własnego

społeczeństwa,

ale

również

ugruntowywały opresyjną i destabilizującą politykę rządu Asada w kraju i poza jego
granicami, w Libanie i na terytoriach palestyńskich452.
Od początku swojego urzędowania administracja prezydenta Obamy postawiła
na politykę zaangażowania wobec krajów Bliskiego Wschodu. W interesie USA
i krajów regionu leży, w szczególności, przecięcie silnych więzów między Syrią
a Iranem. Kraje te wiążą największe obawy z niebezpieczną „szyityzacją” regionu Syrii
alawitów, Iraku oraz Libanu rządzonego przez Hezbollah. W związku z tym, próbuje się
uzmysłowić rządowi Asada, że Syria straci na rozpadzie Iraku, rozprzestrzenieniu się
wojny domowej oraz napięciu w regionie453. Obecna pozycja Iranu w regionie, a także
stan stosunków między Syrią a Iranem, nie pozwalają na szybkie osiągnięcie
oczekiwanych rezultatów. W związku z tym USA planują skupić się na takich
kwestiach jak odbudowa Iraku, syryjsko-izraelskie rozmowy pokojowe oraz konflikt
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izraelsko-palestyński454. W marcu 2009 r. prezydent Obama otworzył nowy rozdział
w relacjach z Syrią, wysyłając do Damaszku dwóch emisariuszy, Jeffrey’a D. Feltmana
–zastępcę sekretarza stanu ds. Bliskiego Wschodu oraz Daniela B. Shapiro – wyższego
urzędnika ds. Bliskiego Wschodu w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Feltman
i Shapiro byli do tej pory najwyższymi urzędnikami administracji USA, którzy zostali
wysłani na rozmowy do Syrii po wycofaniu w 2005 r. zastępcy sekretarza stanu
Richarda Armitage’a, a wcześniej, w 2003 r. ambasadorki Margaret Scobey.
Na spotkaniu, w którym wzięli udział wyżsi urzędnicy syryjskiego rządu, poruszono
kwestie związane z przepuszczalnością granicy syryjsko – izraelskiej,

przyszłością

Libanu, rozmowami pokojowymi z Izraelem i możliwością zażegnania konfliktu
palestyńsko-izraelskiego455.
Mimo podjętych działań w kierunku zbliżenia z Syrią, w maju 2009 r. prezydent
Obama zdecydował się na przedłużenie programu sankcji nałożonych przez
administrację Busha456. Mimo to wciąż podejmuje się wysiłki na rzecz normalizacji
stosunków z Syrią. W czerwcu 2009 r. do Syrii udała się delegacja CENTCOM (U.S.
Central Command), by przedyskutować stały przepływ bojowników islamskich przez
granicę iracko-syryjską. Przedstawiciele Sztabu Generalnego zachęcali rząd Syrii
do wzmożenia wysiłków w kwestii uszczelnienia granic457. W obliczu zamachów
bombowych w Bagdadzie, zorganizowanych przez Al-Kaidę z sierpnia 2009 r.,
kolejnych dostaw broni dla Hezbollahu458 oraz zacieśniania stosunków z Iranem459,
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prezydent Obama w maju 2010 r. przedłużył program sankcji wobec Syrii na kolejny
rok. Obama przyznał, że podjęła ona kroki zmierzające do uszczelnienia granic, ale
podkreślił też jej istotną rolę w destabilizacji regionu (zbrojenie Hezbollahu)
i rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, orzekając, że wciąż stwarza ona
zagrożenie dla interesów USA460.
Polityka kolejnych amerykańskich prezydentów wobec Syrii napiętnowana jest
swoistym niezdecydowaniem między polubowną polityką dialogu a ostrą retoryką
polityki izolacji. Rodzi to przypuszczenia, że Stany Zjednoczone nie wypracowały do
tej pory klarownego stanowiska wobec reżimu syryjskiego i nie znalazły właściwego
sposobu zabezpieczenia swoich interesów w regionie. Ponad trzydziestoletni okres
pozostawania w mocy sankcji gospodarczych wobec Syrii wzbudza zrozumiały
niepokój odnośnie skuteczności tego instrumentu. Kwestia ta zostanie głębiej
przeanalizowana w kolejnym rozdziale.
4.3.3. Sankcje gospodarcze USA wobec KRLD
Po drugiej wojnie światowej Stany Zjednoczone i Związek Radziecki
zadecydowały o okupacji Półwyspu Koreańskiego w celu rozbrojenia Japończyków.
Wojska ZSRR miały stacjonować na północy a USA na południu półwyspu, aż do
momentu rozpisania przez ONZ wyborów do władz krajowych. We wrześniu 1947 r.
ONZ wydało odpowiednią rezolucję, zmierzającą do szybkiego zjednoczenia
i uniezależnienia Korei. Jednakże ZSRR odmówił wykonania postanowień rezolucji
i przeciwstawił się zainstalowaniu na północy komisji ONZ (UNCK – United Nations
Commission on Korea). ONZ wytyczyło granicę między Północą i Południem
na wysokości 38 równoleżnika i w maju 1948 r. przeprowadzono zapowiedziane
wybory w Korei Południowej. W wrześniu tego samego roku ustanowiono
komunistyczny rząd Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Granica między
obydwoma Koreami stała się jedną z wielu linii frontu Zimnej Wojny. W styczniu
„Jane's Defence Weekly”, April 16, 2010 r. dostępny na stronie internetowej http://jdw.janes.com z dnia
7 października 2010r.; Mark Landler, U.S. Speaks to Syrian Envoy of Arms Worrie, "New York Times”,
April 19, 2010 r. dostępny na stronie internetowej www.nytimes.com z dnia 7 października 2010 r.
459
Prezydent Asad zorganizował spotkanie z prezydentem Ahmadinedżadem w lutym 2010 r. w celu
zasygnalizowania krajom Zachodu solidarności z siłami antyizraelskimi. W trakcie spotkania obydwaj
liderzy krytykowali politykę USA wobec regionu Bliskiego Wschodu. Do rozmów zaproszono również
przywódcę Hezbollahu, Nassana Nasrallaha [w:] Jeremy M. Sharp, Syria: Background and US. Relations,
CRS Report for Congress, Congressional Research Service, April 26, 2010r. dostępny na stronie
internetowej www.fas.org z dnia 7 października 2010 r.
460
Message to the Congress Continuing the National Emergency with Respect to Syria, May 03, 2010
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1950 r. USA ogłosiły, że Korea Południowa staje się absolutnie samodzielnym,
niezależnym krajem, pozostającym poza amerykańskim kordonem bezpieczeństwa na
Dalekim Wschodzie461. Taka informacja wystarczyła, by siły północnokoreańskie
zaatakowały w czerwcu Koreę Południową. Na pomoc ruszyły wojska amerykańskie
i ONZ, szybko odzyskując stracone pozycje i zajmując Phenian. Rozważano nawet
zaangażowanie wojsk Tajwanu dowodzonych przez Czang Kaj-szeka do uderzenia
na Chiny kontynentalne, aby zniechęcić ChRL do ewentualnej interwencji w Korei.
Prezydent Truman odrzucił jednak tą propozycję462. ChRL zaangażowała się w konflikt,
by zapobiec okupacji terytorium KRLD. Wojska chińskie zepchnęły siły krajów
Zachodu z powrotem na linię równoleżnika 38. Wojna koreańska zakończyła się
podpisaniem zawieszenia broni w czerwcu 1953 r., które do chwili obecnej nie
pociągnęło za sobą oficjalnego zawarcia pokoju. Dodatkowo, stała się ona preludium do
kilkudziesięcioletniej izolacji KRLD.
Polityka sankcyjna wobec KRLD ukierunkowywana jest poprzez dwie
podstawowe przesłanki. Po pierwsze, Korea jest reżimem marksistowko-leninowskim
i podlega z tego powodu restrykcjom, których korzenie sięgają okresu zimnowojennego
konfliktu ideologicznemu. Po drugie, od momentu swego powstania uznana jest ona za
kraj zagrażający bezpieczeństwu narodowemu USA ze względu na jej działalność,
związaną z proliferacją broni masowego rażenia, rozwojem programu jądrowego,
wspieraniem międzynarodowego terroryzmu i innymi nielegalnymi działaniami463.
Ze względu na komunistyczny charakter rządów KRLD objęta została sankcjami
gospodarczymi na mocy ustawy Trade Agreement Extension Act of 1951, która
zawiesza klauzulę największego uprzywilejowania464. Prezydentura Kennedy’iego
przyniosła intensyfikację polityki restrykcyjnej wobec reżimów komunistycznych.
We wrześniu 1961 r. weszła w życie ustawa Foreign Assistance Act, odmawiająca
krajom komunistycznym pomocy ze strony Stanów Zjednoczonych, obejmującej m.in.
pomoc rozwojową, finansową i kryzysową, a także wykluczająca KRLD z programów
budownictwa mieszkaniowego i poręczeń kredytowych, wymiany długów na płody
461
USA wycofały swoje wojska z Korei Południowej wychodząc z założenia, że agresja ze strony KRLD
jest małoprawdopodobna. Wspomniany kordon bezpieczeństwa sięgał od Aleutów, przez wyspy
japońskie i Riukiu, aż po Filipiny [w:] Edward Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji
i Pacyfiku, Warszawa : Scholar, 1999, s. 386.
462
Peter Lowe, Wojna koreańska, Warszawa : Bellona, 1995, s. 238.
463
Chodzi tu między innymi o pranie brudnych pieniędzy, handel narkotykami, łamanie praw człowieka
i fałszowanie amerykańskiej waluty.
464
KNU, określana później mianem „normalnych warunków handlowych”, została zawieszona
1 września 1951 r.
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rolne oraz wsparcia finansowo-inwestycyjnego ze strony Overseas Private Investment
Corporation. Z kolei osobna ustawa, dotycząca Export-Import Banku - Export-Import
Bank Act of 1945 -, zamknęła dla Korei możliwości uzyskiwania gwarancji
kredytowych, ubezpieczeń, kredytów oraz udziału w programach dofinansowania.
Dodatkowo, na mocy Bretton Woods Agreements Act of 1945 amerykańscy dyrektorzy
wykonawczy, pracujący w IMF, zobowiązani zostali do głosowania przeciwko
kredytowaniu

reżimów

komunistycznych

oraz

przeciwko

przyznawaniu

im

jakichkolwiek udogodnień finansowych465.
Pierwsze restrykcje zostały nałożone już w trzecim dniu wojny koreańskiej.
Przyjęły one formę całkowitego embarga eksportowego na mocy Export Control Act
of 1949. W połowie grudnia 1950 r. w wyniku zaangażowania się ChRL w konflikt
koreański prezydent Truman ogłosił stan zagrożenia narodowego, co pociągnęło za sobą
zastosowanie kolejnych sankcji. Departament Skarbu wydał Foreign Assets Control
Regulations (FACR), zakazujący zawierania transakcji finansowych z podmiotami
północnokoreańskimi

i

chińskimi,

oraz

dający

możliwość

zamrażania

północnokoreańskich aktywów466. Pod koniec lat sześćdziesiątych - w 1968 r. - KRLD
stała się sygnatariuszem, a w 1985 r. ratyfikowała Układ o nierozprzestrzenianiu broni
masowego rażenia. Już wtedy zaczęła ona gromadzić pluton w ramach swojego
programu jądrowego, który stał się kolejna przesłanką zastosowania polityki sankcyjnej.
W latach osiemdziesiątych rozpoczęto również program sankcji antyterrorystycznych.
W 1983 r. KRLD przeprowadziła zamach bombowy, w którym zginęło czterech
członków gabinetu rządowego Korei Południowej. Z kolei w listopadzie 1987 r.
południowokoreański samolot pasażerski Korean Air Line 858, lecący z Bagdadu do
Seulu, został wysadzony w powietrzu467. W odpowiedzi Sekretarz Stanu umieścił
KRLD na liście krajów wspierających międzynarodowy terroryzm, co pociągnęło
465

Dianne E. Rennack, North Korea: Economic Sanctions, CRS Report for Congress, Jan 24, 2006, s. 15,
dostępny na stronie internetowej www.fas.org z dnia 30 października 2010 r.
466
31 CFR Part 500.
467
Samolot ze stu piętnastoma pasażerami rozbił się w tajlandzkiej dżungli niedaleko granicy z Birmą
30 listopada 1987 r. O dokonanie zamachu podejrzewano dwie osoby o narodowości koreańskiej, które
posługiwały się fałszywymi, japońskimi paszportami. Były one na podkładzie samolotu Korean Air
Flight 858 w dniu katastrofy, ale zdążyły wysiąść w trakcie międzylądowania w Zjednoczonych
Emiratach Arabskich. Podejrzewa się, ze podłożyły one ładunki wybuchowe na pokładzie samolotu.
Obydwie osoby zostały pojmane, ale nie udało się ich od razu przesłuchać, ponieważ mężczyzna i kobieta
podjęli się dokonania próby samobójczej poprzez zażycie trucizny. Mężczyzny nie udało się uratować
[w:] Suspect in Korean Crash Recovers From Poisoning, „New York Times”, December 6, 1987,
dostępny na stronie internetowej www.nytimes.com z dnia 24 listopada 2010 r.; Susan Chira, Korean
Plane, 115 Aboard, Crashes in Southeast Asia, „New York Times”, November 30, 1987, dostępny na
stronie internetowej www.nytimes.com z dnia 24 listopada 2010 r.
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za sobą nałożenie kolejnych sankcji gospodarczych, wspólnych dla Iranu, Syrii i innych
krajów, zamieszczonych na tej liście. Ten incydent był ostatnim zamachem
terrorystycznym, którego dopuściła się KRLD do chwili obecnej. Mimo tego,
pozostawała ona na liście krajów wspierających terroryzm do 2008 r. Działania
wspierające międzynarodowy terroryzm zostały od tamtej pory ściśle powiązane
z działalnością proliferacyjną KRLD468.
W

1989

r.

amerykańskie

satelity

sfotografowały

wznowienie

prac

konstrukcyjnych na terenie kompleksu nuklearnego w Yongbyon. Wywiad amerykański
założył, że KRLD rozpoczęła pracę nad pozyskaniem bomby jądrowej, ponieważ mimo
ratyfikacji NPT nie zezwoliła ona na inspekcje IAEA. Incydent zapoczątkował
długoletnie negocjacje, wiążące ze sobą wypełnianie warunków NPT przez KRLD
ze stanem stosunków KRLD-USA469. Polityka sankcyjna była łagodzona przed
podpisaniem kolejnego porozumienia o zakończeniu prac w ramach programu
jądrowego i rakietowego, a zaostrzana w wyniku niedotrzymania warunków bądź
systematycznych testów jądrowych i rakietowych, przeprowadzanych przez KRLD470.
W kolejnych latach polityka wobec Korei przybrała koncyliacyjny charakter
w związku z negocjacjami porozumienia Agreed Framework, zakładającego zamrożenie
przez Koreę programu nuklearnego w zamian za dwa reaktory lekkiej wody i 3,3 mln
baryłek ropy z USA471. Działania zmierzające do normalizacji stosunków między USA
i KRLD obejmowały ułatwienia w dokonywaniu transakcji finansowych i w autoryzacji
wszystkich transakcji, zawieranych z północnokoreańskimi misjami dyplomatycznymi
w USA i amerykańskimi w KRLD oraz dopuszczały import magnezytu i magnezji
z Korei przez licencjonowane podmioty. Dodatkowo, nowe przepisy zakładały
autoryzację transakcji i dostaw dóbr i usług potrzebnych do budowy wspomnianych

468

Przykładem na poparcie tego twierdzenia jest wykreślenie Korei Północnej z listy krajów
wspierających międzynarodowy terroryzm w 2008 r. Prezydent Bush zaproponował skreślenie Korei
z listy jako kartę przetargową w negocjacjach na temat północnokoreańskiego programu jądrowego.
469
Suk Hi Kim, Semoon Chang (red.), Economic Sanctions Against a Nuclear North Korea. An Analysis
of United States and United Nations Actions Since 1950, Jefferson, North Carolina, and London:
McFarland&Company, Inc., Publishers, 2007, s. 42.
470
Lee i Choi w swym opracowaniu na temat działań Departamentu Skarbu w ramach polityki sankcyjnej
przedstawili podział polityki na siedem etapów ściśle związanych z harmonogramem zawieranych bądź
negocjowanych porozumień dotyczących programu zbrojeniowego Korei Północnej [w:] Lee K, Choi J.,
North Korea: economic sanctions and US Department of Treasury actions, 1955-April, 2009, National
Committee on North Korea. dostępny na stronie internetowej www.ncnk.org z dnia 2 listopada 2010 r.
471
Reaktory miały być finansowane i zbudowane przez międzynarodowe konsorcjum Korean Penisula
Energy Development Organization [w:] Suk Hi Kim, Semoon (red.), Economic Sanctions Against
a Nuclear North Korea. An Analysis of United States and United Nations Actions Since 1950, Jefferson,
North Carolina, and London: McFarland&Company, Inc., Publishers, 2007, s. 43.
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reaktorów472. W maju 1996 r. Stany Zjednoczone nałożyły na KRLD i Iran sankcje
gospodarcze z powodu transferu technologii rakietowych473. Sankcje te okazały się
jednak symboliczne, ponieważ w tym czasie obowiązywało całkowite embargo
handlowe między tymi krajami. Korea kontynuowała swoją działalność proliferacyjną.
W 1997 r. USA zastosowały wobec niej sankcje gospodarcze, tym razem ze względu na
sprzedaż technologii i komponentów rakietowych do Pakistanu, dla Khan Research
Laboratory. W grupie odbiorców znalazły się także Iran, Egipt, Libia, Syria, Wietnam
i Jemen474. W tym samym czasie USA zrewidowały warunki FACR w związku
z klęskami powodzi i głodu, udzielając Korei pomocy gospodarczej475.
Prezydentura Clintona wiązała się z kolejną zmianą jakościową w polityce
zagranicznej wobec KRLD. W listopadzie 1998 r. przedstawiciele rządów Stanów
Zjednoczonych i KRLD rozpoczęli pierwszą rundę rozmów na wysokim szczeblu na
temat budowanej przez Koreę podziemnej infrastruktury jądrowej. Warunkiem
przystąpienia Korei do rozmów dwustronnych było złagodzenie przez Waszyngton
polityki sankcyjnej. Rewizja przepisów FARC rozluźniła sankcje podróżne oraz
embarga handlowego476. Kluczowe zmiany obejmowały a) zakończenie embarga
eksportowego pod warunkiem licencjonowania handlu, b) zakończenie embarga
importowego pod warunkiem notyfikacji i uzyskania zgody OFAC, c) zniesienie sankcji
podróżnych

na

wyjazdy/przyjazdy do

KRLD,

d)

pozwolenie

na

turystykę

zorganizowaną do Korei. Mimo dużego zaangażowania strony amerykańskiej rozmowy
dwustronne nie znalazły swojego finału w formie porozumienia o wstrzymaniu prac
w ramach programu jądrowego.
Z kolei cechą charakterystyczną polityki Busha wobec Korei była początkowo
ostra retoryka, a następnie próba podjęcia rozmów dwustronnych477. Obydwa założenia
472

Foreign Assets Control Regulations, Title 31, Part 500, Sections 500.580- 500.584, February 16, 1995.
W 1995 r. CIA doniosła, że Iran otrzymał cztery wyrzutnie rakietowe (TELs) zdolne do odpalania
rakiet Scud [w:] Suk Hi Kim, Semoon Chang (red.), Economic Sanctions Against a Nuclear North Korea.
An Analysis of United States and United Nations Actions Since 1950, Jefferson, North Carolina, and
London: McFarland&Company, Inc., Publishers, 2007, s. 44.)
474
Charles D. Ferguson, Don’t sanction North Korea, Foreign Policy, June 19, 2009, dostępne na stronie
internetowej http://experts.foreignpolicy.com/ z dnia 17 listopada 2010 r.
475
Administracja Busha dokonała również autoryzacji płatności za usługi świadczone przez lotnictwo
USA w związku z przelotami nad terytorium północnokoreańskim i lądowaniami awaryjnymi [w:]
Dianne E. Rennack, North Korea: Economic Sanctions, op. cit., s. 17.
476
Dodatkowo, Kongres wyłączył spod embarga obejmującego kraje wspierające międzynarodowy
terroryzm żywność i leki, wprowadzając w życie Trade Sanctions Reform and Enhancements Act of 2000.
477
We wczesnych latach prezydentury Busha jego strategię wobec reżimu Kima nazywano hawk
engagement. Polityka zaangażowania powielała główne cechy koncyliacyjnej polityki Clintona, ale
i zakładała zastosowanie sankcji jako instrumentu kary w przypadku braku zaangażowania lub nie
spełniania obietnic przez reżim północnokoreański. Krytycy tej strategii podkreślają, że nie byłaby ona
473
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nie przyczyniły się do poprawy skuteczności amerykańskiej polityki478. W 2002 r.
prezydent Bush zaliczył KRLD do grona krajów „osi zła”, a jednocześnie jego
administracja

podtrzymywała

chęć

kontynuowania

rozmów

na

temat

północnokoreańskiego programu jądrowego. W październiku 2002 r. władze KRLD
ogłosiły, że prowadzą program wzbogacania uranu479, co oznaczało złamanie warunków
1994 Agreed Framework. W odpowiedzi USA wraz z Japonią i Koreą Południową
wstrzymały dostawy ropy, uzgodnione na mocy tego porozumienia. Postawa Korei
zmotywowała administrację Busha do zmiany strategii polityki w kierunku większego
multilateralizmu. USA wezwały wspólnotę krajów zrzeszonych w ONZ do nałożenia
sankcji wielostronnych, co jednak nie spotkało się z pozytywnym odzewem, natomiast
zapoczątkowano pierwszy etap rozmów sześciostronnych480. Początkiem 2003 r. KRLD
wycofała się z NPT i usunęła monitoring ze swoich elektrowni jądrowych. Zagroziła
ona również nierespektowaniem porozumienia o zawieszeniu broni z 1953 r., jeśli USA
nie przestaną wzmacniać swojej pozycji militarnej w regionie. W tym samym roku
KRLD przeprowadziła kolejne testy rakiet średniego zasięgu, wystrzeliwując je
w kierunku Morza Japońskiego. Sytuacja ta wymusiła rozmowy trójstronne między
Koreą, USA i ChRL w kwietniu 2003 r. Korea oznajmiła, że posiada broń jądrową,
wywołując tym samym panikę w Japonii481. Wciąż jednak utrzymywała, że chce wrócić
do rozmów sześciostronnych dotyczących swojego programu jądrowego. W maju
2003 r. prezydent Bush, będący z oficjalną wizytą w Polsce, ogłosił rozpoczęcie tzw.
Proliferation Security Initiative, zwanej inaczej Inicjatywą Krakowską482. Inicjatywa

możliwa, gdyby nie wcześniejsza polityka Clintona. Chociażby z tego względu, że administracja Busha
mogła grozić przywróceniem programu sankcji, złagodzonego przez poprzedniego prezydenta [w:] Victor
D. Cha, Korea's Place in the Axis, „Foreign Affairs”, Vol. 81, No. 3, May - June 2002, s. 79-92.
478
Mimo, iż polityka Busha była uznawana za politykę twardej linii, nie nałożono na Koreę żadnych
dodatkowych sankcji całościowych. Administracja ponowiła restrykcje wobec Changgwang Sinyong
Corporation za transfer technologii rakietowych do Jemenu na mocy Iran Nonproliferation Act w 2000 r.
Te same przepisy zostały zastosowane wobec tego przedsiębiorstwa za przesyłanie technologii
rakietowych do Iranu [w:] Suk Hi Kim, Semoon (red.), Economic Sanctions Against a Nuclear North
Korea. An Analysis of United States and United Nations Actions Since 1950, op. cit., s.47.
479
Do tej pory rozmowy między USA i Koreą Północną dotyczyły programu plutonowego.
480
W gronie sześciu państw znalazły się prócz Korei Północnej: Korea Południowa, Japonia, ChRL,
Rosja i USA. Negocjacje wielostronne kontynuowane w kolejnych latach okazały się jednak bezowocne.
481
Ówczesny premier Junichiro Koizumi ogłosił, że rząd jest przygotowany do przeprowadzenia ataków
wyprzedzających przeciwko krajom, które realnie zagrażają Japonii. [w:] Suk Hi Kim, Semoon (red.),
Economic Sanctions Against a Nuclear North Korea. An Analysis of United States and United Nations
Actions Since 1950, op. cit., s.48.
482
Działania podejmowane w ramach inicjatywy polegają na wykrywaniu i śledzeniu państw i odmiotów
pozapaństwowych, które chcą wejść nielegalnie w posiadanie broni masowego rażenia, oraz
przechwytywaniu dostaw tego typu broni oraz jej komponentów [w:] Trzpil Magdalena, Czy PSI może
powstrzymać Iran? [w:] Aleksandra Dzisiów-Szuszczykiewicz (red.), Iran – 30 lat po rewolucji, tom 12,
Biblioteka „Bezpieczeństwa Narodowego”, Warszawa: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, 2009, s. 127.
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jest dobrowolną koalicją państw, które dążą do ograniczenia proliferacji broni
masowego rażenia.
10 lutego 2005 r. Phenian oświadczył po raz pierwszy, że posiada broń
atomową. W tym samym roku odbyła się czwarta runda negocjacji 6-stronnych,
zakończona wspólnym Oświadczeniem z 19 Września, w którym KRLD zadeklarowała
gotowość do zakończenia wszystkich działań proliferacyjnych i ponownego
przystąpienia do NPT. Z kolei USA potwierdziły, że nie mają zamiaru atakować KRLD
i że nie posiadają broni jądrowej na Półwyspie Koreańskim. Stan stosunków USA –
KRDL pogorszyła głośna sprawa banku Banco Delta Asia, mającego siedzibę w Makao.
Bank podejrzewany był o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z handlu
narkotykami oraz wprowadzanie do obiegu sfałszowanej waluty amerykańskiej
znajdującej się na rachunkach podmiotów północnokoreańskich483. W imię obrony
zagrożonego bezpieczeństwa narodowego USA nałożyły sankcje finansowe, które
polegały na zakazie współpracy amerykańskich instytucji finansowych z Banko Delta
Asia (BDA) oraz zamroziły aktywa podmiotów północnokoreańskich ulokowane w tym
banku484. Departament Skarbu przestrzegał instytucje finansowe przed angażowaniem
się w transakcje finansowe z Koreą Północną ze względu na możliwość wpisywania
kolejnych instytucji finansowych na listę SDN485. Kolejne sankcje gospodarcze
dotknęły Koreę w 2006 r. w odpowiedzi na test rakiet dalekiego zasięgu - Taepodong2486. Dzień po jego przeprowadzeniu Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła jednogłośnie
483

David E. Sanger, U.S. Widens Campaign on North Korea, „New York Times”, October 24, 2005
dostępny na stronie internetowej www.nytimes.org z dnia 11 listopada 2010 r. oraz Helene Cooper, David
E. Sanger, U.S. Signals New Incentives for North Korea, „New York Times”, November 19, 2006
dostępny na stronie internetowej www.nytimes.org z dnia 11 listopada 2010 r.
484
Zamrożone aktywa opiewały na 25 mln USD, a duża ich część należała do samego Kim Dzong Ila.
Fundusze te służyły przede wszystkim nabywaniu dóbr luksusowych i utrzymywaniu rządzącej koterii.
Sankcje nałożone zostały na aktywa 11 przedsiębiorstw handlowych. Pociągnęły one za sobą podobne
reakcje ze strony instytucji finansowych Japonii i Korei Północnej. W celu zabezpieczenia swojej
działalności w przyszłości banki Bank of Tokyo, Mitsubishi i Mizuho Corporate Bank (Japonia) i Korea
Exchange Bank (Korea Południowa) wstrzymało transakcje z BDA [w:] Suk Hi Kim, Semoon (red.),
Economic Sanctions Against a Nuclear North Korea. An Analysis of United States and United Nations
Actions Since 1950, op. cit., s.52.
485
“Guidance to Financial Institutions on North Korean Government Agencies and Associated Front
Companies Engaged in Illicit Activities” U.S. Department of Treasury, December 13, 2005, na stronie
internetowej www.fincen.gov z dnia 14 listopada 2010 r. Do końca 2006 r. około 25 instytucji
finansowych ograniczyło lub wstrzymało transakcje finansowe z podmiotami północnokoreańskimi.
Prócz USA, podobne kroki podjęły Australia, Wietnam, Mongolia i ChRL [w:] Testimony of Stuart
Levey, Under Secretary Terrorism and Financial Intelligence U.S. Department of the Treasury. Senate
Appropriations Subcommittee, April 6, 2006, dostępny na http://www.treasury.gov/ z dnia 14 listopada
2010 r. oraz North Korea’s Nuclear Test: The Fallout, International Crisis Group, November 13, 2006,
dostępny na www.crisisgroup.org/ z dnia 14 listopada 2010 r.
486
Presidential Determination on Sanctions Against North Korea for Detonation of a Nuclear Explosive
Device, January 16, 2007 Federal Register ,Vol 72, no. 9. Odpowiedzią Kongresu na testy rakietowe był
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rezolucję 1695, potępiającą działania Korei i wymagającą od krajów członkowskich
nałożenia embarga handlowego na dobra, usługi i technologie, mogące wspomóc
północnokoreański program jądrowy i rakietowy487.
9 października 2006 r. KRLD przeprowadziła zapowiadany test bomby
jądrowej, którego przesłanką miała być „polityka sankcyjna i presja wywierana przez
USA”488. Tym sposobem KRLD została siódmym mocarstwem nuklearnym, nie licząc
Izraela. Akt ten spotkał się z powszechnym potępieniem, nawet ze strony ChRL, Rosji,
Indii i Pakistanu. 14 października 2006 r. Rada Bezpieczeństwa jednomyślnie uchwaliła
rezolucję 1718, nakładającą sankcje handlowe, tj. zakaz sprzedaży materiałów
mogących mieć zastosowanie w programach broni masowej zagłady i rakietowym, oraz
finansowe (zamrożono aktywa zaangażowane w tych programach). Rezolucja 1718
zezwalała

krajom

członkowskim

na

inspekcje

towarów

importowanych

i eksportowanych przez KRLD celem udaremnienia transferów broni489, wzmacniając,
ale nie dając mocy prawnej Inicjatywie PSI.
Efektem następnej rundy rozmów 6-stronnych, prowadzonych w grudniu
2006 r., było zawarcie 13 lutego 2007 r. przełomowego porozumienia o demontażu
programu nuklearnego KRLD. Zakładało ono, że w ciągu 60 dni dojdzie do zamknięcia
ośrodka Yongbyon w zamiana za dostawę 50 tysięcy ton oleju napędowego lub
ekwiwalent pomocy gospodarczej. W kolejnym okresie KRLD miała otrzymać kolejne
950 tysięcy ton oleju napędowego. Warunkiem nieformalnym implementacji
porozumienia z 13 lutego, wysuniętym przez Phenian, było uwolnienie blisko
25 milionów USD zdeponowanych w Banco Delta Asia w Makao. KRLD zażądała
uwolnienia spod reżimu sankcji gospodarczych nałożonych na mocy Trading with
Enemy Act490 oraz skreślenia z listy krajów wspierających międzynarodowy

projekt ustawy North Korea Non-Proliferation Act of 2006, wzywającej rządy innych państw do
wypełnienia warunków rezolucji 1695 ONZ i zastosowania środków nacisku wobec podmiotów
zaangażowanych w proliferacje broni masowego rażenia, podobnych jak nałożone na mocy Iran, North
Korea, and Syria Nonproliferation Act. Mimo, że projekt ustawy wszedł w życie w październiku 2006 r.,
a USA, wraz z innymi krajami, potępiły działania Korei Północnej, żadne nowe sankcje gospodarcze nie
znalazły zastosowania [w:] Lee K, Choi J., North Korea: Economic Sanctions And US Department
Of Treasury Actions, 1955-April 2009, National Committee on North Korea, dostępny na stronie
internetowej www.ncnk.org z dnia 2 listopada 2010 r.
487
S/RES/1695 (2006).
488
Suk Hi Kim, Semoon Chang(red.), Economic Sanctions Against a Nuclear North Korea, op.cit., s. 53.
489
KRLD – program nuklearny, dostępny na stronie internetowej www.stosunkimiedzynarodowe.info
z dnia 1 grudnia 2010 r.
490
Proclamation 8271 of June 26, 2008, Termination of the Exercise of Authorities Under the Trading
With the Enemy Act With Respect to North Korea, Federal Register, Vol 73, no. 125.
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terroryzm491. Korea spełniła zaproponowane jej warunki, a obietnice ze strony rządu
USA zostały zrealizowane w październiku 2008 r.

492

Sytuacja ta wzbudziła liczne

kontrowersje, ale nie poprawiła relacji handlowych między Koreą a USA. Korea
przestała być „wrogiem” i „krajem wspierającym terroryzm”, ale inne przepisy
pozostające w mocy gwarantowały jej ciągłą izolację gospodarczą493. Mimo,
iż bombardowania przeprowadzone przez siły izraelskie na instalacje syryjskie
dowiodły udziału KRLD w syryjskim programie jądrowym, dla dobra relacji z Koreą
Północną i korzystnych uzgodnień w ramach Porozumienia z 13 Lutego 2007 r. USA
wstrzymały się z zastosowaniem jakichkolwiek restrykcji.
Kolejny test rakietowy przeprowadzony przez KRLD 5 kwietnia 2009 r. stał się
wyzwaniem dla administracji Obamy494. USA opowiedziały się za nałożeniem sankcji
przez Radę Bezpieczeństwa ONZ. 13 kwietnia 2009 r. Obama w oświadczeniu
prezydenckim wezwał kraje wspólnoty do podporządkowania się zarządzeniom
rezolucji 1718. Oświadczenie, mimo ostrego języka, nie miało żadnej mocy prawnej
i nie zyskało też oczekiwanego poparcia dla decyzji ONZ495.
Kolejnym wyzwaniem dla administracji Obamy, która stanowczo opowiadała się
za

denuklearyzacją

Półwyspu

Koreańskiego,

był

podziemny

test

jądrowy,

przeprowadzony przez KRLD 25 maja 2009 r. Miesiąc wcześniej Korea oświadczyła,
że wznawia pracę w reaktorze plutonu w Yongbyon. Spodziewała się ona, że
przeprowadzając testy rakietowe i jądrowe, będzie w stanie wymóc ustępstwa ze strony
administracji nowego prezydenta, jak to miało miejsce w okresie prezydentury Busha.
Doczekała się jednak ostrej odpowiedzi z strony Rady Bezpieczeństwa ONZ, która

491

Nie był to pierwszy raz, kiedy Korea starała się o skreślenie z czarnej listy krajów wspierających
terroryzm. Takie warunki pojawiły się już w czasie rundy negocjacyjnej w Genewie w 2000 r. Następnie
ponowiono je w czasie rozmów sześciostronnych w 2003 i początkiem 2004 r.
492
“Briefing on North Korea With Special Envoy for the Six-Party Talks Ambassador Sung Kim, Assistant
Secretary of State for Public Affairs Sean McCormack, Assistant Secretary of State for Verification,
Compliance, and Implementation Paula DeSutter, and Acting Assistant Secretary of State for
International Security and Nonproliferation Patricia McNerney” Sean McCormack, Spokesman, October
11, 2008.
493
KRLD zachowała status państwa komunistycznego, co pozbawiło ją pomocy zagranicznej,
finansowania ze strony Export-Import Banku, dóbr i usług objętych embargiem eksportowym oraz
korzystnych warunków handlowych. Nie mogła ona liczyć na import broni, towarów podwójnego
zastosowania, wsparcia ze strony międzynarodowych instytucji finansowych, a także kredytowania na
podstawie North Korea Non-Proliferation Act of 2006 i Iran, North Korea and Syria Non-Proliferation
Act of 2000 [w:] Presidential Determination No. 2007–34 of September 28, 2007.
494
KRLD ogłosiła, że nie był to standardowy test rakietowy, ale próba wyniesienia satelity na orbitę
ziemi.
495
Spinning a U.N. Failure, „The Wall Street Journal”, April 20, 2009 dostępne na stronie internetowej
http://online.wsj.com z dnia 23 listopada 2010 r.
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zaostrzyła program sankcji nałożony przez rezolucję 1718 (2006)496. Rezolucja 1874497
utrzymała embargo na broń nałożone w ramach rezolucji 1718, definiując je jako zakaz
dostarczania do Korei i nabywania od podmiotów północnokoreańskich broni
i pokrewnych towarów498, a także transakcji finansowych, wojskowych usług
szkoleniowych i doradczych. Rezolucja wzywała kraje do dokonywania inspekcji
ładunków przewożonych do i z Korei przez ich terytorium, wliczając porty i lotniska,
w przypadku, gdy dany kraj ma podstawy podejrzewać, że ładunek zawiera towary
objęte embargiem. Kraje członkowskie miały też prawo do inspekcji statków,
pływających po wodach międzynarodowych za zgodą kraju bandery. Kraje
członkowskie powinny również wyłączyć statki lub samoloty północnokoreańskie
z zaopatrzenia w paliwo oraz inne usługi, związane z transportem wodnym lub
lotniczym. ONZ nałożyła również sankcje finansowe na podmioty wspierające program
jądrowy i rakietowy KRLD albo jej działalność proliferacyjną. ONZ wezwała również
kraje członkowskie i międzynarodowe instytucje finansowe do nie udzielania gwarancji
kredytowych, pożyczek oraz innego wsparcia finansowego KRLD, z wyłączeniem
pomocy humanitarnej i rozwojowej, przeznaczonej dla ludności cywilnej. Rządy krajów
członkowskich miały również powstrzymać się od udzielania pomocy finansowej
w formie eksportowych gwarancji kredytowych, a także usług ubezpieczeniowych dla
podmiotów zaangażowanych w działalność handlową, jeśli taka pomoc mogłaby
wesprzeć rozwój programu jądrowego i rakietowego KRLD.
Rok

2010

obfitował

w

prowokacje

ze

strony

KRLD.

W

marcu

północnokoreańska łódź podwodna storpedowała korwetę Korei Południowej Cheonan499, co pociągnęło za sobą nałożenie sankcji finansowych na kolejne podmioty
północnokoreańskie500. W maju Panel Ekspertów ONZ przygotował raport na temat
działań proliferacyjnych, ale ze względu na fakt, że zawierał on informacje na temat
496

Blaine Harden, N. Korea Conducts 'Successful' Underground Nuclear Test, „Washington Post”, May
25, 2009 dostępny na stronie internetowej www.washingtonpost.com z dnia 23 listopada 2010 r.
497
Na mocy rezolucji 1874 stworzono Panel Ekspertów, działający pod auspicjami Komisji Sankcyjnej
ds. Korei Północnej, którego zadaniem miało być m.in. przygotowanie raportu nt. działalności
proliferacyjnej Korei Północnej. Mandat panelu przedłużono do 12 czerwca 2011 r. na mocy rezolucji
1928 (2010) z dnia 7 czerwca 2010 r.
498
Poprzez towary pokrewne należy rozumieć wszelkie towary, materiały, półprodukty związane
z zastosowaniem lub produkcją uzbrojenia.
499
Statek zatonął na wodach terytorialnych Korei Południowej z 46 marynarzami na pokładzie..
500
Wśród podmiotów objętych sankcjami znalazł się Kim Jong Chol – syn Kim Jong Ila, wiceszef
Wydziału Propagandy i Agitacji Koreańskiej Partii Pracy, przedsiębiorstwo Green Pine Associated
Corporation oraz dwie jednostki rządowe, Reconaissance General Bureau i Office 39. W listopadzie 2010
r. na listę SDN trafiły kolejne podmioty północnokoreańskie, dopuszczające się wspierania działalności
proliferacyjnej Korea Daesong Bank oraz Korea Daesong General Trading Corporation.
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sprzedaży przez Koreę broni i technologii rakietowych Iranowi, Syrii i Myanmarowi,
został on zablokowany przez ChRL501. Raport został przedyskutowany na forum Rady
Bezpieczeństwa z półrocznym opóźnieniem, jednak wnioski w nim zawarte nie
przyczyniły się do zmiany programu sankcji ONZ. W trakcie swojej wizyty w Korei
Południowej w lipcu 2010 r. Sekretarz Stanu – Hilary Clinton- zapowiedziała nałożenie
dodatkowych sankcji unilateralnych na KRLD w celu zapobieżenia dalszej proliferacji
broni niekonwencjonalnej i technologii rakietowych, a także zaprzestania nielegalnych
działań, związanych z fałszowaniem waluty amerykańskiej, praniem brudnych
pieniędzy oraz handlem narkotykami502. Wysiłki administracji Obamy skupiają się na
zapewnieniu realizacji warunków rezolucji 1718 i 1874 ONZ i wsparciu inicjatywy
PSI503.
23

listopada

2010

r.

siły

północnokoreańskie

ostrzelały

rakietami

południowokoreańską wyspę Yeonpyeong504. Korea Południowa odpowiedziała ogniem
artyleryjskim. Atak KRLD był odpowiedzią na wspólne manewry wojskowe USA
i Korei Południowej przy granicy z Koreą Północną. ChRL i Rosja wyraziły
zaniepokojenie sytuacją w regionie i wezwały kraje do podjęcia wysiłków
zapobiegających eskalacji konfliktu. W celu załagodzenia sytuacji ONZ zaproponowała
spotkanie dowódców wojsk północno- i południowokoreańskich. KRLD odmówiła,
grożąc kolejnymi atakami, jeśli USA i Korea Południowa nie zaprzestaną „wojskowych
prowokacji w regionie”. Korea Południowa zdecydowała o rozbudowie potencjału
militarnego na zachodnim wybrzeżu.
Administracja Obamy poważnie rozważa zamieszczenie KRLD z powrotem na
liście krajów wspierających międzynarodowy terroryzm. Korea, podobnie jak Syria
i Iran, była objęta do 2008 r. programami antyterrorystycznych sankcji gospodarczych,
przewidzianymi w odpowiednich regulacjach. Począwszy od 2005 r. nastąpiło ciekawe
501

Blokada polegała na nie dopuszczeniu raportu do analizy na forum Rady Bezpieczeństwa [w:] U.N.
Report to Detail Suspected North Korean Proliferation, Nov. 10, 2010, dostępny na stronie internetowej
www.globalsecuritynewswire.org z dnia 23 listopada 2010 r.
502
Clinton mówiła o planowanych restrykcjach odnośnie sprzedaży i dostaw rządowych broni
i pokrewnych towarów, a także dostaw dóbr luksusowych. Zapowiedziała ona również dalsze
rozszerzenie listy podmiotów objętych sankcjami finansowymi i podróżnymi.
503
Clinton zapowiedziała, że jej departament będzie namawiał sprzymierzeńców i partnerów USA do
energicznego wprowadzania w życie programów sankcji wielostronnych [w:] Remarks by Secretary
Gates and Secretary Clinton on North Korea and Sanctions, July 21, 2010, dostępne na stronie
internetowej www.cfr.org z dnia24 listopada 2010 r.
504
Media doniosły, że w kierunku wyspy wystrzelono ok. 200 rakiet. W wyniku ataku zginęło w sumie
4 osoby: 2 mieszkańców wyspy i dwóch żołnierzy Korei Południowej, a dwunastu żołnierzy zostało
rannych. Na wyspie rozprzestrzeniły się pożary. Ludność cywilna w liczbie ok. 1200 osób została
ewakuowana.
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przesunięcie

w definiowaniu

warunków

uznania

danego

kraju

za

sponsora

międzynarodowego terroryzmu. W corocznych raportach Departamentu Stanu
pojawiają się inne przesłanki pozostawania danego kraju na czarnej liście,
tj.: a) utrzymywanie związków z organizacjami terrorystycznymi oraz b) zdolność do
wytworzenia broni masowego rażenia i innych destabilizujących technologii, które
mogą wpaść w ręce terrorystów505. Działania KRLD wpisują się całkowicie w zakres
tych ustaleń, dlatego mimo, iż Korea nie jest zaangażowana bezpośrednio w zamachach
terrorystycznych, prawdopodobieństwo jej powrotu na czarną listę Departamentu Stanu
jest wysokie.
Raporty europejskich i izraelskich służb specjalnych wskazują na wsparcie
udzielane przez KRLD organizacjom uznanym przez USA za terrorystyczne,
tj. Hezbollahowi

i Tamilskim

Tygrysom506,

a

także

meksykańskim

kartelom

narkotykowym507. Korea dostarcza tym organizacjom uzbrojenie i amunicję.
Dodatkowo, relacje Korei z Iranem i Syrią przyczyniają się pośrednio do wspierania
Hamasu. W 2009 r. przechwycono kilka dostaw morskich, wysłanych przez KRLD
bezpośrednio z przeznaczeniem dla Hezbollahu i Hamasu508.
Jeśli chodzi o związki Korei z Hezbollahem, to utrzymywane są one w dużej
mierze dzięki Iranowi. Współpraca rozpoczęła się juz w latach 80. ubiegłego wieku,
kiedy to czołowi przedstawiciele Hezbollahu odwiedzali Koreę Kim Ir Sena. Wizyty
kontynuowano również w latach 90. i łączono je z kilkumiesięcznymi szkoleniami,
prowadzonymi przez północnokoreańskich ekspertów wojskowych509. Szkoleniowcy
z KRLD wyjeżdżali też do Libanu, wspomagając budowę rozległych systemów

505

Mark E. Manyin, North Korea: Back on the Terrorism List?, CRS Report for Congress, June 29, 2010,
dostępny na sstronie internetowej www.cfr.org z dnia 13 stycznia 2011 r.
506
Ibidem.
507
North Korea under Tightening Sanctions, Crisis Group Asia Briefing Nº 101, 15 March 2010,
dostępny na stronie internetowej www.crisisgroup.org z dnia 12 grudnia 2010 r.
508
Informacje na ten temat znalazły się w raportach służb wywiadowczych krajów Zachodu i Izraela [w:]
Joby Warrick, Arms smuggling heightens Iran fears, „Washington Post”, December 3, 2009, dostępne na
stronie internetowej www.washingtonpost.com z dnia 26 listopada 2010 r. Dostawy broni zawierały m.in.
komponenty dla wyrzutni rakietowych GRAD 122 mm i same wyrzutnie oraz detonatory dla rakiet
GRAD i ładunki miotające. Tego rodzaju uzbrojenie znalazło zastosowanie w atakach Hezbollahu
i Hamasu na cele izraelskie. W grudniu 2009 r. przechwycono samolot transportowy Ilyushin-T76, lecący
z Pheninanu do Bankoku, przy czym finalną destynacją miał być Iran. Na pokładzie znajdowało się
35 ton uzbrojenia, w tym wyrzutnie rakiet M1958 wraz z komponentami, rakiety oraz wyrzutnie ręczne
i komponenty do rakiet ziemia-powietrze [w:] Daniel Michaels, Margaret Coker, Seized arms Iran-bound,
report says, „Wall Street Journal Asia”, December 21, 2009, s. 1.
509
Wśród uczestników szkoleń znaleźli się m.in. Hassan Nasrallah – przywódca Hezbollahu, Akil –
dowódca jednostki bezpieczeństwa i wywiadu, Mustapha Badreddine – dowódca jednostki
kontrwywiadowczej [w:] Mark E. Manyin, North Korea: Back on the Terrorism List?, CRS Report for
Congress, June 29, 2010, dostępny na stronie internetowej www.cfr.org z dnia 25 listopada 2010 r., s. 22.
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podziemnych

tuneli

i

bunkrów,

umożliwiających

szybkie

przenoszenie

i przegrupowywanie oddziałów. Sieć podziemnych tuneli wsparła działania wojenne,
prowadzone przez Hezbollah wobec Izraela w 2006 r.510 Koreańczycy szkolili również
przyszłych zamachowców-samobójców511.
Wzmianki na temat dostaw broni dla Tamilskich Tygrysów pojawiały się
w raportach służb wywiadowczych co najmniej od 2000 r.512 Rząd Sri Lanki
potwierdził pochodzenie uzbrojenia tamilskich terrorystów w trakcie przeprowadzanych
akcji wojskowych513, a także dzięki przechwyceniu części dostaw.
Szczególnie ścisłe związki KRLD utrzymuje z reżimem irańskim. Zważywszy
na fakt, że Iran figuruje na liście krajów wspierających terroryzm, można uznać, że
kontakty te w sposób pośredni przyczyniają się do ułatwienia funkcjonowania
organizacji terrorystycznych. Współpraca KRLD ze Strażnikami Rewolucji odbywa się
na dwóch podstawowych obszarach: a) koordynacji we wspieraniu Hezbollahu oraz
b) współpracy w programie rakiet balistycznych. Raporty służb wywiadowczych
donoszą, że współpraca odbywa się również w zakresie programu jądrowego514. Relacje
na linii Phenian-Teheran mają długą historię. Współpraca rozpoczęła się już w 1987 r.,
kiedy to Korea dostarczyła Iranowi rakiety Scud B i C. Pierwowzorem irańskich rakiet
średniego zasięgu Sahab 3 i 4 były północnokoreańskie rakiety Nodong, zakupione

510

Po wojnie Hezbollahu z Izraelem Hezbollah zacieśnił jeszcze bardziej relacje z Koreą Północną. Iran
zawarł porozumienie z Koreą, na mocy którego 100 dowódców miało zostać przeszkolonych w zakresie
infiltracji oraz wywiadu i kontrwywiadu. Działania Iranu zakrojone były na dużo większą skalę,
ponieważ uzupełnił on szkolenia północnokoreańskie o zaawansowane szkolenia wojskowe [w:] Mark E.
Manyin, North Korea: Back on the Terrorism List?, CRS Report for Congress, June 29, 2010, dostępny
na stronie internetowej www.cfr.org z dnia 25 listopada 2010 r., s. 24; Barbara Slavin, Mullahs, Money
and Militias: How Iran Exerts Its Influence in the Middle East. Washington, United States Institute
of Peace, 2008, dostępne na stronie internatowej www.usip.org z dnia 27 listopada 2010 r.
511
Jonathan Finder, Israeli Soldiers Find a Tenacious Foe in Hezbollah, „Washington Post”, August 8,
2006, p. O1; Molly Moore, Israelis confront ‘new kind of war’; high-tech tactics fail to halt rocket fire,
„Washington Post”, August 9, 2006, p. A11. Paul Moorcraft, Hezbollah rising; the surprising success
of Iran’s client, „Washington Times”, August 15, 2006, p. A15, Roots of Hezbollah’s war against Israel
and the Islamic revolution, Jerusalem Update, June 17, 2008, dostępny na stronie internetowej
www.shalom-shalom-jerusalem.org z dnia 13 stycznia 2011 r.
512
Tigers buy North Korean arms, „Far Eastern Economic Review”, June 8, 2000, s. 12.
513
Na filmie wideo, przedstawiającym atak statku Tamilskich Tygrysów na statek pasażerski,
obsługiwany przez marynarkę Sri Lanki w październiku 2000 r., zanotowano uzbrojenie wykorzystywane
przez tamilską organizację. Dwulufowe wyrzutnie rakiet wskazują na ich północnokoreańskie
pochodzenie [w:] Roger Davies, Sea tigers, stealth technology and the North Korean connection, „Jane’s
Intelligence Review”, March 2001, s. 2-3.
514
Szacuje się, że korzyści we współpracy z Iranem kształtują się na poziomie 1,5 mld USD [w:] Mark
E. Manyin, North Korea: Back on the Terrorism List?, CRS Report for Congress, June 29, 2010,
dostępny na stronie internetowej www.cfr.org z dnia 25 listopada 2010 r.,

164

przez Iran w 1993 r. 515 Korea dostarczyła Iranowi również rakiety średniego zasięgu –
Musudan oraz wspólnie z Iranem przeprowadzała testy tej technologii516.
Współpraca w ramach programu nuklearnego rozpoczęła się równolegle ze
sprzedażą Iranowi rakiet i technologii Nodong w 1993 r. Źródła CIA doniosły, że
w zamian za dostawy sprzętu i technologii jądrowej Iran zgodził się wspierać finansowo
rozwój północnokoreańskiego programu atomowego517. Gwarantował on również
dostawy ropy i gazu, aby przypieczętować wspólny program atomowy. Obydwa kraje
współpracują również w programie rakiet balistycznych, mogących przenosić głowice
jądrowe518, a od 2005 r. trwają prace nad budową systemu podziemnych tuneli,
bunkrów i składów dla infrastruktury nuklearnej519.
Polityka sankcyjna zastosowana wobec Iranu, Syrii i KRLD posiada kilka
charakterystycznych cech. Po pierwsze, dotyka ona kwestii wskazanych przez
ekspertów jako kwalifikujących się do zastosowania ekonomicznych instrumentów
nacisku, czyli przede wszystkim rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i działań
wspierających międzynarodowy terroryzm. Po drugie, jest polityką długofalową,
prowadzoną nieprzerwanie, przez co najmniej 30 lat. A po trzecie, charakteryzuje się
ona dużą różnorodnością zastosowanych sankcji, ze szczególnym uwzględnieniem
sankcji nakierowanych na konkretne podmioty. Co więcej, można zaryzykować
515

Iran doniósł o pomyślnie zakończonych testach Sahab 3 w 1997 r. Korea nieprzerwanie dostarczała
mu komponentów rakietowych. Prace odbywały się w irańskim kompleksie Memot Missile Industries
Complex [w:] Buill Gertz, North Korea sends missile parts, technology to Iran, „Washington Times”,
April 18, 2001, dostępne na stronie internetowej www.washingtontimes.com z dnia 28 listoapda 2010 r.;
Critical N. Korea missile parts seen aiding Iran’s program, „Washington Times”, February 10, 2000,
dostępne na stronie internetowej www.washingtontimes.com z dnia 27 listopada 2010 r.
516
W 2008 r. Korea podpisała umowę o dostawie technologii Musudan do Iranu. Liczne publikacje
wskazują na podobienstwo między irańskimi a północnokoreańskich centrami broni rakietowej [w:]
Michael Evans, Spy photos reveal ‘secret launch site’ for Iran’s long-range missiles, „The Times”, April
11, 2008, dostępne na stronie internetowej www.timesonline.co.uk z dnia 28 listopada 2010 r..
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An Israeli lesson for North Korea? Economist Foreign Report, April 22, 1993, s. 2; DPRK reportedly
aids Iranian nuclear project, Yonhap News Agency, January 26, 1993. U.S. House Republican Research
Committee podała, że Iran zapłacił 500 mln USD Korei Północnej na rozwój programu wzbogacania
uranu [w:] Glenn Kessler, Bhutto dealt nuclear secrets to N. Korea, book says, „Washington Post”, June
1, 2008, dostępne na stronie internetowej www.washingtonpost.com z dnia 28 listopada 2010 r. W lutym
2008 r. wyszły na jaw informacje, jakoby KRLD rozpoczęła współpracę z Iranem, dotyczącą
wyprodukowania głowic jądrowych dla rakiet balistycznych średniego zasięgu w fabryce Khojir na
obrzeżach Teheranu [w:] Mark E. Manyin, North Korea: Back on the Terrorism List?, op.cit., dostępny
na stronie internetowej www.cfr.org z dnia 25 listopada 2010 r.
518
Prace opierają się na przeprojektowaniu rakiet Nodong/Sahab 3 [w:] Joby Warrick, Smugglers had
design for advanced warhead, „Washington Post”, June 15, 2008, dostępne na stronie internetowej
www.nytimes.com z dnia 29 listopada 2010 r.
519
Korea wraz z Iranem wspierały również budowę reaktora w Syrii, zbombardowanego przez siły
izraelskie we wrześniu 2007 r., a także rozwój programu broni chemicznej [w:] Mark E. Manyin, North
Korea: Back on the Terrorism List?, op.cit., dostępny na stronie internetowej www.cfr.org z dnia 25
listopada 2010 r.
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twierdzenie, że polityka sankcji USA stała się przesłanką zacieśnienia wzajemnych
relacji w ramach nieakceptowanych działań, a o ewentualnym podporządkowaniu się
wymogom Stanów Zjednoczonych decydować może w głównej mierze stopień
i potencjał rozwoju programu broni masowego rażenia, w szczególności broni jądrowej.
Skuteczność sankcji gospodarczych USA, nałożonych na Iran, Syrię i Koreańską
Republikę Ludowo-Demokratyczną została głębiej przeanalizowana w kolejnym
rozdziale.
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Rozdział 5. Skuteczność sankcji gospodarczych w osiąganiu celów polityki
zagranicznej Stanów Zjednoczonych

Skuteczność520 sankcji gospodarczych była przedmiotem licznych badań
i dyskusji natury tak metodologicznej, jak i politycznej. Główny nacisk kładziony był
na zdefiniowanie pojęcia skuteczności sankcji oraz okoliczności, które ją determinują.
Powstało wiele opracowań na ten temat, ale wypływające z nich wnioski były często
poddawane w wątpliwość lub podważane. Łączyła je jednak jedna, ogólna konkluzja:
sankcje ekonomiczne są nieskuteczne w realizacji celów polityki zagranicznej USA.
W niniejszej pracy ta konkluzja poddana zostanie analizie dla sprawdzenia jej
prawdziwości. Ocena skuteczności sankcji gospodarczych, nałożonych na mniejsze
podmioty, najczęściej prywatne (indywidualne osoby lub przedsiębiorstwa), jest wysoce
utrudniona, chociażby ze względu na brak punktów odniesienia, tj. wskaźników
makroekonomicznych i braku dostępu do danych empirycznych.
5.1. Pojęcie skuteczności polityki sankcyjnej
Skuteczność polityki sankcyjnej należy rozpatrywać pod kątem ich sukcesów
w realizacji celów polityki zagranicznej. Askari et al słusznie oddzielają kwestię
skuteczności polityki sankcyjnej od skuteczności sankcji gospodarczych521. Jako
instrument ekonomicznego nacisku mają one za zadanie zaburzyć przepływ handlowy,
finansowy lub inwestycyjny w celu stworzenia na tyle dotkliwych strat, które będą
w stanie skłonić podmiot-cel do zmiany zachowania. Z kolei Hufbauer et al przejawiają
progresywne podejście do zagadnienia skuteczności sankcji. Proponują, by rozpatrywać
nie tyle kwestię, czy sankcje gospodarcze są skuteczne, ale kiedy są skuteczne, które
z celów polityki zagranicznej mają większe szanse realizacji przy zastosowaniu sankcji,
które z jednostek-celów są bardziej wrażliwe na zastosowanie sankcji i w jaki sposób
należy nakładać sankcje, by poprawić ich efektywność522.

520

W niniejszym opracowaniu termin skuteczność będzie stosowany wymiennie z terminem efektywność
ze względu na synonimiczność obydwu pojęć [w:] Mirosław Bańko (red.), Wielki słownik wyrazów
obcych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
521
Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining Their
Philosophy and Efficacy, Westport, Connecticut, London: Praeger, 2003, s. 14.
522
Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions
Reconsidered, 3rd ed., Washington D.C.: Peterson Institute for International Economics, November 2007,
s. 55-56.
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niepodporządkowania się wymaganiom kraju nakładającego sankcje powinny być dla
podmiotu-celu większe niż koszty uległości. Problematyczną kwestią jest właściwe
przewidzenia rodzajów i wielkości kosztów, jakie ponieść może podmiot objęty
sankcjami oraz, co istotniejsze, określenie znaczenia, jakie ona sama im nada. Na rodzaj
reakcji tego podmiotu będą miały wpływ pewne czynniki polityczne i ekonomiczne,
które mogą poprawić lub osłabić skuteczność polityki sankcyjnej.
Wśród czynników politycznych znajdują się przede wszystkim523:
a) narzędzia polityki pobocznej, prowadzonej jednocześnie z polityką sankcyjną
b) zakres współpracy międzynarodowej w nakładaniu sankcji ekonomicznych
c) członkostwo nakładającego i kraju-celu w organizacjach międzynarodowych
d) międzynarodowe wsparcie udzielane krajowi-celowi
e) bliskość relacji między nakładającym a krajem-celem przed zastosowaniem
sankcji
f) ustrój polityczny kraju-celu524
g) istnienie dobrze zorganizowanej opozycji w kraju-celu525.
Sankcje ekonomiczne nigdy nie są stosowane solo w ramach polityki
zagranicznej wobec danego podmiotu. Poza typowymi działaniami dyplomatycznymi,
takimi jak wycofanie ambasadora, polityce sankcyjnej często towarzyszą m.in. tajne
operacje, działania quasi-militarne526 oraz regularne działania wojskowe. Reakcja
podmiotu-celu polityki sankcyjnej zależy również od stopnia jego izolacji na arenie
międzynarodowej, czyli liczby krajów nakładających sankcje. Szczególne znaczenie ma
tutaj zaangażowanie organizacji międzynarodowych, tj. ONZ, UE lub OAS.
Skuteczność sankcji może być podkopana poprzez wsparcie krajów trzecich udzielane
krajowi-celowi. Ważnym determinantem efektywności polityki sankcyjnej jest też
stopień bliskości relacji między krajem nakładającym sankcje a krajem-celem. Jeśli
kraj-cel jest długotrwale izolowany, wolumen handlu dwustronnego jest niewielki lub
równy zero. Stąd zostrzenie polityki sankcji handlowych mija się z celem. Dobrym
523

Podane czynniki polityczne i ekonomiczne znajdują odniesienie głównie do tradycyjnych adresatów
polityki sankcyjnej, czyli państw.
524
Czynniki z podpunktów a-f podane zostały w opracowaniu Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott,
Kimberly A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions Reconsidered, op.cit., s. 43.
525
Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining Their
Philosophy and Efficacy, Westport, Connecticut London: Preager, 2003, s. 61-62.
526
Przykładowo, zwiększenie obecności wojskowej w regionie czy manewry wojskowe z sojusznikiem
w regionie.
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przykładem jest tutaj relacja USA – KRLD. Dodatkowo należy wziąć pod uwagę ustrój
polityczny w kraju-celu. Mianowicie, demokracja sprzyja efektywności polityki
sankcyjnej chociażby ze względu na partycypację społeczeństwa w sprawowaniu
władzy. W tym kontekście ważnym czynnikiem jest również istnienie dobrze
zorganizowanej opozycji, która jest w stanie wymóc na ekipie rządzącej zmianę polityki
lub też doprowadzić do obalenia reżimu.
Wśród czynników ekonomicznych wymienić można przede wszystkim527:
a) koszty wynikłe z nałożenia sankcji dla kraju-celu, wyrażone w wartościach
absolutnych, czyli jako część PNB [w %] oraz PNB per capita
b) relacje handlowe pomiędzy krajem nakładającym a krajem-celem mierzone
wolumenem handlu dwustronnego, wyrażone jako część ogólnych przepływów
handlowych kraju-celu [w %]
c) wielkość relatywna gospodarki obydwu krajów mierzona stosunkiem PNB kraju
nakładającego sankcje do PNB kraju – celu
d) kondycję gospodarki i stabilność polityczną
e) rodzaj zastosowanych sankcji, tj. eksportowych, importowych, finansowych
f) koszty wynikłe z nałożenia sankcji dla kraju nakładającego sankcje
g) dominację handlowa kraju nakładającego sankcje528
h) stopień zależności kraju-celu od kraju-inicjatora sankcji, i vice-versa529.

527

Ibidem, s. 55-56.
Sankcje wtórne nakładane przez USA będą bardziej skuteczne, jeśli wzrasta handlowa dominacja
amerykańskich przedsiębiorstw i/lub rynków zbytu [w:] George E. Shambaugh, States, Firms, and
Power. Succesful Sanctions in United States Foreign Policy, New York: State University of New York
Press, 1999, s. 14-15.
529
Zdolność USA do zastosowania sankcji wobec podmiotu – celu jest wprost proporcjonalna do
zależności tego podmiotu od USA i odwrotnie proporcjonalna do zależności USA od tego podmiotu.
Poprzez zależność należy rozumieć wartość, jaką podmioty jednego kraju (rządy, przedsiębiorstwa)
przywiązują do relacji z innym krajem (użyteczność netto + koszty uległości). Rządy narodowe
i przedsiębiorstwa mogą być zależne od dostaw/rynków zagranicznych, ale z drugiej strony mogą one
posiadać inne priorytety. Przedsiębiorstwa w swej działalności motywowane są przede wszystkim chęcią
zysku ekonomicznego, rządy na pierwszym miejscu stawiają natomiast zapewnienie bezpieczeństwa
narodowego. Rządy są bardziej wrażliwe na groźby, zwiastujące ograniczenie źródeł dostaw dóbr
kluczowych, przedsiębiorstwa bardziej natomiast dbają o rynki zbytu. Przykładem może być
przeorientowanie polityki Szwecji, która początkowo nie popierała działalności COCOM. W sytuacji,
gdy USA zagroziły jej wstrzymaniem sprzedaży rakiet powietrze-powietrze AIM 9 Sidewinder oraz
sprzętu wojskowego i elektronicznego, Szwecja zmieniła swoje podejście do kontroli eksportu w ramach
COCOM. Przedsiębiorstwa dążące do maksymalizacji zysku nie dają preferencji interesom narodowym.
Nawet tzw. national champions, przedsiębiorstwa-filary gospodarki krajowej, cieszące się
preferencyjnym traktowaniem ze strony rządu, mogą zadziałać niezgodnie z jego wskazówkami.
Przykładowo, w obliczu sankcji wtórnych USA Michelin przeniósł produkcję poza granice Francji, mimo
obietnic protekcji i pomocy finansowej ze strony rządu krajowego. Volkswagen mimo nacisków
przeniósł produkcję do Brazylii. Dlatego w 1994r. Sekretarz Handlu Jeffrey Garten, zamiast grozić
nałożeniem sankcji na Japonię, prowadził rozmowy bezpośrednio z przedstawicielami przemysłu
528
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Głównym czynnikiem ekonomicznym determinującym skuteczność polityki
sankcyjnej są koszty związane z nałożeniem sankcji, tak dla kraju-celu, jak i kraju
stosującego politykę sankcyjną. Nawet początkowo łagodny program sankcji niesie
ryzyko potencjalnego zaostrzenia nacisku. To, czy groźba taka skłoni kraj-cel do
zmiany zachowania zależy od wielkości obydwu gospodarek i wolumenu wzajemnego
handlu. Z tym nierozerwalnie związany jest stan gospodarki i stabilność polityczna
kraju-celu, a także rodzaj zastosowanych sankcji.
W wielu przypadkach kraje nakładające sankcje zastosowały je bez
adekwatnego przeanalizowania ich potencjalnego wpływu w celu zaspokojenia
wymagań społecznych odnośnie podjęcia działań wobec agresywnej polityki innych
krajów. Obecnie zaawansowane planowanie polityki sankcyjnej jest normą. Planowanie
post-sankcyjne jest jednak wciąż nieefektywne, co jasno potwierdzają przypadki
nałożenia sankcji gospodarczych na Irak i Haiti530.
Skuteczną może okazać się już sama groźba ich nałożenia, tak jak to miało
miejsce w przypadku groźby zastosowania sankcji wtórnych na kraje trzecie, biorące
udział w rozbudowie sektora energetycznego Iranu i utrzymujące relacje handlowe
z Kubą czy ZSRR w latach 80. Zgodnie z teorią gier nieskuteczność polityki sankcyjnej
nie oznacza, że sankcje nie powinny być nakładane, jeśli kraj-cel nie ulegnie pod
wpływem gróźb. Powinny one być więc nakładane nawet w świadomości, że odniosą
porażkę, w przeciwnym przypadku podmioty - cele będą uznawać każdą groźbę ich
nałożenia za blef. Efektywność sankcji, zdaniem niektórych badaczy, powinna być
oceniana nie na podstawie tego, czy ich nałożenie zmieniło zachowanie danego
podmiotu, ale raczej czy zmieniła je groźba ich nałożenia531.
Jest wiele przyczyn nieskuteczności polityki sankcyjnej. Po pierwsze, sankcje
stosowane są w zbyt ograniczonym zakresie w realizacji celów polityki zagranicznej.

samochodowego i telekomunikacyjnego. Mimo sprzeciwu japońskiego rządu wynegocjował on zakup
większej ilości sprzętu amerykańskiej produkcji przez Nippon Telegraph i Telephon Corporation i części
zamiennych przez Toyotę, Nissana i Hondę, zabezpieczając miejsca pracy w USA. Podobne praktyki
miały miejsce wobec przedsiębiorstw Kanady, Meksyku i krajów europejskich w ramach ograniczonego
sankcjami handlu z ZSRR w latach 80.i Kubą w latach 90. Działania tego typu pociągają jednak za sobą
ryzyko przesunięcia handlu do krajów-trzecich lub przeprojektowania produkcji w oparciu o części
produkowane przez innych dostawców. Jako przykład takich działań może służyć zmiana projektu
konstrukcji samolotów brytyjskiego Viscount Aircraft w celu wykluczenia konieczności zakupu sprzętu
radarowego z USA w obliczu sankcji wtórnych na handel z ZSRR. George E. Shambaugh, States, Firms,
and Power, op. cit.,s.17-21.
530
Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, Jiawen Yang, Economic Sanctions, op.cit., s. 157.
531
Lacy D., Niou E.M., A Theory of Economic Sanctions and Issue Linkage: The Role of Preferences,
Information, and Threats, “The Journal of Politics”, Vol. 66, No 1, February 2004, s. 39.
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Z jednej strony koszty podporządkowania mogą znacznie przewyższać straty
spowodowane nałożeniem sankcji. Z drugiej jednak strony, gwarantowany sukces może
przerodzić się w porażkę, jeśli zastosowany reżim sankcji okaże się zbyt słaby.
Po drugie, niektóre programy sankcyjne wymykają się ocenie pod względem
skuteczności ze względu na symboliczny charakter celów, które mają realizować.
Polityka sankcyjna służy wyrażeniu dezaprobaty wobec polityki kraju-celu lub
nałożenie sankcji staje się swoistą karą za podjęcie określonych działań. W takim
przypadku nie można rozważać kwestii ich skuteczności, ponieważ nie chodzi tu
o rezultat polityki, ale o sam fakt jej zastosowania532.
Po

trzecie,

skuteczność

polityki

sankcyjnej

może

zostać

osłabiona

niekonsekwencją działań, prowadzonych przez kraj nakładający sankcje, który z jednej
strony stosuje instrumenty nacisku ekonomicznego, a z drugiej stara się zachować
nienaruszone relacje z krajem-celem. Wykluczające się cele gospodarcze i polityczne
nie tylko utrudniają stworzenie odpowiedniego programu sankcyjnego, ale również
dezorientują strategię polityki zagranicznej533. Przykładem może być polityka sankcyjna
USA wobec Iranu lub Syrii, w ramach której następowało wzmacnianie programów
sankcyjnych z jednoczesnym uchylaniem sankcji.
Po czwarte, rezultat nałożenia sankcji na kraj-cel może również stać się
odczuwalny dla gospodarek krajów trzecich. Wynikłe z tego tytułu straty należy
wliczyć do negatywnych efektów polityki sankcyjnej.
Skuteczność tej polityki może zostać silnie ograniczona również przez wahania
gospodarczych wskaźników globalnych, tj. stóp procentowych, kursów walut, popytu
globalnego itp. W dobie globalizacji kraje nakładające sankcje nie są już w stanie
wpływać na gospodarki innych krajów w stopniu gwarantującym realizację ich celów
politycznych534.
5.2. Konsekwencje stosowania polityki sankcyjnej
Jak już wspomniano, rezultatem stosowania sankcji gospodarczych jest
zaburzenie przepływów handlowych i finansowych między skonfliktowanymi krajami.
532

Przykładem takiej polityki sankcyjnej mogą być sankcje nałożone przez administrację Busha na ChRL
po masakrze na Pl. Tiananmen.
533
Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions
Reconsidered, op. cit., s. 159-160.
534
Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining Their
Philosophy and Efficacy, Westport, Connecticut London: Preager, 2003, s. 108.
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Koszty powstałe w wyniku nałożenia instrumentów nacisku ekonomicznego dotykają
nie tylko kraj-cel, ale również kraj nakładający sankcje oraz kraje trzecie. Wynikłe
koszty bezpośrednie i pośrednie ściśle zależą od rodzaju zastosowanych sankcji.
Przykładami kosztów bezpośrednich są spadek wolumenu eksportu, spadek dochodów
przedsiębiorstw obsługujących działalność eksportową, spadek wolumenu importu,
a w związku z tym ograniczenie asortymentu dóbr i usług importowanych, wzrost
kosztów importu z innych źródeł, wzrost bezrobocia, straty dotykające branże
transportową i ubezpieczeniową. Koszty pośrednie mogą wiązać się z ograniczeniem
możliwości zawiązywania spółek joint-venture między przedsiębiorcami z kraju-celu
i kraju nakładającego sankcje a przedsiębiorcami z krajów trzecich, zmniejszeniem
konkurencyjności przedsiębiorstw z kraju-celu i kraju nakładającego sankcje, utratą
reputacji rzetelnego dostawcy przez przedsiębiorstwa kraju nakładającego sankcje,
prowadzące działalność w kraju-celu. Wymienione koszty mogą znacząco wpłynąć na
tempo wzrostu gospodarczego i stan rynku pracy skonfliktowanych krajów, co
dodatkowo może być wzmocnione niesprzyjającą koniunkturą na rynku globalnym:
wzrostem dochodu światowego, wzrostem wydajności, poziomem podaży globalnej,
zatrudnienia, stóp procentowych, wahań walutowych, wykorzystaniem nowoczesnych
technologii itp. Negatywne efekty sankcji mogą utrzymywać się nawet kilka lat po ich
zniesieniu.
5.2.1. Wpływ sankcji ekonomicznych na sytuację kraju-celu
Koszty wiążące się bezpośrednio z nałożeniem sankcji, wynikłe dla kraju celu,
to przede wszystkim utrata przychodów z eksportu, utrata rynków zbytu, utrata
dotychczasowych dostawców, wzrost kosztów transportu związanych ze zmianą
partnerów handlowych, niekorzystne zmiany wskaźnika terms of trade535. Prócz
kosztów

bezpośrednich

kraj-cel

doświadcza

również

kosztów,

wynikających

z przesunięć w gospodarce i ze spowolnienia rozwoju gospodarczego, spowodowanego
zaburzeniami w handlu zagranicznym. Podstawowym kosztem pośrednim jest
ograniczenie dostępności czynników produkcji sprowadzanych do tej pory z zagranicy,
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Donald L. Losman, Economic sanctions: an emerging business menace, „Gusiness Economics”,
vol. 3, April 1998, s. 38.
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w tym surowców i półproduktów koniecznych do kontynuowania produkcji krajowej536.
Kraje próbują zrekompensować sobie straty wynikłe z nałożenia sankcji, poszukując
alternatywnych źródeł dostaw i rynków zbytu, wprowadzają też reformy sektorów,
które mogłyby wytwarzać dotychczas importowane dobra i usługi537. Niekiedy, mimo
dostępności substytutów krajowych, kraj-cel ponosi koszty związane z problemami
technicznymi w adaptacji krajowych rozwiązań538. Kolejnym z kosztów pośrednich są
straty wywołane presją inflacyjną spowodowaną spadkiem importu. Pojawiają się
również zaburzenia na rynku finansowym, problemy z bilansem płatniczym oraz
wymienialnością

walut.

Rosną

również

koszty

transakcyjne

spowodowane

poszukiwaniem alternatywnych źródeł dostaw539.
Sankcje gospodarcze powodują również straty kapitałowe. Przedsiębiorstwa
kraju-celu, które zgromadziły środki finansowe, emitując papiery wartościowe, nie
mogą ich w pełni wykorzystać z powodu utraty źródeł dostaw zlokalizowanych w kraju
nakładającym sankcje540 lub utraty wartości akcji spółek kraju-celu w sytuacji groźby
użycia sankcji. Istotną jest również kwestia utraty potencjalnych korzyści,
wynikających ze wzrostu gospodarczego czy przyszłych zysków danych sektorów
gospodarki. Problem ten ilustruje całkowite załamanie sektora turystycznego na Kubie
czy utrata potencjalnych korzyści przez Rodezję w obliczu sankcji ONZ.
Niepokojącym zjawiskiem jest tzw. kryminalizacyjny efekt nałożenia sankcji541,
polegający na uruchomieniu nielegalnych praktyk gospodarczych, zwiększeniu korupcji
i demoralizacji społeczeństwa w obliczu stałych niedoborów. Efekt ten może dotyczyć
kraju-celu oraz jego najbliższych sąsiadów. Zjawisko to prowadzi do powstania
i wzmocnienia powiązań symbiotycznych pomiędzy reżimem rządzącym oraz
członkami zorganizowanej przestępczości, działającymi w transnarodowej sieci
536

W 1966 r. 40-60 % przedsiębiorstw produkcyjnych na Kubie poniosło koszty ze względu na brak
niezbędnych części i surowców wykorzystywanych w produkcji [w:] Donald L. Losman, The Effects
of Economic Boycotts, lloyd’s Bank Review, October 1972, s. 37.
537
RPA w obliczu embarga na ropę zainwestowała w programy hydroenergetyczne. Rząd
dofinansowywał również krajowe rolnictwo, zachęcając do restrukturyzacji, polegającej na zmniejszeniu
upraw trzciny cukrowej i tytoniu w kierunku upraw roślin żywnościowych [w:] Naylor R.T., Economic
Warfare. Sanctions, Embargo Busting, and Their Human Cost, op.cit., s. 137 i 140.
538
Przykładowo, brak ropy na Kubie rekompensowano paliwem uzyskiwanym z cukru, co prowadziło
jednakże do częstszych uszkodzeń silników.
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Koszty transakcyjne to koszty towarzyszące zawieraniu i realizowaniu transakcji. Należą do nich
koszty związane z pozyskiwaniem informacji na temat dostępności produktu/ odbiorcy danego produktu
na rynku, koszty badania rynku i planowania transakcji, zawierania umów oraz koszty kontroli,
ponoszone w celu dopilnowania wywiązywania się drugiej strony z warunków kontraktu itp.
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Donald L. Losman, Economic sanctions: an emerging business menace, op.cit., s. 38-39.
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Szerzej na ten temat [w:] Peter Andreas, Criminalizing Consequences of Sanctions: Embargo Busting
and Its Legacy, „International Studies Quarterly”, vol. 49, 2005, s. 335-360.
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przemytniczej. W okresie objęcia kraju-celu sankcjami rząd stara się nielegalnymi
drogami wygenerować fundusze i zabezpieczyć źródła dostaw. Zawierane są nielegalne
kontrakty handlowe z przemytnikami. Obrót towarami dokonywany jest gotówką
w celu zatarcia śladów transakcji. W zamian za lojalność i wsparcie rząd zapewnia
uprzywilejowany dostęp do dóbr objętych embargiem. Tworzy się nowa elita bogatych
– przemytników i złodziei. W społeczeństwie pojawia się szeroka tolerancja dla praktyk
przemytniczych, postrzeganych jako „normalne”, a czasem wręcz „patriotyczne”.
Osoby bogacące się dzięki nielegalnej działalności stały się wzorem ludzi sukcesu542.
Powiązania rządu z mafią przemytniczą okazują się trwałe i funkcjonują nawet kilka lat
po zniesieniu sankcji. Reżim staje się coraz bardziej skorumpowany i jest oporny
wobec jakichkolwiek reform, a tym bardziej wobec przywrócenia rządów prawa.
Gospodarka czarnorynkowa nie zanika po zakończeniu programów sankcyjnych, ale
adaptuje się do nowych warunków, zmieniając sektor działań543. Przykładem
wystąpienia tego zjawiska w szerokiej skali był przypadek nałożenia sankcji
gospodarczych na byłą Jugosławię. Deficytowa ropa przemycana była mimo sankcji
ONZ z Rosji i Bułgarii. 40% serbskich stacji paliw było kontrolowanych przez banki,
mające silne powiązania z reżimem Miloševića, członkami Partii Socjalistycznej lub
dowódcami

wojskowymi544.

Serbski

Urząd

Celny

stał

się

dla

Miloševića

podstawowym, „niewysychającym” źródłem gotówki, wydającym licencje eksportowe
i importowe jego protegowanym545. Zapotrzebowanie na zagraniczne waluty, którymi
finansowano zakup dóbr z przemytu, doprowadził do dodruku dinarów na niespotykaną
do tej pory skalę. Wiązało się to z powstaniem nienotowanego do tej pory poziomu
hiperinflacji546. Sankcje oraz hiperinflacja zmieniły oblicze dotychczasowej klasy
średniej. Jej przedstawiciele zmuszeni zostali bądź do emigracji, bądź działania na
czarnym rynku.
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Garfield R., Economic Sanctions, Health and Wellbeing in Yugoslavia, 1990-2000, Report OCHA
i UNICEF/ Belgrade. New York: UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, 2001.
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Kryminalizacyjny efekt zastosowania sankcji nie ograniczał się do kraju-celu,
ale objął całe Bałkany. Reżim Milošewićia, wykorzystujący fakt nałożenia sankcji,
oparty był o struktury regionalne i posiadał w krajach sąsiadujących punkty
przerzutowe. Dlatego właśnie takie kraje jak Albania, Rumunia, Bułgaria i Macedonia
bezpośrednio doświadczały negatywnych konsekwencji sankcji ONZ, mimo iż nie były
nimi objęte.
5.2.2. Skutki sankcji gospodarczych dla kraju nakładającego
Zastosowanie

dowolnego

instrumentu

polityki

zagranicznej

wiąże

się

z poniesieniem określonych kosztów. Sankcje gospodarcze, mimo iż mają być dotkliwe
dla gospodarki kraju-celu, nie są w tym kontekście wyjątkiem. Straty ponoszone są
głównie przez krajowe przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Rodzaj i wysokość
kosztów poniesionych przez kraj stosujący sankcje zależy, rzecz jasna, od rodzaju
nałożonych restrykcji. Przykładowo, embargo importowe spowoduje utratę źródeł
zaopatrzenia, a tym samym powstanie kosztów związanych z poszukiwaniem
alternatyw krajowych lub zagranicznych. Embargo eksportowe wiąże się z kolei z utratą
rynków zbytu, a co za tym idzie z obniżeniem produkcji, wzrostem średnich kosztów
stałych, wzrostem kosztów marketingu i in. kosztów transakcyjnych, związanych
z poszukiwaniem innych partnerów handlowych. Sankcje popychają kraj-cel oraz kraje
trzecie do dywersyfikacji źródeł dostaw lub rynków zbytu, rozluźniając powiązania
handlowe z krajem nakładającym sankcje. Kraje objęte sankcjami mogą same
wytworzyć substytuty i stać się dla kraju stosującego sankcje konkurencją547. Rosną
koszty pozyskania kapitału, co związane jest z ewentualnym nałożeniem sankcji
w przyszłości. Kosztem pośrednim jest również zwiększenie nakładów na lobbing
antysankcyjny w parlamencie kraju stosującego sankcje548.
Wśród

kosztów

dotyczących

strony

popytowej

znajduje

się

utrata

konkurencyjności na rynkach, z których zmuszone są wycofać się przedsiębiorstwa
kraju

nakładającego

sankcje.

Ich

konkurenci

mogą

pozwolić

sobie

wtedy

na podniesienie cen, a uzyskane tym sposobem nadwyżki wykorzystać przeciwko tym
przedsiębiorstwom na innych rynkach nieobjętych restrykcjami549. W wyniku nałożenia

547
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sankcji zagrożona zostaje również wartość aktywów. Sankcje zastosowane wobec Kuby
lub Panamy znacznie obniżyły wartość własności obywateli amerykańskich
zlokalizowanej na terenie tych państw550.
Mogą one prowadzić do zawieszenia lub utraty zobowiązań zaciągniętych przez
kraj-cel w kraju nakładającym sankcje, np. wstrzymanie spłat udzielonych pożyczek lub
kredytów. Zagrożone stają się inwestycje pośrednie i bezpośrednie oraz inwestycje
portfelowe. Kraj-cel może w odwecie zamrozić lub skonfiskować aktywa kraju
nakładającego sankcje551. Działania retorsyjne mogą zostać podjęte także przez kraje
trzecie objęte sankcjami wtórnymi.
Największe zagrożenie dotyczy małych przedsiębiorstw, które są zorientowane
na rynki eksportowe. Nałożenie sankcji może znacząco ograniczyć ich przychody ze
względu na wąski zasięg geograficzny ich działalności. Duże korporacje mają większe
szanse na zrekompensowanie strat. Dużo łatwiej znaleźć im nowe rynki zbytu, podnieść
cenę towarów na rynkach bardziej zależnych od ich dostaw, w tym na rynku krajowym,
lub też podnieść cenę towarów, których produkcja wiąże się z przewagą konkurencyjną
wobec

przedsiębiorstw

zagranicznych.

Problemem

dla

międzynarodowych

przedsiębiorstw jest nadszarpnięcie głęboko zakorzenionych relacji z partnerami
i kontrahentami, podtrzymywanych poprzez nieustający kontakt i dialog. Projekty
międzynarodowe

tworzone

są

w

międzynarodowym

środowisku

ekspertów

i finansowane przez licznych, zagranicznych partnerów. Realizacja tych projektów
skutkuje rozpoczęciem bezpośrednich inwestycji zagranicznych, transferem technologii,
wzrostem handlu dobrami i usługami oraz podziałem zysków. Zaburzenie relacji
gospodarczych pomiędzy przedsiębiorcami z krajów nakładających sankcje i ich
partnerami z innych krajów – krajów-celów czy krajów trzecich – pokutuje czasami w
długim okresie czasu nawet po zniesieniu programów sankcyjnych. Głosy sprzeciwu ze
strony przedsiębiorców są nierzadko pomijane w oficjalnych dyskusjach na temat
kształtu polityki sankcyjnej, a reprezentanci tej grupy nie są włączani w grupy robocze,
zajmujące się projektowaniem tej polityki.
Rzadko się zdarza, że nałożenie sankcji gospodarczych poprzedza szczegółowa
analiza szacunkowa kosztów, które mogą one potencjalnie spowodować. Hufbauer et al
wymieniają dwie przyczyny takiego stanu rzeczy: trudności w pomiarze kosztów oraz
550
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założenie, że duża, silna gospodarka nie odczuje poważniejszych strat. Po pierwsze,
problemy w oszacowaniu kosztów mogą wypływać z wielości czynników, które mają
wpływ na ich wysokość. Po drugie, nie istnieją twarde dane, którymi można by było się
posłużyć w analizach. Ponadto, niektóre koszty mogą ujawnić się dopiero po pewnym
czasie od nałożenia sankcji, np. utrata opinii rzetelnego dostawcy w przypadku
krajowych przedsiębiorstw. Z drugiej strony, przyjęło się uważać, że relatywny udział
kosztów dla kraju-celu wynosi w 2/3 przypadków nałożenia sankcji poniżej 2% PNB,
a w 1/3 poniżej 1%. Koszty ponoszone przez kraj nakładający sankcje są dużo niższe,
można więc przyjąć założenia, że praktycznie nie są istotne dla jego gospodarki. Patrząc
jednak na tę sytuację w skali mikro, widać, iż niejednokrotnie zdarzyło się tak, że
gospodarka kraju nie ucierpiała znacząco552, ale konkretne przedsiębiorstwa poniosły
ogromne straty jednostkowe553. Sankcje mogą przyczynić się do dyskryminacji
niektórych sektorów gospodarki krajowej przy nałożeniu na nie ciężaru finansowania
polityki zagranicznej rządu. Udział w ponoszeniu kosztów prowadzenia tej polityki
może szybko stać się przyczyną silnej opozycji krajowego lobby przeciwko polityce
sankcyjnej rządu.
Koszty sankcji gospodarczych nie ograniczają się do sfery ekonomicznej.
Powodują one również straty natury politycznej, w szczególności, gdy pociągają
za sobą ostrą dezaprobatę ze strony społeczeństwa. Przykładem takich sytuacji mogą
być sankcje nałożone przez USA na ZSRR w latach 80., które mocno zachwiały
relacjami między krajami NATO, czy też sankcje nałożone przez administrację Reagana
przeciwko Nikaragui (1981r.) i Panamie (1987r.), które w konsekwencji wzmocniły
opozycję, ośmieszając działania rządów krajowych554. Nawet przypadki zakończone
powodzeniem mogą wiązać się z powstaniem kosztów politycznych. W tym miejscu
warto wspomnieć o kampanii USA, próbującej obalić reżim Allende w Chile w latach
70. Przypadek ten stał się przyczynkiem do postrzegania USA jako kraju, który
w realizacji własnych interesów nie cofnie się przed zaangażowaniem własnej agencji
wywiadowczej do „brudnych” operacji.
Zdarza się również tak, że dany kraj osiąga korzyści z prowadzenia polityki
sankcyjnej. Decyduje o tym rodzaj zastosowanych restrykcji. Prócz realizacji celów
552
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przewidzianych w strategii polityki zagranicznej sankcje mogą, przykładowo,
zmniejszyć obciążenie budżetowe, jeśli przybiorą formę wstrzymania pomocy
finansowej, materiałowej lub odmowy udzielenia kredytów. Rząd może również celowo
nałożyć sankcje, by nie dopuścić do rozwoju konkurencyjnego sektora gospodarczego
kraju-celu.
Globalizacja

międzynarodowej

gospodarki,

szybki

wzrost

komunikacji

światowej oraz rozprzestrzenianie się Internetu powodują spadek efektywności sankcji
multilateralnych i unilateralnych. Globalizacja pozwala na pojawienie się większej
ilości dostawców i ułatwia tworzenie relacji, a rozwój komunikacji i Internetu zapewnia
krajom-celom łatwiejszą identyfikację i tworzenie relacji handlowych z alternatywnymi
dostawcami555. Możliwość wpływu ekonomicznego na politykę innych państw
koresponduje z silną pozycją polityczną państwa na arenie międzynarodowej. Mimo, że
współczesna gospodarka ze względu na swój globalny charakter ogranicza możliwość
wywierania istotnego wpływu jednego państwa na gospodarkę drugiego, niektórzy
badacze wróżą niegasnącą popularność polityce sankcyjnej ze względu na dążność
mocarstw do hegemonii ogólnoświatowej556.
5.2.3. Wpływ sankcji ekonomicznych nałożonych na kraje trzecie
Kraje trzecie mogą uzyskiwać korzyści i ponosić koszty w rezultacie nałożenia
sankcji na dany kraj-cel. Korzyści mogą wypływać z możliwości reeksportu dóbr
i usług pochodzących z kraju, który nałożył embargo handlowe. Koszty wiążą się
z nałożeniem przez dany kraj sankcji wtórnych. Kraje trzecie stoją niekiedy w trudnej
sytuacji. Członkostwo w porozumieniach handlowych, w skład których wchodzi
również kraj-cel, jest czynnikiem powstrzymującym udział w programach sankcyjnych
skierowanych przeciwko temu krajowi. Kraje trzecie mogą ucierpieć w wyniku
nałożenia sankcji w sytuacji, gdy USA przejęło przedsiębiorstwo z kraju trzeciego
i wcieliło w swoje struktury korporacyjne557.
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Stany Zjednoczone, stosując sankcje gospodarcze w celu wpłynięcia na sytuację
polityczno-ekonomiczną kraju-celu, mogą nieświadomie zmienić warunki politycznoekonomiczne w krajach trzecich, przysparzając sobie korzyści lub strat558.
5.3. Ocena skuteczności stosowania sankcji gospodarczych w polityce zagranicznej
USA na podstawie wybranych case studies
W poprzednim rozdziale omówiono kontekst i przebieg polityki sankcyjnej
Stanów Zjednoczonych wobec trzech krajów: Iranu, KRLD i Syrii. Ze względu
na formę rządów politycznych w tych krajach, a tym bardziej ich izolację na arenie
międzynarodowej

i rozbieżność

oficjalnych

statystyk

społeczno-ekonomicznych

ze stanem faktycznym, bardzo trudno dokonać dogłębnej analizy wpływu sankcji
na koniunkturę gospodarczą. Dostępność danych nie była jedyną przeszkodą w ocenie
skuteczności

polityki

sankcyjnej.

Najistotniejszą

kwestią

jest

problem

z wyekstrahowaniem wpływu sankcji z grona wielu determinantów kształtujących
politykę krajową i zagraniczną kraju-celu, a także stanu stosunków międzynarodowych.
5.3.1 Skuteczność sankcji USA wobec Iranu
Skuteczność polityki sankcyjnej wobec Iranu dyskutowana jest szczególnie
intensywnie za każdym razem, kiedy rozważa się zaostrzenie programu sankcji USA
lub ONZ w odpowiedzi na postęp w rozwoju irańskiego programu nuklearnego.
Sankcje gospodarcze mają swoich zagorzałych przeciwników, którzy wskazują
na marne efekty w realizacji celów polityki sankcyjnej oraz równie żarliwych
zwolenników, obserwujących pogarszający się stan gospodarki Iranu.
Faktem jest, że izolacja Iranu na arenie międzynarodowej nie sprzyja rozwojowi
jego gospodarki, ale źródeł trudności, jakich doświadcza ten kraj, należy jednak szukać
w błędnej polityce gospodarczej rządu. Szczególne wyzwanie dla reżimu rządzącego
stanowi wysokie bezrobocie. Stopa bezrobocia wynosi obecnie 22% i dotyka
szczególnie młodych ludzi. Trzy osoby bezrobotne na cztery nie przekraczają 30 lat
życia. Iran doświadcza też wysokiej stopy inflacji. Trudno o dostęp do wiarygodnych
danych, ale administracja USA uważa, że stopa inflacji znacznie przewyższa oficjalnie
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podawaną wartość 9%. Szacuje się, że poziom inflacji może wynosić nawet 30%559.
Trudna sytuacja systemu finansowego kraju pogłębiana jest przez kryzys sektora
bankowego. Kilka lat temu reżim rządzący zmusił irańskie banki do udzielania
pożyczek o oprocentowaniu dużo niższym niż stopa inflacji. Banki państwowe
udzielały kredytów klientom związanym z elitami politycznymi, którzy okazywali się
niewypłacalni. Sektor bankowy osiągnął wkrótce bardzo wysoką stopę niespłacalności
pożyczek i kredytów – ok. 20% całkowitych aktywów banków, co wymusiło
zaostrzenie polityki kredytowej i spowodowało zahamowanie wzrostu gospodarczego.
Oczekiwania co do przyszłego poziomu inflacji są bardzo pesymistyczne, ponieważ
rząd zdecydował o zmniejszeniu subsydiów na wiele różnorodnych towarów i usług,
począwszy od energii elektrycznej, a skończywszy na chlebie560. Poprzednie
zapowiedzi, dotyczące zniesienia subsydiów wywołały liczne protesty wśród
społeczeństwa Iranu. Wraz z planami podwyżki podatków o 70% odczytane one były
jako działania wymierzone w klasę średnią, szczególnie w osoby prowadzące prywatną
działalność gospodarczą561.
Trudności gospodarcze Iranu skłoniły rząd do przesunięcia władzy politycznej
i kontroli nad większością projektów gospodarczych na Korpus Strażników Rewolucji.
Decyzja ta sprzyja wzmocnieniu efektywności sankcji USA, ponieważ grupa ta podlega
restrykcjom już od 2007 r. ze względu na swoją działalność proliferacyjną i wsparcie
udzielane organizacjom terrorystycznym. Strażnicy Rewolucji odpowiedzialni są też za
zdławienie protestów społecznych po wyborach prezydenckich 2009 r. Przejęli oni
ważne programy rozbudowy infrastruktury, w tym kontrakty na budowę metra
w Teheranie, międzynarodowych portów lotniczych562, drogowych sieci elektrycznych
oraz tuneli. Rząd przyznał Strażnikom kompetencje w sprawie pól ropoi gazonośnych563. Głównymi założeniami polityki Chamenei’ego jest tworzenie
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tzw. front companies564, które mają na celu zdobywanie funduszy na rozwój programu
jądrowego i rakietowego, a także finansowanie działalności fundamentalistów565.
Kontrola nad najbardziej kluczowymi sektorami gospodarki jest zwieńczeniem strategii
agresywnej monopolizacji projektów rządowych w ciągu ostatnich 6 lat566. Oddanie
w ręce Strażników dużej części gospodarki jedynie pogorszyło zdolność Iranu
do pozyskiwania

zagranicznych

partnerów

inwestycyjnych,

ponieważ

gros

przedsiębiorstw irańskich, afiliowanych przy Korpusie Strażników Rewolucji, zostało
zamieszczonych na listach podmiotów objętych sankcjami.
Nieudolność rządów w sferze ekonomicznej powoduje, że Iran jest bardzo
wrażliwy na sankcje gospodarcze. Nawet jeśli w następstwie nałożenia kolejnych
sankcji reżim próbuje obrać strategię minimalizującą negatywne efekty zastosowanych
instrumentów, ma niewiele opcji do wyboru567. Po pierwsze, Iran ma trudności
w ściąganiu inwestycji zagranicznych w kluczowej branży gospodarczej – przemyśle
wydobycia ropy i gazu. Mimo, że posiada jedne z najbogatszych w świecie zasobów
tych surowców, przemysł wydobywczy i przetwórczy przeżywa ostatnio prawdziwe
załamanie. Średniookresowa zdolność wytwórcza zależy od wielkości inwestycji. Pod
koniec 2009 r. Minister ds. Ropy publicznie stwierdził, że Iran nie przyciągnął
wystarczającego wolumenu inwestycji zagranicznych, który zapobiegłby spadkowy
produkcji. Nowy program sankcji, niechęć instytucji finansowych i ubezpieczeniowych
do wspierania gospodarki irańskiej, a także wycofywanie się dotychczasowych
partnerów zagranicznych z rynku powodują, że klimat inwestycyjny jest w opłakanym
stanie. Brak dostępu do nowych technologii sprawia, że sektor energetyczny
doświadcza ciągłej stagnacji, co w długim okresie czasu może przynieść dodatkowe
straty polityczne i ekonomiczne.
go na liście SDN przez USA, a następnie UE i UN, Khatam al-Anbiya zmuszone zostało do wycofania
się z projektu.
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W ostatnich latach przychody z eksportu ropy stanowiły 50-76% dochodów
państwa, co dawało ok. 24% PKB. Jednak Iran od 1978 r. nie osiągnął potencjalnego
poziomu produkcji, a także nie udało mu się zaspokoić popytu wewnętrznego na gaz
ziemny i benzynę. Sekretarz Robert Einhorn w swoim wystąpieniu przed House
Committee on Oversight and Government Reform poinformował, że Iran stracił
szacunkowo 50-60 mld USD z powodu zahamowania inwestycji w sektorze
energetycznym. Współpracy z irańskimi kontrahentami odmówili m.in. Total, Statoil,
ENI, Łukoil, Tecnimont i Repsol. W rezultacie nałożenia sankcji zagraniczne
przedsiębiorstwa, tj. Vitol, Shell, Reliance, IPG, Glencore i Trafigura wstrzymały
dostawy produktów pochodzących z rafinacji ropy naftowej. Na stagnację przemysłu
energetycznego Iranu nie małe znaczenie ma też odcięcie źródeł finansowania
projektów inwestycyjnych w tym sektorze.
Powstałą w wyniku sankcji lukę w rynku chciały wykorzystać przedsiębiorstwa
z ChRL, Malezji, Wietnamu, Rosji i krajów Europy Wschodniej o mniejszych
zdolnościach wytwórczych. Jednak większość z nich nie jest w stanie, ze względów
technicznych i technologicznych, zastąpić potentatów, którzy zdecydowali się wycofać
z rynku. Współpracy odmówili też ubezpieczyciele Lloyd’s, monachijski i hanowerski
Re i Allianz. Ogłosili oni, że odmówią ubezpieczania transakcji handlowych
związanych z obrotem benzyną568.
W lipcu 2010 r. w wyniku przegłosowania przez Radę Bezpieczeństwa ONZ
rezolucji 1929 i CISADA, Khatem al-Anbiya wycofała się z projektu rozwojowego
pola gazowego South Pars wartego 2 mld USD. Strażnicy Rewolucji obawiali się, że ich
udział w projekcie mógłby zniechęcić zagranicznych inwestorów do zaangażowania się
w rozwój kluczowego złoża, ze względu na ryzyko nałożenia kolejnych sankcji na
przedsiębiorstwa kontrolowane przez Strażników. Szacuje się, że rezygnacja kolejnych
przedsiębiorstw z inwestycji w Iranie i obsługi handlu zagranicznego spowoduje spadek
wydobycia ropy nawet o 90%569.
Sankcje gospodarcze ograniczyły również import benzyny. W lipcu 2010 r. do
Iranu dotarły jedynie trzy główne ładunki benzyny, kiedy w normalnych warunkach
Iran otrzymywał on średnio 11-13 takich ładunków. Iran próbował radzić sobie z trudną
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sytuacją adaptując dwa zakłady petrochemiczne do produkcji benzyny, a także
przeznaczył 2,2 mld USD na intensywną odbudowę i poprawę wydajności istniejących
rafinerii. Władze zapowiedziały również, że zamierzają zainwestować 46 mld USD
na poprawę jakości dziewięciu istniejących rafinerii i budowę siedmiu kolejnych, które
nie tylko zaspokoją zapotrzebowanie krajowe, ale uczynią z Iranu eksportera benzyny.
Kolejnym efektem sankcji jest paraliż transportowy, polegający nie tylko
na rosnących

kosztach

przewozu,

ale

także

na

utrudnieniach

związanych

z ubezpieczeniem ładunku. Przykładowo, IRISL - irańskie przedsiębiorstwo transportu
morskiego, kontrolowane przez rząd Iranu, zostało zamieszczone na liście podmiotów
objętych sankcjami w 2009 r. Z tego powodu miało duże trudności z ubezpieczeniem
swojej floty. Dodatkowo przechwycenie nielegalnego ładunku, przewożonego przez
statek IRISL, zachwiało zaufaniem międzynarodowego sektora transportu morskiego
wobec irańskiego armatora.
Kluczową sprawą jest wpływ sankcji gospodarczych na rozwój programu
jądrowego i wsparcie udzielane przez Iran organizacjom terrorystycznym. W przypadku
programu jądrowego, mimo iż nie udało się wymusić na Iranie jego zawieszenia przez
Iran, administracja Obamy chce wierzyć, że pojawiła się jakaś nadzieja w tej kwestii.
Na listopadowej konferencji, która odbyła się w 2010 r. w Australii, Sekretarz Obrony Robert M. Gates, mówiąc na temat podjętych działań prewencyjnych wobec irańskiego
programu jądrowego, stwierdził, że polityka rządu USA „zaczyna wywierać wpływ na
Iran”570. Minister Spraw Zagranicznych Iranu zaproponował zorganizowanie kolejnych
rozmów w Turcji, która ma podobny pogląd na temat irańskiego programu jądrowego.
Trudno wyekstrahować wpływ sankcji USA/ONZ na irański program jądrowy. Jednak
dyrektor Agencji Cywilnej Energii Atomowej stwierdził, że sankcje z pewnością
przyczyniły się do spowolnienia programu jądrowego571. Pytany przez Newsweek
o wpływ sankcji na gospodarkę Iranu, Ahmadineżad stwierdził, że ten wpływ jest jak
najbardziej pozytywny, ponieważ wymusza rozwój krajowego przemysłu. Potwierdził
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także gotowość do podjęcia rozmów na temat programu jądrowego pod warunkiem
otwartej, przyjaznej postawy stron przystępujących do negocjacji572.
W wyniku trudności gospodarczych Iran ograniczył pomoc dostarczaną dla
Hezbollahu, organizacji terrorystycznej, z którą utrzymuje najsilniejsze związki.
W ostatnich latach przekazał Hezbollahowi około 1 mld USD na zakup broni, szkolenia
wojskowe i na działania statutowe. Izraelski wywiad poinformował, że pomoc została
ograniczona o blisko 40% w wyniku trudnej sytuacji Iranu i kłopotów związanych
z finansowaniem programu jądrowego, co mocno uderzyło w libańską organizację573.
Sankcje w połączeniu z nieefektywną polityką gospodarczą Iranu spowodowały
głęboki kryzys gospodarczy w ostatnich latach, który okazuje się najbardziej dotkliwy
dla młodych Irańczyków. Dochód per capita spada średnio o 2% rocznie, średnie
wydatki gospodarstw domowych w 2008 r. spadły o 10% w miastach i 20% na
obszarach wiejskich. Sytuację pogorszył niedawny spadek cen ropy. Restrykcyjna
polityka monetarna banku centralnego pozwoliła na obniżenie stopy inflacji, ale
spowodowała poważny wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Niski
poziom podatków nie pozwala rządowi na sfinansowanie polityki naprawczej. Stopa
bezrobocia w grupie młodych (15-29 lat) jest dwukrotnie wyższa niż wśród starszych
osób aktywnych zawodowo (30-60). Co więcej, jest ona w tej grupie sześciokrotnie
wyższa dla mężczyzn i ośmiokrotnie dla kobiet. Z roku na rok sytuacja się pogarsza.
Stopa bezrobocia wśród młodych mężczyzn wynosiła w 2008 r. 25,6 % dla mężczyzn
i była wyższa niż w roku ubiegłym o 5 punktów procentowych. W przypadku młodych
kobiet wynosiła ona 45,2% i wzrosła o 9 punktów procentowych. Nie mając wielkich
szans na znalezienie pracy, młodzi Irańczycy stawiają na wykształcenie. Sytuacja
ta dotyczy w szczególności młodych kobiet. W 2010 r. dyplom ukończenia studiów
wyższych otrzymało blisko milion młodych Irańczyków, co odpowiada ilości osób,
które ukończyły szkołę średnią – 1,2 mln. W związku z tym wyższe wykształcenie nie
ułatwia znalezienia pracy ze względu na masowość edukacji. Brak zatrudnienia opóźnia
też zakładanie rodziny i wyprowadzanie się do własnego lokum. Prawie 40 % kobiet
urodzonych po rewolucji nie wychodzi za mąż przed 25 rokiem życia. Grupa tych
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kobiet jest dwukrotnie wyższa niż w pokoleniach przedrewolucyjnych. Ponad 50%
mężczyzn w wieku 25-29 lat mieszka wciąż ze swoimi rodzicami574.
Za największy sukces w realizacji polityki sankcyjnej wobec Iranu prezydent
Obama poczytuje sobie zbudowanie takiej koalicji państw, która gwarantuje skuteczną
izolację irańskiego reżimu. Prócz krajów Europy, do tej pory niechętnych wobec
zaostrzania sankcji gospodarczych, administracji Obamy udało się zjednać poparcie dla
programu sankcji nawet ze strony Rosji. Dbając o szczelność programu, podjęto
intensywne wysiłki w kierunku zidentyfikowania krajów trzecich, które uczestniczyły
w reeksporcie amerykańskich towarów do Iranu, w szczególności towarów podwójnego
zastosowania, komponentów lotniczych, sprzętu laboratoryjnego oraz technologii
wrażliwych. Były to przede wszystkim Zjednoczone Emiraty Arabskie (centrum
finansowe), Malezja, Singapur, Tajlandia, Australia, Kanada, Kolumbia, Brazylia,
Austria, Francja, Niemcy, Luksemburg, Holandia i Wielka Brytania. Co więcej,
przypadki zaangażowania przedsiębiorstw ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich
stanowiły 50% ogółu przypadków, 20% dotyczyło spraw reeksportu przedsiębiorstw
z Malezji i Singapuru575.
Wysiłki ze strony USA są częściowo podkopywane przez działalność innych
państw, decydujących się na utrzymanie współpracy z Iranem na przekór promowanej
polityce sankcyjnej lub nawet wzmocnienie tych relacji. Przykładowo, zacieśnienie
stosunków gospodarczych

z

Iranem

zapowiedziała ostatnio

Austria.

Prawie

680 przedsiębiorstw austriackich współpracuje z irańskimi kontrahentami lub rządem
Iranu. Około 35 przedsiębiorstw posiada oddziały na terenie Iranu, a 500 innych
okazjonalnie realizuje kontrakty z Republiką Iranu. Eksport do Iranu wzrósł od czasu
ostatniego kryzysu światowego o 6%576. Ku zaskoczeniu Izraelczyków wzmocnienie
stosunków z Iranem zaproponował również król Jordanii – Abdullah II. Historia
stosunków irańsko - jordańskich jest dosyć burzliwa. Jordania często krytykowała
radykalizm i strategię rządów prezydenta Ahmadineżada. Król podkreślał konieczność
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współpracy pomiędzy obydwoma krajami, która przynieść może wzajemne korzyści
oraz może służyć promocji bezpieczeństwa i stabilizacji w regionie577.
W pewnym sensie ratunkiem dla objętego sankcjami finansowymi Iranu jest
joint-venture z egipskim bankiem Misr Iran Development Bank578. Udziały w MIDB
posiada przedsiębiorstwo Iran Foreign Investment Company, które jest częścią Oil
Stabilization Fund, objętego przez administrację USA sankcjami gospodarczymi. Kiedy
w 2009 r. społeczność międzynarodowa rozważała nałożenie sankcji na Republikę
Islamską za nielegalny program jądrowy, MIDB wykonał do Iranu transfer o wartości
50 mln USD. Następnie, już po nałożeniu sankcji, Mehdi Razavi – dyrektor
zarządzający IFIC, ogłosił, że MIDB zamierza otworzyć tam swój pierwszy oddział,
co pozwoli rządowi Ahmadineżada na dokonywanie niekontrolowanych transferów579.
Teheran może liczyć również na wsparcie wenezuelskiego prezydenta Hugo
Chaveza. Wenezuela uznaje bowiem prawo Iranu do pozyskiwania energii jądrowej
i pochwala wszystkie działania, które „odrzucają imperialistyczną politykę USA”.
Prezydentura Ahmadineżada otworzyła drogę dla zacieśniania stosunków między
obydwoma krajami. Odzwierciedleniem tego trendu miała być wspólna budowa fabryki
petrochemicznej i podpisanie licznych porozumień o współpracy gospodarczej w 2007
r. W następnym roku powstały plany projektu Veniran, tj. wspólnego montażu
traktorów i zaprojektowanych przez Iran samochodów dla konsumentów w Ameryce
Łacińskiej. Jak się później okazało, żadne z porozumień dwustronnych nie doczekało
się pełnej realizacji. Mimo, iż wartość porozumień opiewa na 4,5 mld USD, faktyczny
wolumen handlu w 2009 r., według irańskiej Izby Handlowej, wyniósł jedynie 100 mln
USD580.
Ku nieskrywanemu zadowoleniu Teheranu, Chavez ogłosił w styczniu 2009 r.,
że Wenezuela zerwała stosunki z Izraelem, by zaprotestować przeciwko jego inwazji na
Strefę Gazy. Podobne stanowisko zajęła wcześniej Boliwia. Iran rywalizuje z Izraelem
o wpływy w Ameryce Środkowej i Południowej. W ostatnich latach region ten był
głównym celem irańskiej dyplomacji, z naciskiem na umacnianie więzi z Wenezuelą
i Boliwią. W ostatnich miesiącach Iran nasilił współpracę również z Kubą i Nikaraguą.
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Do niedawna program sankcji gospodarczych USA i ONZ wobec Iranu był
skutecznie łagodzony przez kontakty gospodarcze i wojskowe z Rosją, mimo
iż głosowała ona za wprowadzeniem sankcji w ramach czterech ONZ-owskich
pakietów z2006 r., 2007 r., 2008 r. i czerwcu 2010 r. Rosja współpracuje z Iranem,
przede wszystkim, w ramach projektu elektrowni jądrowej w Bushehr. Umacniała ona
również swoją pozycję głównego dostawcy broni dla Iranu. W grudniu 2005 r.
podpisano kontrakt o wartości 700 milionów USD na dostawę 29 mobilnych systemów
obrony przeciwlotniczej Tor-M1. Rosja zgodziła się też sprzedać Iranowi system
rakietowej obrony przeciwlotniczej S-300 za kwotę 800 mln USD, wkrótce jednak
wycofała się z kontraktu, tłumacząc swoją decyzję nałożeniem sankcji przez Radę
Bezpieczeństwa ONZ w czerwcu 2010 r. Rosja i Iran, jako główni eksporterzy gazu
ziemnego, podjęli współpracę i w tym zakresie. Wraz z Katarem utworzyli w 2001 r.
w Teheranie Forum Eksporterów Gazu Ziemnego (Gas Exporting Countries Forum GECF), które ma stać się odpowiednikiem OPEC581. W ramach tej organizacji Rosja
i Iran zamierzają kształtować światowy rynek gazu ziemnego. Oprócz elektrowni
jądrowej w Bushehr i eksportu broni, gospodarcze interesy Rosji związane z Iranem to
m.in. eksploatacja przez Gazprom pola gazowego South Pars i wspólna budowa
hydroelektrowni w Tadżykistanie582.
W trakcie czerwcowego głosowania na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ nad
rezolucją zaostrzającą sankcje w 2010 r., przeciwko głosowały Turcja i Brazylia. Obie
wyraziły

wątpliwość

wobec

skuteczności

takiego

rozwiązania

i

podkreśliły

zaangażowanie w realizację Deklaracji Teherańskiej, zakładającej dostarczenie paliwa
jądrowego do Iranu przez obydwa kraje w zamian za usunięcie 1,2 tony nisko
wzbogaconego uranu583. Turcja przez ostatnie dziesięciolecie zacieśnia z nim
współpracę gospodarczą. Zajmuje ona piąte miejsce wśród największych partnerów
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handlowych Iranu584. Wolumen handlu między obydwoma krajami w okresie 20052006 wyniósł średnio 7 mld USD585. Iran otwiera również specjalne punkty handlu
granicznego, a także wspólnie z Turcją tworzy specjalne miasta przemysłowe586. Turcja
jest jednym z 12 krajów, które zawarły z Iranem porozumienia o wolnym handlu587 oraz
oferuje mu wejście na rynki europejskie588. W zamian za ten dostęp może ona
skutecznie konkurować z rosyjskimi dostawcami surowców energetycznych. Mimo
nałożonych

sankcji

wielostronnych,

Turcja

realizuje

również

duże

projekty

inwestycyjne w Iranie. Tureckie przedsiębiorstwo ABS podpisało memorandum na
finansowanie rozwoju pola South Pars (faza 17 i 18) na kwotę 5,5 mld USD.
Dodatkowo, Turcja zaangażowana się w projekt budowy rafinerii w północnym Iranie
warty 2 mld USD589 oraz jest zainteresowała projektami „zielonej energii”,
zakładającymi budowę farm wiatrowych we współpracy z przedsiębiorstwami
z ChRL590. Wzmocnienie relacji gospodarczych i polityczne wsparcie Iranu przez
Turcję pozwala jej na wzięcie udziału w wyścigu o supremację energetyczną w Europie.
Dlatego też sprzeciw Turcji wobec izolacji ekonomicznej Iranu jest w pełni zrozumiały.
Brazylia, podobnie jak Iran, inwestuje w irański sektor wydobycia ropy.
Brazylijski Petrobras podpisał w 2003 r. kontrakt na wydobycie złóż ropy w Zatoce
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Perskiej, a rok później na odwierty w Morzu Kaspijskim591. W kwietniu 2010 r.
prezydent Petrobras ogłosił, że przedsiębiorstwo nie planuje zamykać swoich biur
w Iranie, mimo, iż obecnie nie realizuje tam żadnego projektu. Szacuje się, że Petrobras
zainwestował w sektorze energetycznym Iranu około 30 mln USD592. Według danych
dostarczonych przez IMF, Brazylia jest głównym partnerem handlowym Iranu
w Ameryce Łacińskiej. Wolumen handlu zagranicznego między obydwoma krajami
wyniósł w 2008 r. 1,26 mld USD i w porównaniu z rokiem 2007 wzrósł on o 88%593.
Brazylia pomaga Iranowi ominąć nałożone sankcje dzięki zaangażowaniu w handel
dwustronny krajów trzecich. Towary eksportowane przez brazylijskich przedsiębiorców
zanim dotrą na rynek irański, są wysyłane m.in. do Dubaju594.
Prezydent Obama wciąż wyraża gotowość do bezpośredniego dialogu z Iranem
bez warunków wstepnych. Jego administracja często podkreśla, ża nie oznacza
to rezygnacji z instrumentów nacisku w razie nieustępliwości Teheranu. Szanse na
oczekiwane od lat grand bargain w stosunkach amerykańsko-irańskich są znikome595,
co nie powinno dziwić w sytuacji tak krótkiego dystansu, jaki dzieli rząd Ahmadineżada
od uzyskania statusu potęgi atomowej. Administracja Obamy i rządy krajów
sprzymierzonych oczekują, że pogarszające się warunki życia wzmogą krytykę
i protesty społeczne, skierowane wobec rządu Iranu i wymogą podporządkowanie się
stawianym warunkom. Napięcia tego typu już zaczynają się pojawiać, w szczególności
po sfałszowanych wyborach prezydenckich w 2009 r. oraz w wyniku restrykcyjnej
polityki gospodarczej rządu. We wrześniu 2010 r. Ali Haszemi Rafsandżani
skrytykował rząd Ahmadineżada za pomniejszanie stopnia negatywnego wpływu
sankcji na stan gospodarki Iranu596. Rząd USA oczekuje pozytywnych rezultatów, ale
na pełny efekt polityki sankcyjnej należy jeszcze poczekać. Mimo zalecanej
cierpliwości, administracja rozważa zaostrzenie programu sankcyjnego wobec Iranu.
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Pojawiają się głosy ze strony ekspertów, że rząd USA powinien zastanowić się nad
trójfazowym kształtem polityki wobec Iranu. Podejście to miałoby polegać na:
1) dyplomacji i sankcjach, 2) tajnych operacjach i 3) groźbie użycia siły. Celem
dyplomacji i polityki sankcyjnej miałaby być szeroko zakrojona izolacja a) Iranu od
współnoty międzynarodowej, b) liderów reżimu od irańskiego społeczeństwa,
c) reprezentantów polityki twardej ręki i reprezentantów bardziej pragmatycznego
podejścia w szeregach rządu irańskiego. Z kolei w ramach tajnych operacji odbywałby
się sabotaż programu jądrowego. Groźba interwencji zbrojnej przejawiałaby się np.
w zwiększeniu obecności wojskowej USA w rejonie Zatoki Perskiej597. Taktyka taka
pozwoliłaby na podniesienie kosztów kontynuowania prac w ramach progrmu
jądrowego i utrzymywałaby status Iranu jako pariah state.
5.3.2 Skuteczność sankcji USA wobec Syrii
Kwestia syryjska nie zajmuje czołowych pozycji na liście priorytetów polityki
zagranicznej Stanów Zjednoczonych. W ostatnich dziesięcioleciach polityka wobec
Syrii była zwykle uzupełnieniem polityki wobec Iraku i Libanu, związanych
z konfliktem arabsko-izraelskim lub z terroryzmem, a ograniczała się przede wszystkim
do nakładania dodatkowych sankcji gospodarczych598. Obecnie administracja Obamy
próbuje poprawić swoje stosunki z rządem prezydenta Asada, by rozluźnić relacje
irańsko-syryjskie. Swoista cisza na temat sankcji gospodarczych zastosowanych wobec
Syrii wynikała z negacji przez rząd Asada negatywnego wpływu sankcji na syryjską
gospodarkę.
Gospodarka syryjska, praktycznie centralnie planowana, jest silnie zależna od
kurczących się zasobów ropy i zagranicznych przelewów. Niektórzy obserwatorzy
podkreślają, że reżim Asada nie może działać zdecydowanie w sferze gospodarczej ze
względu na napięcia i ostre reakcje ze strony wielu grup społecznych zwykle
o sprzecznych interesach. Reformy stanowią zagrożenie dla przedsiębiorców i elit
politycznych związanych z rodziną prezydenta. Inni wskazują na fakt, że natura jego
rządów uniemożliwia rozwój przejrzystego systemu gospodarki rynkowej, który
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stanowi sprzyjający grunt dla zagranicznych inwestorów599. Główne problemy,
z którymi boryka się obecnie Syria, to przede wszystkim korupcja w sferze publicznej,
działalność rodzinnych monopoli, słaba ściągalność podatków, a także brak
transparentności gospodarki.
Pierwszą i podstawową konsekwencją nałożenia sankcji gospodarczych jest
znaczne ograniczenie inwestycji zagranicznych. W przypadku Syrii ograniczenie
inwestycji dotknęło wielu sektorów gospodarki. Jednym z jej bardziej wrażliwych
punktów jest sektor energetyczny. Zaniedbanie istniejących sieci energetycznych
i elektrowni oraz brak inwestycji w tym sektorze doprowadziły do niewydolności
całego systemu. Syria, kiedyś regionalny dostawca energii, musiała wstrzymać eksport
do Libanu i północnego Iraku. Przerwy w dostawach prądu stały się bardzo kosztowne
dla gospodarki. Dotknęły one wszystkie sektory, począwszy od rolnictwa (problemy
w nawadnianiu), przez przemysł i konsumpcję krajową. Accountability and Lebanese
Sovereignty Restoration Act of 2003 i kolejne programy sankcji finansowych znacznie
ograniczyły wolumen inwestycji zagranicznych. Z kontraktów rządowych na budowę
elektrowni wycofały się General Electric, francuski Alstom i japoński Mitsubishi.
Z inwestycji w Syrii zrezygnowały także Conoco Phillips i Marathon Oil. Rewitalizacja
syryjskiego sektora energetycznego jest głównym celem gospodarczym rządu Asada,
ale mimo spodziewanych inwestycji ze strony Iranu czy ChRL jego realizacja może
okazać się bardzo trudna600.
Sankcje spowodowały również pogorszenie stanu syryjskich linii lotniczych Syrian Arab Airlines. Embargo na samoloty i części zamienne uszczupliły liczebność
floty do trzech sprawnych Boeingów. Administracja Obamy w trosce o bezpieczeństwo
lotów i w ramach polityki „budowania mostów” uchyliła sankcje lotnicze i sankcje
obejmujące sektor IT, co pozwoliło na skuteczniejsze promowanie inwestycji
zagranicznej w tych branżach. Sankcje nałożone na sektor high-tech zahamowały plany
inwestycyjne Turcella, który zamierzał wykupić Syriatela w sierpniu 2008 r.601 Towary
i technologie musiały być sprowadzane z krajów trzecich602. W czerwcu 2010 r. Syrię
odwiedziła delegacja przedstawicieli największych korporacji IT, tj. Cisco Systems Inc.,
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dostępny na stronie internetowej www.fas.org z dnia 28 grudnia 2010 r.
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15, 2007, dostępny na stronie internetowej www.nytimes.com z dnia 28 grudnia 2010 r.
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Udziałowcem Syriatela jest Rami Makluf, który figuruje na amerykańskiej liście SDN.
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Are US sanctions against Syria working?, BBC News, 17 February 2010, dostępny na stronie
internetowej http://news.bbc.co.uk z dnia 28 grudnia 2010 r.
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Symantec Corp., VeriSign Inc, Microsoft Corp. oraz Dell Inc. Rozmawiano
o możliwościach wejścia na rynek syryjski i założenia autoryzowanych centrów
sprzedaży. Główną barierą okazał się słaby dostęp do Internetu w granicach państwa603.
Negatywne efekty polityki sankcyjnej USA naraziły na straty także sektor
bankowy. Nałożone na mocy Patriot Act restrykcje dotyczyły transferów bankowych
oraz transakcji, w których zaangażowany był Commercial Bank of Syria. Dodatkowo,
przepisy zabraniały otwierania w Syrii oddziałów amerykańskich banków.
Mimo, że rynek syryjski przyciągnął wielu inwestorów z ChRL, krajów Zatoki
Perskiej, Iranu i Turcji, rząd prezydenta Asada zawodzi w odbudowywaniu więzów
ekonomicznych z krajami Zachodu. Syrii trudno sprostać wymaganiom USA, których
spełnienie zagwarantowałoby zniesienie programu sankcji gospodarczych. Nie udaje się
jej także pomyślnie ułożyć sobie stosunków z krajami Europy604.
Efekt działania sankcji gospodarczych USA jest osłabiany przede wszystkim
przez bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), pochodzące z krajów trzecich. Plany
inwestycyjne Syrii na najbliższe pięć lat, 2011- 2015, opiewają na 130 mld USD.
Partycypacja sektora prywatnego ma wynosić 77 mld USD. Plan oparty jest
na konkretnych warunkach wyjściowych takich jak poziom deficytu budżetowego
niższy niż 3% PKB, deficyt handlu zagranicznego niższy niż 3%PKB, stopa inflacji
niższa niż 3% i rosnąca stopa wzrostu gospodarczego605. Zadanie to może być
utrudnione przez stan koniunktury gospodarczej Syrii, intensywny przyrost naturalny,
a także ograniczoną ściągalność podatków606.
Według Oxford Analytica przyszłość BIZ na rynku syryjskim jest obiecująca.
International Finanse Corporation - ramię Banku Światowego - pierwszy spodziewa
się przede wszystkim inwestycji w sektorze energetycznym, które pociągną za sobą
udział sektora prywatnego w inwestycjach infrastrukturalnych. Syryjskie Ministerstwo
Lokalnej Administracji poinformowało, że inwestycje w czterech największych
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miastach Syrii wzrosły w 2010 r. o prawie 70% w porównaniu z rokiem 2009
i wyniosły 9,4 mld USD. 25% udziału w tej wartości miały przedsiębiorstwa
zagraniczne607. Mimo oczywistej przeszkody w przyciąganiu inwestycji z zagranicy,
jaką są sankcje USA, Syria musi uporać się z problemami wewnętrznymi, takimi jak
brak odpowiedniej ramy prawnej dla BIZ, brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej,
a także brak reform politycznych, polegających na zwiększeniu reprezentacji społecznej
w procesie decyzyjnym oraz transparentności procesów gospodarczych i prawnych.
Najdynamiczniej w Syrii inwestują ChRL i Turcja608. Począwszy od początku lat
90. ChRL zapełniły pustkę po upadku ZSRR, głównego dostawcy broni dla Syrii. Prócz
tego ChRL uczestniczy w modernizacji sektora energetycznego609. Syria korzysta
chętnie z chińskich rozwiązań w sektorze finansowym. Przykładowo, umożliwia ona
funkcjonowanie zagranicznych banków inwestycyjnych na swoim rynku pod
warunkiem, że ich ilość nie przewyższa ilości banków z kapitałem państwowym.
Syryjska Minister ds. Handlu i Gospodarki, Lamia Assi, ogłosiła we wrześniu 2011 r.
utworzenie syryjsko-chińskiego banku, który zaangażuje się w finansowanie projektów
infrastrukturalnych w kraju610. Chińczycy nieprzypadkowo zacieśniają relacje z krajami
pozostającymi w trudnych stosunkach z USA. Iran, Syria i Turcja graniczą bowiem
z Irakiem, głównym celem chińskiej ofensywy gospodarczej w przyszłości.
Inwestycje tureckie skupiają się na projektach rozwijających infrastrukturę,
w szczególności budowę autostrad. Syria jest dla Turcji bramą do rynków arabskich,
dlatego obydwa rządy podejmują wysiłki zmierzające do ułatwienia wzajemnego
handlu. Ostatnim wspólnym projektem turecko-syryjskim jest stworzenie wraz
z Libanem i Jordanią strefy wolnego handlu, która ułatwi przepływ towarów, usług
i ludzi pomiędzy tymi czterema krajami. Kraje członkowskie mają zamiar znieść wizy
oraz stworzyć wspólną radę polityki handlowej. Turcja i Syria podpisały już podobne
porozumienie w 2008 r., które miało doprowadzić do wzrostu przepływu handlu
pomiędzy obydwoma krajami o 300 mln USD pomiędzy 2008 i 2009 r. Oczekiwano, że
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trend ten utrzyma się mimo sankcji nałożonych przez USA. Strefa wolnego handlu ma
również zwiększyć wolumen bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Libanie, kraju
postrzeganym jako bezpieczna przystań w dobie kryzysu światowego611. Economic
Policy Research Foundation of Turkey, przy wsparciu Banku Światowego, rozpocznie
w najbliższym czasie dogłębne analizy rynku syryjskiego na poczet przygotowania
gruntu pod przyszłe inwestycje612. Do zwiększenia tu inwestycji przygotowuje się też
Arabia Saudyjska613.
Skuteczność polityki sankcyjnej podważyły również Indie, oferując Syrii pomoc
w doinwestowaniu sektora high-tech. Otworzyły one linię kredytową na 100 mln USD,
mającą wesprzeć wzrost wolumenu handlu między obydwoma krajami w ciągu
najbliższych trzech lat i zagwarantować ścisłą współpracę w branży nowoczesnych
technologii. Zaproponowano również podwojenie liczby stypendiów naukowych dla
osób pracujących w sektorze high-tech614.
Rząd syryjski przygotowuje wspólnie z International Finance Corporation
niezależny projekt energetyczny, przewidujący budowę elektrowni 60 km od Damaszku
o mocy 250-350 MW. Do tej pory przedstawiono dwie oferty przetargowe. Pierwsza
została zaproponowana przez Marafeq, syryjsko - kuwejckie joint venture z siedzibą
w Damaszku. Druga wyszła od europejskiego join venture, tworzonego przez fińskie
przedsiębiorstwo Wartsila i greckie Terna Energy615.
Grecja i Finlandia to nie jedyne kraje UE, starające się utrzymywać relacje
gospodarcze z Syrią. Przedsiębiorstwa z Wielkiej Brytanii w ostatnich latach
zwiększyły swój udział w rynku syryjskim o 70%. Brytyjski eksport wzrósł o 120,4 mln
USD w okresie styczeń – lipiec 2009, w porównaniu ze wzrostem o 44,2 mln USD
w analogicznym okresie w 2008 r. Brytyjski koncern wydobywczy Gulfsands przy
współpracy z chińską Sinochem Corp.616 dostały kontrakt na wydobycie ropy
w północno-wschodniej części Syrii – Block 26, na polach Khurbet East i Yousefieh.
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Pierwszy z nich pozwala na wydobywanie ropy do lutego 2033 r., drugi do stycznia
2035

r.,

obydwa

z

możliwością

przedłużenia

o kolejne

10 lat617.

Również

przedsiębiorstwa francuskie odnowiły swoje kontakty w Syrii, angażując się
przykładowo w budowę cementowni o wydajności 2,75 mln ton rocznie618 czy
sprzedając samoloty. Airbus podważył skuteczność sankcji USA nałożonych na sektor
lotniczy, podpisując kontrakt z Syrią na dostarczenie 14 samolotów w okresie 20102018 i kolejnych 36 do 2028 r.619
Pozytywną stroną izolacji Syrii jest stosunkowo niewielki wpływ ostatniego
kryzysu finansowego na kondycję jej gospodarki. Relacje gospodarcze z krajami
Europy i Zatoki Perskiej spowodowały, że kryzys finansowy dotknął syryjskie sektory
produkcyjny, konstrukcyjny i usługowy. Wzrost gospodarczy obniżył się o jeden punkt
procentowy i osiągnął poziom 4 %. IMF oszacował, że deficyt na rachunkach bieżących
wzrósł do 4,5% PKB, a deficyt budżetowy wyniósł 2,5% PKB z powodu ekspansywnej
polityki fiskalnej rządu, polegającej na zwiększeniu inwestycji i wynagrodzeń
w sektorze publicznym. Rząd podjął także kroki w celu poprawienia stanu gospodarki
poprzez zachęty podatkowe dla przedsiębiorstw, inwestujących w regionach najsłabiej
rozwiniętych, oraz stworzenie funduszu wsparcia rolnictwa, którego wartość ustalono
na 212,8 mln USD620. Z kolei polityka monetarna zakłada zwiększenie podaży
pieniądza w gospodarce poprzez obniżenie stopy rezerw obowiązkowych dla banków
zaangażowanych

w

projekty

inwestycyjne

oraz

zniesienie

kar

finansowych

za niedotrzymanie terminów spłat kredytów inwestycyjnych przez banki publiczne.
Dodatkowo, banki obniżyły oprocentowanie depozytów z 8% do 7%.
Podczas gdy kontrolowana przez rząd gospodarka, szerząca się korupcja i zbyt
wolno wprowadzane reformy pogarszają klimat inwestycyjny, Syria stara się ocieplić
stosunki z krajami Zachodu, a w szczególności z USA. Rząd liczy na to, że pozwoli
to na przeprowadzenie koniecznych reform i przyciągnięcie zagranicznych inwestorów.
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Syria, które gospodarka pozostała praktycznie nienaruszona kryzysem finansowym, ma
duże

szanse

na zwiększenie

eksportu

i

napływu

bezpośrednich

inwestycji

zagranicznych, co zdaniem IHS Global Insight pozwoli na osiągnięcie stopy wzrostu
gospodarczego na poziomie 6%621.
Trudno więc uznać politykę sankcyjną USA wobec Syrii za skuteczną. Mimo,
że czas zastosowania sankcji liczy się już w dziesięcioleciach, wciąż wspiera ona
organizacje uznane za terrorystyczne622, oferuje schronienie terrorystom i ochotnikom
dążącym do destabilizacji Iraku, podejmuje wysiłki zmierzające do pozyskania broni
masowego rażenia i wciąż zagraża niezależności Libanu. Eksperci uzasadniają,
że właściwa polityka USA wobec Syrii jest niezmiernie istotną kwestią. Może ona
mianowicie zagwarantować niezawisłość Libanu oraz ułatwić negocjacje izraelskosyryjskie, które z kolei mogą otworzyć drogę do porozumienia izraelskopalestynskiego. Z kolei negocjacje między Izraelem a Syrią, prowadzone pod
auspicjami USA, mogą zagrozić pozycji Iranu na Bliskim Wschodzie, co skutkowałoby
ograniczeniem wsparcia udzielanego Hezbollahowi623.
5.3.3 Skuteczność sankcji USA wobec KRLD
Polityka sankcyjna wobec KRLD kontynuowana jest od 1950 r. Przesłankami
zastosowania

ekonomicznych

instrumentów

nacisku

są

przede

wszystkim:

a) postrzeganie KRLD jako kraju zagrażającego bezpieczeństwu narodowemu USA,
b) rozprzestrzenianie przez Koreę broni masowego rażenia, c) komunistyczny ustrój
i despotyzm rządów oraz d) wspieranie międzynarodowego terroryzmu (do 2008 r.).
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Ocena skuteczności polityki sankcyjnej wiąże się z analizą kilku podstawowych
kwestii. Pierwszą z nich jest ocena siły nacisku zastosowanych sankcji gospodarczych.
Przyczyniły się one w istotnym stopniu do izolacji gospodarczej KRLD. Szczególnie
dotkliwe dla jej gospodarki okazały się sankcje nakładane w pierwszych latach XXI w.
Przełożyły się one przede wszystkim na deficyt w handlu zagranicznym KRLD. Deficyt
w handlu zagranicznym Korei w okresie 2001-2005 wynosił średnio 934 mln USD,
a w okresie 2003-2005 niecałe 774 mln USD624. Kluczowymi partnerami handlowymi
są dla niej przede wszystkim ChRL i Japonia, a do listy w ostatnich latach dołączyła
również Rosja. W związku z tym sprzeciw ChRL i Rosji wobec sankcji wielostronnych
OZN jest oczywisty. Jednak ryzyko embarga handlowego, nałożonego na Koreę przez
Japonię, jest duże w obliczu ostatnich prowokacji ze strony reżimu Kima, a także
lekceważenia

kwestii

uprowadzeń

japońskich

obywateli.

Deficyt

w

handlu

zagranicznym jest ściśle powiązany z deficytem budżetowym i wpływa na poziom PKB
danej gospodarki. KRLD stara się finansować deficyt handlowy głównie poprzez
legalną i nielegalną sprzedaż broni, fałszowanie waluty amerykańskiej, a także zyski
z projektów turystycznych i przemysłowych, które prowadzi wspólnie z Koreą
Południową625. Finansowanie deficytu zostało utrudnione przez sankcje finansowe
nałożone już w 2005 r. przez USA (wobec banku Banco Delta Asia), a także działania
podjęte w ramach inicjatywy PSI i wspierającej ją rezolucji ONZ. Na mocy przepisów
USA Korea odcięta jest od kredytów udzielanych przez międzynarodowe instytucje
finansowe. Bezpośrednie inwestycje zagranicznej, które mogłyby poprawić saldo jej
bilansu handlowego, są w znacznym stopniu ograniczone. Głównym inwestorem
w gospodarkę KRLD są ChRL. Plany inwestycyjne zaczęły być

realizowane

w większej skali dopiero po 2002 r. Przesłankami inwestycji w KRLD wymienianymi
przez ekspertów zajmujących się relacjami sino-koreańskimi są a) ChRL podejmują
wysiłki stabilizujące reżim Kima w obawie, że gdy dojdzie do załamania i upadku
KRLD, północno-wschodnie prowincje chińskie zostaną zalane milionami głodnych
imigrantów północnokoreańskich626, b) ChRL stosują strategię „jednoczesnego
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197

wzrostu”, która zakłada, że rozwój trzech przemysłowych prowincji na północnym
wschodzie determinowany jest rozwojem gospodarczym KRLD627, c) ChRL traktują
KRLD jako obszar potencjalnie wliczający się do tzw. Wielkiej Chińskiej Sfery
Gospodarczej. Korea miałaby być wirtualną, czwartą północno-wschodnią prowincją
ChRL, bogatą w zasoby surowców naturalnych628. Obrazem relacji chińsko-koreańskich
jest systematyczny wzrost zależności handlowej KRLD od ChRL. Stopień zależności
osiągnął w 1999 r. poziom 25%, w 2005 r. 50%, a w 2007 r. wzrósł do 67,1%. Deficyt
w handlu z ChRL osiągnął wartość 810 mln USD. Przesunięcie w eksporcie
spowodowane było przede wszystkim napiętymi relacjami KRLD z Japonią. W okresie
1992-2003 wartość inwestycji nie przekraczała rocznie 10 mln USD629. W 2004 r.
ChRL zainwestowały w Korei 50 mln USD z 59 mln USD inwestycji zagranicznych
łącznie, a w pierwszej połowie 2006 r. wartość ta sięgnęła 130 mln USD w ramach
54 projektów inwestycyjnych630. ChRL i Korea Południowa zrekompensowały
nałożenie sankcji przez USA poprzez zwiększenie pomocy zagranicznej, poziomu
inwestycji i wzajemnego handlu.
Sankcje gospodarcze przyczyniły się do kryminalizacji centralnie planowanej
gospodarki KRLD. Prócz kontaktów gospodarczych z ChRL i Rosją, legalne
poszukiwanie twardej waluty jest w jej sytuacji praktycznie niemożliwe. Całkowita
implementacja inicjatywy PSI prowadziłaby do ograniczenia zysków z nielegalnej
działalności w wymiarze: eksport broni 400-500 mln USD, przemyt narkotyków
i transakcje angażujące fałszywą walutę 300-500 mln USD, projekty inter-koreańskie
160 mln USD631. Zamrożenie aktywów Banco Delta Asia i zakaz dokonywania
transakcji finansowych za pośrednictwem tego banku, mocno ograniczyły możliwość
nawet nielegalnego zdobywania twardej waluty. Przedsiębiorstwa i instytucje finansowe
Relations during the Hu Jintao Era, Study of International Issues, Vol. 9, No. 1, Spring 2009, dostępny
na stronie internetowej www.koreafocus.or.kr z dnia 9 grudnia 2010 r.
627
W listopadzie 2002 r., Kongres Komunistycznej Partii ChRL przyjął strategię ożywienia północnowschodnich prowincji uznając ten cel za kluczowy dla rozwoju gospodarczego państwa.
628
ChRL promują inwestycje przede wszystkim w przemyśle wydobywczym rudy żelaza, złota, miedzi,
molibdenu i węgla kamiennego. W ostatnich latach Chińczycy inwestują również w sektorach
transportowym, usług i przetwórstwa, a także budują infrastrukturę przesyłową dla transportu surowców.
629
Wyjątkowo, w roku 1997 zanotowano wysoki poziom inwestycji, który przekroczył 307 mln USD
[w:] Suk Hi Kim, Semoon Chang (red.), Economic Sanctions Against a Nuclear North Korea.
An Analysis of United States and United Nations Actions Since 1950, Jefferson, North Carolina, and
London: McFarland&Company, Inc., Publishers, 2007, s. 170.
630
Andrei Lankov, China Raises Its Stake in North Korea, Asia Times Online, Dec 17, 2005, dostępne na
stronie internetowej www.atimes.com z dnia 9 grudnia 2010 r.
631
Suk Hi Kim, Semoon Chang (red.), Economic Sanctions Against a Nuclear North Korea. An Analysis
of United States and United Nations Actions Since 1950, Jefferson, North Carolina, and London:
McFarland&Company, Inc., Publishers, 2007, s. 171.
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z krajów, które do tej pory były partnerami handlowymi KRLD tj. ChRL, Japonia,
Wietnam, Mongolia i Singapur632, wycofały się z zawartych kontraktów. Sankcje
finansowe okazały się najbardziej skutecznym środkiem nacisku, ponieważ do
programu sankcji dołączyła się ChRL633.
Sankcje gospodarcze USA pogorszyły i tak już dramatyczną, zniszczoną przez
system gospodarczy jakość życia społeczeństwa północnokoreańskiego. Korea nie jest
w stanie wyżywić swojego narodu, dlatego kluczowa jest pomoc żywnościowa,
medyczna i energetyczna ze strony innych państw. Klęska powodzi i głód,
dziesiątkujące ludność w latach 90. zmotywowały kraje do zwiększenia pomocy dla
KRLD. USA na koniec 1999 r. dostarczyły 287,2 mln USD, ale począwszy od 2003 r.
wartość ta znacząco spadła, do 7,5 mln USD w 2005 r., a w 2006 r. w odpowiedzi na
test jądrowy przeprowadzony przez KRLD spadła do zera. Wielkość pomocy
zagranicznej wahała się również w zależności od skłonności Korei do podjęcia
negocjacji na temat swojego programu jądrowego Przykładowo, w 2008 r. w klimacie
wzajemnej otwartości USA przeznaczyły dla Korei pomoc na poziomie 199,7 mln
USD634 jako warunek powrotu do rozmów sześciostronnych. Obecnie wartość pomocy
zagranicznej dla Korei wróciła do poziomu z 2006 r. i wynosi zero635. Mimo wszystkich
zawirowań politycznych, okresów izolacji i ocieplenia stosunków, USA są na drugim
miejscu wśród krajów wysyłających największą pomoc dla społeczeństwa KRLD636.
Jak wiadomo, problem niedożywienia zwykle najostrzej dotyka dzieci. Korean
Foundation for World Aid ocenia, że sytuacja północnokoreańskich dzieci jest gorsza
niż dzieci w Afganistanie. Z kolei kondycja służby zdrowia w KRLD pogorszyła się
drastycznie, kiedy fala powodzi w 1995 r. zniszczyła 298 szpitali i zmniejszyła
produkcję leków o 60%. Leczeniu podlegał pacjent, który przyniósł ze sobą leki.
Międzynarodowy Czerwony Krzyż doniósł, że tylko 7% społeczeństwa korzysta
z hospitalizacji. Ze względu na problemy służby zdrowia, niedostateczny program
szczepień i niedożywienie duży odsetek dzieci cierpi na przewlekłe choroby układu
632

Dianne E. Rennack, North Korea: Economic Sanctions, CRS Report for Congress, October 17, 2006,
s. 20.
633
Mimo, iż ChRL głosowała w Radzie Bezpieczeństwa za przyjęciem rezolucji 1718, to tak naprawde
nie wprowadzały jej przepisów w życie [w:] Jayshree Bajoria, Why Sanctions Can Hurt North Korea,
wywiad z Marcusem Nolandem, Council on Foreign Relations, August 4, 2010, dostępny na www.cfr.org
z dnia 12 grudnia 2010 r.
634
W tym prawie 242 mln USD pomocy żywnościowej i paliw o wartości 106 mln [w:] Mark E. Manyin,
Mary Beth Nikitin, Foreign Assistance to North Korea, CRS Report for Congress, March 12, 2010, s. 2.
635
Ibidem, s. 2.
636
Udział krajów w wartości pomocy zagranicznej otrzymywanej przez Koreę Północną w okresie 19982010: ChRL 26,9%, Korea Pd. 26,5%, USA 17,5%, Japonia 10,7%, inne 18,4% [w] Ibidem, s. 13.
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oddechowego,

biegunki.

psychofizycznym637.

Nie

Notuje
można

się
jednak

często
za

nieprawidłowości

całość

problemów

w rozwoju
zdrowotnych

społeczeństwa północnokoreańskiego obwiniać polityki sankcyjnej USA. Mimo,
iż niemożliwym jest wyekstrahowanie stopnia wpływu sankcji gospodarczych na jakość
życia ludności, oczywistym jest ich negatywny charakter.
Dramatyczna sytuacja gospodarcza KRLD nie wynika jedynie z izolacji
międzynarodowej, ale przede wszystkim z nieefektywności systemu centralnie
planowanego, idei juche oraz ostatnich nieudolnych reform przeprowadzonych przez
reżim

Kima.

Szczególnie

dewastujące

gospodarkę

są

reformy

walutowe

przeprowadzane od początku istnienia KRDL638. Ostatnia z nich polegała na
denominacji północnokoreańskiego wona w stosunku 1:100. Rząd ogłosił, że
gospodarstwo domowe może wymienić starą walutę na nową do maksymalnie 150 000
wonów w gotówce i 300 000 na depozytach bankowych639. Reforma miała za zadanie
m.in. przywrócić państwową kontrolę nad gospodarką, zwalczyć korupcję, ograniczyć
inflację, zredukować prywatną działalność rynkową (handel uliczny), przesunąć zasoby
ludzkie do sektora państwowego. Okazała się ona jednak tragiczną porażką. Rynek
i działalność gospodarcza zostały sparaliżowane, stopa inflacji wzrosła, większość
transakcji przeprowadzana była w juanach. Wkrótce reżim zakazał używania obcych
walut w obrocie. Rząd obarczył winą za trudności prowadzących działalność
gospodarczą i zablokował rynek, zmuszając obywateli do zakupu towarów w sklepach
państwowych po oficjalnych cenach. Pojawiały się długie opóźnienia w wypłatach
wynagrodzeń. Stopa zgonów z głodu wzrosła po raz kolejny640.
Począwszy od wybuchu wojny koreańskiej podejście USA wobec KRLD wahało
się od polityki zaangażowania do polityki izolacji. Jednak żadna ze strategii nie
powstrzymała Korei od pozyskania broni jądrowej ani nie rozbiła związków, jakie
utrzymuje ona już od dziesięcioleci z krajami wspierającymi terroryzm i dokonującymi
proliferacji broni masowej zagłady- Iranem i Syrią. W przeanalizowanych przypadkach

637

Suk Hi Kim, Semoon Chang (red.), Economic Sanctions Against a Nuclear North Korea. An Analysis
of United States and United Nations Actions Since 1950, op.cit., s.134-135.
638
Do tej pory odbyło się pięć denominacji: 1947, 1949, 1952, 1992 i ostatnia w listopadzie 2009 [w:]
North Korea under Tightening Sanctions, Crisis Group Asia Briefing Nº 101, 15 March 2010, dostępny
na stronie internetowej www.crisisgroup.org z dnia 12 grudnia 2010 r.
639
Reżim w ten sposób chciał zniwelować „nielegalne” oszczędności prywatne.
640
Niektóre źródła podają, że Minister Finansów i Planowania, Pak Nam-ki, odpowiedzialny za
przeprowadzenie reformy walutowej został rozstrzelany. Informacje te nie zostały jednak potwierdzone
przez rząd północnokoreański [w:] Nicolas Levi, Pak Nam-Ki rozstrzelany, dostępny na stronie
internetowej http://northkorea.pl z dnia 12 grudnia 2010 r.
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głównymi celami polityki sankcyjnej były przede wszystkim powstrzymanie proliferacji
broni masowego rażenia oraz ograniczenie wsparcia, udzielanego organizacjom
terrorystycznym. Zastosowane sankcje były sygnałem dezaprobaty dla działań reżimów
koreańskiego, irańskiego i syryjskiego. Były też symbolem priorytetów, które
determinują politykę zagraniczną USA po II wojnie światowej. Były również karą za
zagrażające pokojowi światowemu prowokacje, nieprzestrzeganie podpisanych
porozumień i rezolucji ONZ. Jednak sankcje gospodarcze, choć przyczyniły się do
opóźnienia rozwoju programu jądrowego, nie pozwoliły zrealizować głównego celu
działania administracji kolejnych prezydentów USA.
5.4. Poprawa skuteczności polityki sankcyjnej w praktyce międzynarodowej
Aby prowadzić racjonalną i skuteczną politykę sankcyjną, należy ustalić
odniesienie między kosztami wynikłymi z nałożenia sankcji a kosztami koniecznymi
dla zmiany zachowania kraju-celu. Należy bazować na pewnym zasobie informacji,
który pozwoli oszacować wystarczający stopień nacisku gospodarczego, który skłoni
rząd kraju-celu do podporządkowania się żądaniom USA. Wyzwanie to może wydawać
się nierealne, ponieważ ze względu na złożony charakter polityki sankcyjnej i jej
interdyscyplinarny charakter ten zasób wiedzy jest w gruncie rzeczy ograniczony.
Powoduje to, zdaniem Askari’ego et al trudności z zaprojektowaniem racjonalnej
polityki sankcyjnej641. Mimo wszystko, projektowanie takiej polityki powinno bazować
przede wszystkim na szeroko zakrojonych badaniach dotyczących sytuacji politycznej,
społecznej i gospodarczej kraju-celu. Pozwoli to na przygotowanie takiego programu
sankcyjnego, który w połączeniu z innymi instrumentami polityki zagranicznej, da
szansę na realizację założonych celów politycznych.
5.4.1. Konstruowanie efektywnych programów sankcyjnych
Opracowując strategię polityki sankcyjnej należy przede wszystkim jasno
określić jej cele i tym samym skonstatować realność wiązanych z nią oczekiwań.
Hufbauer et al w swych pracach dowodzą, że im mniej ambitny cel, tym skuteczniejsza
okazuje się polityka sankcyjna. Ważne jest również właściwe skonstruowanie programu
sankcyjnego,

łącznie

ze

strategią

implementacji.

Metody

wykorzystywane

641

Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, Jiawen Yang, Economic Sanctions. Examining Their
Philosophy and Efficacy, op.cit., 2003, s. 110.
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w konkretnym przypadku nałożenia sankcji powinny być połączone z rezultatami, jakie
kraj nakładający sankcje chciałby osiągnąć642.
Konstruując program sankcyjny, rząd USA powinien w realizacji polityki
sankcyjnej przeanalizować następujące czynniki643:
1. Określić konkretne jednostki-cele, mające zostać objęte sankcjami w danym
kraju lub związane z danym krajem
2. Wyselekcjonować właściwe rodzaje sankcji gospodarczych i opracować pakiet
instrumentów towarzyszących polityce sankcyjnej, tj. dyplomatycznych,
wywiadowczych, wojskowych i kulturalnych -, a więc listę kijów i marchewek
albo ich kombinacji, które mogłyby być zastosowane przez USA wobec krajucelu lub krajów trzecich; celowym będzie przygotowanie kilku alternatywnych
opcji, strategii
3. Sformułować ogólny plan, zawierający hierarchię możliwych opcji, metodę
implementacji programu sankcyjnego i jasne kryteria pomiaru rezultatów
4. Bezpośredni i pośredni wpływ sankcji ekonomicznych na kraj-cel, na USA oraz
kraje trzecie, które odmówią przyłączenia się do programu
5. Charakter reakcji krajów trzecich na nałożenie sankcji i jej wpływ na USA
6. Relację korzyści do kosztów dla kraju nakładającego sankcje dla każdego
możliwego do zastosowania rodzaju sankcji
7. Relację korzyści do kosztów zastosowania innych opcji, w tym pokojowej
dyplomacji644
8. Zapewnić wsparcie kongresu oraz poszukać poparcia międzynarodowego
642

Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions
Reconsidered, op. cit., s. 160.
643
Więcej na ten temat [w:] Joseph J. Collins, Gabrielle D. Bowdoin, Beyond Unilateral Economic
Sanctions. Better Alternatives for U.S. Foreign Policy, CSIS Report, Washington, D.C.: The CSIS Press,
March 1999, s. 11-12, Hossein G. Askari, John Forrer, Hildy Teegen, Jiawen Yang, Economic Sanctions.
Examining Their Philosophy and Efficacy, op.cit., 2003, s. 112 oraz Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott,
Kimberly A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions Reconsidered, op. cit., s. 160-163.
644
Próba przesadnej minimalizacji kosztów polityki sankcyjnej może wiązać się z istotnym obniżeniem
jej efektywności. Programy sankcyjne powinny być tak projektowane, by nie koncentrować kosztów na
jednej, konkretnej grupie społecznej. Rząd powinien wystrzegać się nakładania sankcji, które
uniemożliwiają realizację zobowiązań, wynikających z wcześniejszego podpisania umów z partnerami
zagranicznymi, którzy są obecnie celem polityki sankcyjnej. Sankcje tego typu nie tylko nakładają
ogromne koszty na poszczególne przedsiębiorstwa, wynikające ze straty zbytu i kar za złamanie
warunków kontraktu, ale również szargają ich renomę rzetelnych dostawców i obniżają pozycję
konkurencyjną w przyszłości. Przykładem takich sankcji był zakaz dostaw amerykańskich sprzętu
i technologii, potrzebnych do budowy gazociągu jamalskiego we wczesnych latach 80.
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9. Prowadzić dyplomację publiczną w kraju i zagranicą
10. Podjąć skoordynowane działania, prowadzić okresową kontrolę realizacji
polityki oraz pomiar osiągniętych rezultatów
11. Uelastycznić

przepisy

prawne,

będące

podstawą

nałożenia

sankcji

gospodarczych645.
Analizując przypadki nałożenia sankcji, Hufbauer et al doszli do ciekawych
wniosków. Sankcje ekonomiczne w wielu przypadkach okazały się bardziej skuteczne,
kiedy zostały zastosowane wobec dotychczasowych przyjaciół i bliskich partnerów
handlowych646.
Co więcej, demokratyczny ustrój władzy w kraju-celu sprzyja skuteczności
polityki sankcyjnej. Reżimy dyktatorskie potrafią natomiast skuteczniej ignorować
koszty, związane z niepodporządkowaniem się tej polityce USA. Po zniesieniu sankcji
autorytatywne rządy stawały się bardziej represyjne647. Utrata rynków działalności
sektora prywatnego w krajach - celach w wyniku nałożenia sankcji ograniczyła
możliwość tworzenia klimatu dobrej woli przez USA i wspierania rozwoju społecznoekonomicznego w długim okresie czasu648.
Związek między stopniem współpracy międzynarodowej a skutecznością
polityki sankcyjnej nie został potwierdzony. Wszystko zależy od wyznaczonych celów
politycznych649. Współpraca międzynarodowa może wzmocnić sygnał braku akceptacji
dla polityki kraju-celu i zwiększyć nacisk ekonomiczny, ale z drugiej strony czas
zawiązywania koalicji może zaciemnić wynik końcowy. Im większy multilateralizm
w polityce sankcyjnej i im bardziej rozciągnięte są w czasie programy sankcyjne, tym
645

Nowsze ustawy, tj. IEEPA czy International Religious Freedom Act mimo iż w pewnym stopniu
ograniczają egzekutywę, zakładają możliwość zastosowania przez prezydenta klauzuli uchylenia, jeśli
polityka sankcyjna stoi w sprzeczności ze względu na interes narodowy USA lub konieczna jest rewizja
zastosowanych instrumentów ze względu na ich nieefektywność.
646
Sprzymierzeńcy w mniejszym stopniu narażeni są na eskalację konfliktu z krajem nakładającym
sankcje czy użycia siły, ale są nierzadko odbiorcami pomocy finansowej, materiałowej i technologicznej,
a także posiadają bliskie kontakty handlowe i finansowe z krajem nakładającym sankcje. Wszystko
to staje pod znakiem zapytania w sytuacji nałożenia sankcji. Dodatkowo, kraje sprzymierzone nie mogą
liczyć na pomoc ze strony krajów trzecich-, adwersarzy kraju nakładającego sankcje, albo będą z drugiej
strony mniej chętne na przyjęcie od nich wsparcia [w:] Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly
A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions Reconsidered, op. cit., s. 163-164.
647
Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions
Reconsidered, op. cit., s. 166-167.
648
Joseph J. Collins, Gabrielle D. Bowdoin, Beyond Unilateral Economic Sanctions. Better Alternatives
for U.S. Foreign Policy, CSIS Report, Washington, D.C.: The CSIS Press, March 1999, s. 6.
649
Jeśli chodzi o niewielkie zmiany w polityce kraju-celu albo o obalenie reżimu rządzącego, współpraca
ze strony innych państw jest nawet niewskazana [w:] Gary C. Hufbauer, Jeffrey J. Schott, Kimberly
A. Elliott, Barbara Oegg, Economic Sanctions Reconsidered, op. cit., s. 173.
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ciężej utrzymać efektywną koalicję650. Brak współpracy ze strony innych państw, a tym
bardziej udzielenie pomocy rekompensującej koszty nałożenia sankcji dla kraju-celu
przez kraje trzecie mogą znacząco obniżyć skuteczność polityki sankcyjnej. Sytuacje
tego typu miały miejsce w czasie Zimnej Wojny. W okresie post-zimnowojennym
te same siły podkopywały wysiłki USA, zmierzające do izolacji Kuby, Iranu
i Myanmaru. Pomoc udzielana krajom-celom przez kraje trzecie nie tylko
zrównoważyła koszty nałożenia sankcji, ale również wzmocniła pozycję rządu krajucelu w kraju i za granicą651.
Sankcje gospodarcze uznawane są często za preludium działań zbrojnych. Wiąże
się to z faktem ignorowania przez kraje-cele komunikatów wysyłanych przez USA,
stosujące politykę sankcyjną. Reakcja ze strony kraju celu pojawia się w sytuacji
zagrożenia użycia siły. Dlatego też tak ważne jest właściwe konstruowanie programów
sankcyjnych, które nie przyczyniałyby się samoistnie do eskalacji konfliktów na skalę
międzynarodową.
5.4.2. Sankcje nakierowane – przyszłość polityki sankcyjnej
Po tragicznej w skutkach polityce sankcji multilateralnych wobec Iraku, która
pociągnęła za sobą ogromne straty humanitarne dla jego społeczeństwa, pojawiła się
potrzeba zrewidowania kształtu i narzędzi polityki sankcyjnej. Nakładanie sankcji miało
być poprzedzone skrupulatną analizą każdego przypadku pod kątem charakterystyki
danego kraju-celu w celu zastosowania bardziej selektywnych i nakierowanych
bezpośrednio na decydentów politycznych narzędzi nacisku. Działania te dały początek
koncepcji tzw. smart sanctions652. Sankcje nakierowane nie są synonimem sankcji
selektywnych. Sankcje selektywne to okrojone sankcje całkowite (comprehensive
sanctions). Ich zakres jest uszczuplony do pewnych rodzajów restrykcji, nałożonych
na ograniczoną ilość dóbr pozostających w obrocie lub pewne rodzaje przepływów
finansowych. Sankcje nakierowane zakładają uzyskanie ściśle sprecyzowanych efektów
i adresowane są tylko do pewnych grup społecznych kraju-celu, w szczególności elity
rządzącej, odpowiedzialnej za pogwałcenie pewnych ogólnie przyjętych norm oraz
członków ich rodzin. Przykładowo, sankcje nałożone na Sudan przez administrację
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Ibidem s. 172.
Ibidem s. 175.
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W literaturze przedmiotu pojęcia smart sanctions oraz targeting sanctions używane są wymiennie,
ponieważ ich spryt (smart) wynika właśnie z nakierowania (targeting).
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Busha, wstrzymujące pomoc finansową653, lub sankcje eksportowe zastosowane wobec
Syrii w maju 2004 r.654 należy zakwalifikować do grupy sankcji selektywnych. Z kolei
restrykcje, dotyczące udzielania wiz myanmarskim oficjelom rządowym, zamrożenie
aktywów w ramach Burmese Freedom and Democracy Act of 2003 czy sankcje
transportowe wobec przedstawicieli reżimu Kaddafiego, wliczają się do grupy sankcji
nakierowanych.
5.4.2.1. Specyfika sankcji nakierowanych
Wśród najczęściej stosowanych rodzajów sankcji nakierowanych znajdują się:
1) Restrykcje związane z przemieszczanie ludzi i towarów
2) Embargo na broń
3) Sankcje finansowe
4) Ograniczenia dla sektora lotniczego
5) Restrykcje kulturalne i dyplomatyczne
Restrykcje związane z przemieszczanie ludzi i towarów
Sankcje podróżne (chodzi głównie o ograniczenia wizowe) i transportowe.
Stopień ich nakierowania zależy od tego, czy obejmują one sektor gospodarki i lub
są zastosowane wobec indywidualnych podmiotów. Generują one stosunkowo
niewielkie koszty ekonomiczne, chyba że dotyczą krajów, których gospodarka oparta
jest na turystyce, takich, jak np. Kuba. Najczęściej wiążą się one ze wzrostem kosztów
prowadzenia działalności gospodarczej lub, w szerszej skali, ograniczeniem wolumenu
bezpośrednich

inwestycji

zagranicznych655.

Najczęściej

sankcje

podróżne

i transportowe stosowane są w celach symbolicznych lub jako forma kary za
prowadzenie nieakceptowanej polityki i uwzględniane są w szerokich programach
sankcyjnych, tj. w przypadku programu sankcji nałożonych na angolską UNITA w 1993
653

Do wstrzymania pomocy finansowej doszło w kwietniu 2006 r. na mocy IEEPA z powodu przemocy
skierowanej wobec ludności Darfuru.
654
Sankcje zostały nałożone na mocy Syria Accountability and Lebanese Restoration Act of 2003
w odpowiedzi na wspieranie przez Syrię terroryzmu, rozprzestrzenianie broni masowego rażenia, ciągłej
obecności wojskowej w Libanie i braku współpracy ze strony Syrii w programie sankcji nałożonych na
Irak. Sankcje wnosiły blokadę eksportu do Syrii prócz żywności i lekarstw, oraz zakaz przylotów
i wylotów samolotów syryjskich na terytorium USA. Dodatkowo, inne regulacje prawne dały możliwość
administracji Busha nałożenia sankcji nakierowanych tj. zamrożenie aktywów osób indywidualnych,
posiadających rachunki w amerykańskich bankach oraz ograniczenia dotyczące rachunków Commercial
Bank of Syria w instytucjach finansowych USA, a także embargo na towary i technologie podwójnego
zastosowania oraz produkty zamieszczone na United States Munitions List.
655
Jak to miało miejsce w przypadku nałożenia sankcji lotniczych na Libię.
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r. czy Talibów w Afganistanie w 1999 r.
Embargo na broń
Celem embarga jest zapobieżenie eskalacji konfliktu, a przynajmniej obniżenie
nasilenia przemocy poprzez podniesienie cen broni, i ograniczenie możliwości
finansowania jej zakupów. Jak wykazują badania Cortrihgta i Lopeza, teoria ta nie
sprawdza się w przypadku embarga stosowanego w krajach Afryki Sub-saharyjskiej656.
Embargo na broń wykorzystywane jest najczęściej w obronie praw człowieka i naruszeń
międzynarodowego prawa humanitarnego. Aby ten rodzaj sankcji okazał się skuteczny,
należy przede wszystkim rozwiązać najczęściej pojawiające się przeszkody: zmniejszyć
ingerencję

polityczną

lub

wsparcie

udzielane

krajowi-celowi

przez

strony

zaangażowane w konflikt lub mające udział w ostatecznym wyniku konfliktu oraz
wielkość wolumenu drobnego uzbrojenia, przepływającą przez granice krajów,
począwszy od zakończenia Zimnej Wojny. Opłacalność sprzedaży broni do krajów
funkcjonujących w sytuacji dotkliwego niedoboru uzbrojenia oraz dodatkowo
obarczonych embargiem, znacznie osłabia skuteczność polityki sankcyjnej.
Embarga są naturalną reakcją krajów na wybuch konfliktów zbrojnych, jednak
ich zastosowanie nie jest sprzężone z działaniami dyplomatycznymi i programem
pomocy, które mogłyby wzmocnić efekty embarga i skłonić strony konfliktu do
rozpoczęcia negocjacji. Od momentu zakończenia II wojny światowej ONZ nałożyła
embarga na broń w 15 przypadkach657, mierząc się z problemami zewnętrznej agresji na
suwerenne państwo, wojny domowej, ciągłego łamania warunków traktatów
pokojowych, kryzysów humanitarnych, bezwzględnego łamania praw człowieka,
przewrotów politycznych oraz wsparcia działań terrorystycznych. Decyzja o nałożeniu
embarga, której nie towarzyszy energiczna implementacja i wdrożenie, powoduje często
wzmocnienie struktur handlu czarnorynkowego. Na rynku zaczynają pojawiać się obok
dostawców rządowych prywatne korporacje zbrojeniowe zajmujące się sprzedażą broni
656

David Cortright, George A. Lopez, The Sanctions Decade, CO: Lynne Rienner Publishers, 2000,
s. 201-256.
657
Wśród krajów objętych embargiem znalazły się Rodezja (1966-79), RPA (1977-94), Irak (1990,
Jugosławia (1991-95), Somalia (1992), Libia (1992-99, Liberia ( 1992-2001), Haiti (1993-94), Angola UNITA (1993), Ruanda (1994), Sierra Leone (1997), była Jugosławia (1998-2000), Etiopia/Erytrea
(2000), Afganistan (2000), Liberia (2001), partyzanci w Angoli (2002), Talibowie (2002), Liberia (2003),
Demokratyczna Republika Konga i Libia (2003), Irak (2004), partyzanci w Darfurze (2005), KRLD
(2006) i Iran (2006) [w:] Damien Fruchart, Paul Holtom, Siemon T. Wezeman, Daniel Strandow, Peter
Wallensteen, United Nations Arms Embargoes. Their Impact on Arms Flows and Target Behaviour,
Report by SIPRI and the Uppsala University Special Program on the Implementation of Targeted
Sanctions, 2007, dostępny na stronie internetowej http://books.sipri.org z dnia 12 stycznia 2011 r.
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lekkiej, łatwej w transporcie, której transfer jest bardzo trudno objąć efektywną
kontrolą. Nałożenie embarga powoduje wzrost cen rynkowych broni, co może
przyczynić się do przesunięcia środków budżetowych na jej zakup, co pogarsza tym
samym jakość życia społeczeństwa kraju-celu. Ze względu na dochodowość obrotu
bronią częste są również ciche transakcje, w które zaangażowane są rządy krajów
nakładających embargo. Dla przykładu można przytoczyć wsparcie udzielone przez
rząd USA dla irańskiego kanału przerzutowego broni dla bośniackich muzułmanów
w trakcie wojny w byłej Jugosławii czy też tajne dostawy broni przez brytyjską
korporację Sandline International za zgodą rządu Wielkiej Brytanii dla rządu Sierra
Leone, przebywającego na wygnaniu658. Ignorowanie warunków embarga daje
podstawy dla łamania rezolucji ONZ w przyszłości, a także podkopuje skuteczność
sankcji multilateralnych, tym bardziej, że podmiotami naruszającymi przepisy są stali
członkowie Rady Bezpieczeństwa659.
Sankcje finansowe
Sankcje finansowe mogą zakładać zamrożenie aktywów rządu kraju-celu
zgromadzonych za granicą, ograniczenie dostępu do rynków finansowych, restrykcje
kredytowe i pożyczkowe, ograniczenia związane z międzynarodowymi płatnościami
transferowymi oraz z handlem zagranicznym własnością. Co ciekawe, niektóre sankcje
handlowe pozwalają na efekty w sferze finansów. Przykładowo, embargo importowe,
które pozbawia kraj-cel twardej waluty może ograniczyć możliwości importowe krajucelu, mimo braku sankcji eksportowych. Nakładając sankcje na dostawy diamentów
z Angoli i Sierra Leone, ONZ pozbawiło te kraje źródeł pozyskiwania kapitału660.
Sankcje finansowe mogą zostać nakierowane na osoby indywidualne, grupy,
przedsiębiorstwa publiczne i prywatne, potencjalne na wszystkie podmioty kraju-celu.
Tego typu sankcje zostały nałożone przez USA na m.in. bośniackich Serbów, podmioty
z Serbii-Czarnogóry, Libii, Iraku, Iranu, Syrii i KRLD. Za zastosowaniem sankcji
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Loretta Bondi, Arms Embargoes: In Name Only? [w:] David Cortright, George A. Lopez (ed.), Smart
Sanctions. Targeting Economic Statecraft, op. cit., s. 112.
659
USA i Wielka Brytania nie są jedynymi krajami, które dyskretnie dostarczały broń do krajów objętych
embargiem. Przykładowo rząd Francji wspierał militarnie siły rządowe w czasie ludobójstwa w Ruandzie
w 1994 r. Broń do Ruandy napływała również z ChRL, Zairu i Południowej Afryki. Argentyna, której
reprezentanci zasiadali w Radzie Bezpieczeństwa w latach 1994-95, dostarczała broń siłom chorwackim
w okresie 1991-1995 [w:] Loretta Bondi, Arms Embargoes: In Name Only? [w:] David Cortright, George
A. Lopez (ed.), Smart Sanctions. Targeting Economic Statecraft, op. cit., s. 112.
660
Kimberly A. Elliott, Analyzing the Effects of Targeted Sanctions [w:] David Cortright, George
A. Lopez (ed.), Smart Sanctions. Targeting Economic Statecraft, op. cit., s. 176-177.
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finansowych przemawiają przede wszystkim661: łatwość we wdrożeniu w porównaniu
z sankcjami handlowymi662 oraz trudność w ich obejściu663. Sankcje te często mają
charakter prywatny, tzn. nakładane są przez sektor finansowy w celu zabezpieczenia
kapitału na przyszłość. W związku z tym, że korzyści z inwestycji kapitałowych
osiągane są najczęściej w dłuższej perspektywie czasu, podmioty sektora finansowego
wycofują swoje udziały lub wstrzymują się z udzielaniem pożyczek na rynku objętym
sankcjami handlowymi lub zagrożonym ich objęciem. Przykładem może być ucieczka
inwestorów z rynku RPA w połowie lata 80. XX w. 664 lub też dobrowolne nakładanie
sankcji na podmioty irańskie przez instytucje finansowe nie podlegające jurysdykcji
USA.
Współczesne gospodarki rynkowe oraz wszelka działalność handlowa są ściśle
uzależnione od dostępu do kapitału, co powoduje wzrost popularności zastosowania
sankcji finansowych. Silny ich wpływ na działalność gospodarczą podkopuje pogląd,
przypisujący sankcjom finansowym bardziej humanitarny charakter w porównaniu
z sankcjami handlowymi, ponieważ ich zasięg działania nie zawsze ogranicza się do
elit, odpowiedzialnych za prowadzenie nieakceptowanej polityki.
Sankcje lotnicze
Sankcje lotnicze uznawane są bodaj za najbardziej skuteczne w izolowanym
nacisku. W grupie tego rodzaju sankcji znajduje się przede wszystkim zakaz lotów
z i do kraju-celu, silnie uderzający w członków elity rządzącej. Rada Bezpieczeństwa
zastosowała sankcje lotnicze m.in. wobec Libii, Iraku, angolskiej UNITA oraz Serbii
i Czarnogóry.
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Kimberly A. Elliott, Analyzing the Effects of Targeted Sanctions [w:] David Cortright, George
A. Lopez (ed.), Smart Sanctions. Targeting Economic Statecraft, op. cit., s. 175.
662
Przepływy finansowe są silnie kontrolowane przez instytucje rządowe i międzynarodowe instytucje
finansowe, w szczególności te środki, które trafiają do krajów rozwijających się. Łatwiej kontrolować
działalność agencji rządowych niż prywatnych, a poza tym nawet mimo zaangażowania sektora
prywatnego, przepływy finansowe są łatwiejsze do kontrolowania niż przepływy handlowe.
W normalnych okolicznościach usługi finansowe, szczególnie bankowe, podlegają ostrzejszej kontroli,
niż handel towarami, a dodatkowo na rynku światowym funkcjonuje dużo mniej graczy finansowych,
których łatwiej objąć monitoringiem i w razie złamania przepisów pociągnąć do odpowiedzialności.
663
Próby obejścia sankcji finansowych są trudniejsze i na pewno bardziej kosztowne niż działania
unikowe w przypadku sankcji handlowych. Kraj-cel może mieć niemałe problemy w znalezieniu innego
źródła pomocy rozwojowej i wojskowej. Może wprawdzie liczyć na wsparcie ze strony swoich
sprzymierzeńców lub wrogów podmiotu nakładającego sankcje, o ile będą oni w stanie pozwolić sobie na
takie działania. W obliczu możliwości długookresowej polityki sankcyjnej kraj wspierający podmioty
objęte sankcjami musi rozważyć ryzyko związane z niewypłacalnością danego podmiotu w przyszłości.
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Kimberly A. Elliott, Analyzing the Effects of Targeted Sanctions [w:] David Cortright, George
A. Lopez (ed.), Smart Sanctions. Targeting Economic Statecraft, op. cit., s. 176-177.
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Sankcje kulturalne i dyplomatyczne
Ostatnim

rodzajem

sankcji

nakierowanych

są

sankcje

kulturalne

i dyplomatyczne. Ich zakres obejmuje zakaz udziału reprezentantów kraju-celu
w spotkaniach międzyrządowych w ramach organizacji międzynarodowych oraz
sankcje sportowe.
5.4.2.2. Amerykański model nakładania i administrowania programami sankcji
nakierowanych
Sposób nakładania sankcji finansowych przez Stany Zjednoczone jest unikalny
w porównaniu z systemem implementacji sankcji w innych krajach członkowskich
ONZ. Różnice są szczególnie widoczne przede wszystkim w metodzie i zakresie ich
nakierowywania na poszczególne podmioty, w procesie implementacji, w zastosowaniu
specjalnego oprogramowania identyfikującego podmioty SDN oraz w szerokich
kompetencjach

ustawowych

w

nakładaniu

sankcji.

Proces

implementacji,

ustawodawstwo sankcyjne oraz oprogramowanie zostało omówione w poprzednich
rozdziałach. W tym miejscu opisana zostanie metoda i zakres nakierowywania sankcji
gospodarczych.
Sukcesy sankcji nakierowanych USA można przypisać rozbudowanej machinie
pozyskiwania szczegółowych informacji, które służą konstruowaniu efektywnych
programów sankcyjnych, oraz sformułowaniu adekwatnej strategii wdrożeniowej. Jako
kluczowe traktowane są informacje na temat sytuacji gospodarczej kraju-celu, struktury
i kondycji sektora bakowego i finansowego, wrażliwości podmiotu-celu na konkretny
rodzaj sankcji, a także informacje techniczne, dotyczące numerów kont, nazwisk osób
indywidualnych, przedsiębiorstw, agencji rządowych i jednostek kontrolowanych przez
powyższe podmioty. Zbieraniem informacji zajmuje się agenda OFAC. Identyfikuje ona
partnerów handlowych kraju-celu i walutę wykorzystywaną w obrocie dobrami
i usługami, określa rodzaj półproduktów, surowców oraz materiałów, od dostaw których
zależny jest kraj-cel oraz ich źródła dostaw, określa historyczną naturę relacji
handlowych kraju-celu z partnerami handlowymi, identyfikuje i opisuje naturę relacji
kraju-celu z głównym bankiem korespondującym, w szczególności tym, który jest
zlokalizowany za granicą danego kraju. Określa ona charakter relacji kraju-celu
ze światowymi centrami bankowymi w kwestii np. pożyczek, kredytów, finansowania
handlu, wymiany zagranicznej itp. z zagranicznymi i międzynarodowymi bankami,
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które mają centralę w kraju-celu bądź kraju z nim związanym. Agenda ustala również
gdzie ulokowane są centrale banków kraju-celu i ich oddziały reprezentacyjne oraz
identyfikuje skład elity rządzącej, członków ich rodzin i innych bliskich
przebywających w kraju celu lub poza nim. Wiedza ta umożliwia rządowi USA
właściwe wpisanie programu sankcji finansowych w szerszą, multilateralną strategię
polityczną wobec kraju-celu.
OFAC rozpracowuje również praktyki omijania sankcji finansowych, stosowane
przez podmioty nimi objęte, i próbuje uszczelnić system nakładania i administrowania
programami sankcyjnymi. Najczęściej rejestruje następujące sposoby omijania reżimów
sankcyjnych665:
a) pożyczki back-to-back – służą pozyskiwaniu twardej waluty przez kraj-cel.
Jednostka objęta sankcjami udziela pożyczki przedsiębiorstwu lub bankowi,
który działa również w kraju trzecim objętym słabą kontrolą, a następnie ten
bank lub przedsiębiorstwo udzielają pożyczki jednostce objętej sankcjami lub jej
reprezentantowi w kraju trzecim w twardej walucie. Tym sposobem zamrożone
aktywa kraju-celu w kraju trzecim mogą stanowić zabezpieczenie/spłatę
zaciągniętej pożyczki
b) obietnica udostępnia aktywów – jednostka objęta sankcjami obiecuje przekazać
swoje aktywa finansowe lub nieruchomości podmiotowi z kraju A, otrzymując
pożyczkę w kraju B
d) sprzedaż nieruchomości – jednostka objęta sankcjami sprzedaje nieruchomość
w jednym kraju A, ale transakcja sprzedaży dokonywana jest w kraju B, gdzie
restrykcje dotyczące takich transakcji lub kontrola w tym kraju są ograniczone
f) handel triangulacyjny – pozwala na obejście sankcji obejmujących przepływy
finansowe. Polega na tym, że dobra zostają przemieszczone przez rządy
do kolejnych krajów zamiast bezpośrednio do kraju objętego sankcjami. Ogólny
zarys takiej transakcji może być następujący: kraj A przekazuje środki pieniężne
kraju-celu do kraju B w formie zapłaty za przemysłowe produkty chemiczne.
Chemikalia są transportowane do kraju C, gdzie zostają sprzedane,
a za uzyskane pieniądze nabywane są przykładowo części do maszyn. Części
są przesyłane do kraju D, posiadającego związki z krajem-celem, który
665

R. Richard Newcomb, Targeted Finantial Sanctions: The U.S. Model [w:] David Cortright, George
A. Lopez (ed.), Smart Sanctions. Targeting Economic Statecraft, op. cit., s. 52-53.
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je eksportuje (lub dokonuje przemytu, jeśli nałożono na części sankcje)
do kraju-celu. Dokonanie szeregu transakcji zakupu i przemieszczenie fizyczne
dóbr przez kraje A, B, C, D jest legalne w świetle obowiązujących przepisów.
Nawet jeśli OFAC podejrzewa, że kraje A, B, C, D biorą udział w transakcjach
omijających przepisy sankcyjne, jest bezsilna, ponieważ środki finansowe krajucelu

zaangażowane są w działalność

handlową,

nieobjętą

sankcjami

finansowymi.
A wśród tych bardziej typowych działanie poprzez tzw. front companies, legalnie
założonych przedsiębiorstw, których funkcjonowanie skupia się na ukryciu nielegalnej
działalności prowadzonej przez podmiot je kontrolujący lub posiadający ich prawa
własności666; działanie poprzez zaprzyjaźnione podmioty z krajów trzecich667;
korzystanie z usług instytucji finansowych zlokalizowanych w rajach podatkowych,
a także obrót nieruchomościami, złotem, dziełami sztuki, kamieniami szlachetnymi oraz
wymiana barterowa. Niekiedy wymienione wyżej alternatywy są kosztowniejsze dla
podmiotu objętego sankcjami niż transakcje dokonywane w normalnych warunkach.
Jednakże dostępność alternatyw może znacząco ograniczyć skuteczność sankcji USA.
Aby uzyskać najlepsze rezultaty z zastosowania sankcji finansowych, muszą one
być nałożone w miarę szybko by udaremnić podmiotowi-celowi ukrycie aktywów
pozostających w zasięgu kraju nakładającego sankcje. Jeżeli kraj-cel jest w posiadaniu
płynnych aktywów finansowych, kraj nakładający sankcje ma o wiele trudniejsze
zadanie do wykonania, by je namierzyć i wystarczająco szybko wdrożyć politykę
sankcyjną.
666

Przykładem front company w praktyce sankcji finansowych USA było przedsiębiorstwo ASSA CORP.
z siedzibą w Nowym Jorku. Departament Skarbu ustalił, że ASSA CORP. jest kontrolowana przez objęty
sankcjami finansowymi jeden z największych banków Iranu – Bank Melli, który został uznany za rząd
USA za instytucję wspierającą proliferację broni masowego rażenia. Bank Melli świadczył usługi
finansowe tj. prowadził rachunki i otwierał akredytywy przedsiębiorstw zaangażowanych w działalność
proliferacyjną, uczestniczył w zakupie materiałów wrażliwych na potrzeby irańskiego programu
jądrowego i przemysłu rakietowego oraz uczestniczył w transakcjach podmiotów zamieszczonych na
listach SDN, tj. Bank Sepah, Defense Industries Organization i Shahid Hammat Industrial Group.
Sankcje zostały nałożone na mocy rozporządzenia prezydenta Busha - EO 13382 z 25 października
2007r.
667
Głośną sprawą był reeksport amerykańskiej technologii i części uzbrojenia do Iranu w okresie 2002 2006, w którym pośredniczyła dubajska firma Mayrow General Trading. Podmiot ten często wznawia
działalność pod inną nazwą w innych lokalizacjach. Mayrow tworzyły 4 podmioty, mające ten sam adres
działalności i taki sam główny pion menadżerski, mimo iż dokumentacja wskazywała na ich oddzielny
charakter. W 2006 r. Departament Handlu wpisał firmę na listę SDN, obejmując ją tym samym szerokimi
restrykcjami handlowymi. Po miesiącu od wejścia w życie przepisów sankcyjnych podobna sieć firm
Vast Solution powstała w Malezji, kierowana przez Irańczyka Majid Seifa. Poszukiwała ona
amerykańskich kontrahentów w tej samej branży w Kalifornii, Florydzie, Georgii i New Jersey. [w:] Joby
Warrick, Lethal Technology Making Way From U.S. to Iran Via Front Companies, „Washington Post”,
Jan 11, 2009, dostępny na stronie internetowej www.washingtonpost.com z dnia 27 stycznia 2010 r.
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Sankcje nakierowane powinny ograniczyć negatywne konsekwencje nacisku
ze strony kraju/-ów nakładających sankcje, które mogą być potencjalnie odczuwalne
przez populację kraju-celu, a dodatkowo, jeśli to możliwe, wesprzeć proces reform
w kraju-celu. Sankcje powinny ograniczyć również tzw. rally-around-the-flag effect,
czyli efekt polegający na umocnieniu pozycji reżimu rządzącego w kraju-celu dzięki
otrzymaniu poparcia społecznego w obliczu ingerencji z zewnątrz668, oraz stanowić
zachętę dla społeczeństwa, by poparło ono działania krajowej opozycji669.
5.4.2.3. Smart sanctions w praktyce ONZ
Po 1945 r. ONZ nałożyła sankcje w 23 przypadkach670. Wstrzemięźliwość to,
w porównaniu z polityką sankcyjną USA, wiązała się z trudnościami w osiągnięciu
konsensusu wśród wszystkich pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa.
Charakter programów sankcyjnych do 1991 r. był typowy dla ówczesnej polityki
sankcyjnej tzn. w pakiecie sankcji znalazły się sankcje tradycyjnie stosowane, czyli
embargo na broń oraz na towary wykorzystywane w produkcji broni masowego rażenia
i w programach rakietowych oraz na towary, ze sprzedaży których finansowane
są wewnętrzne konflikty zbrojne (diamenty finansujące działania UNITA671 i rządu
Wybrzeża Kości Słoniowej672, lub drewno dla Liberii673). Punktem zwrotnym
w polityce sankcyjnej ONZ okazały się sankcje nałożone na Irak po inwazji na Kuwejt.
Kwestia agresji irackiej 1991 r. była bezprecedensowa. Ani przed ani po tym
incydencie nie udało się osiągnąć konsensusu na taką skalę i stworzyć tak szerokiej
koalicji sankcyjnej. Jednakże tragiczne konsekwencje humanitarne zastosowania
wadliwie skonstruowanego programu i problemy we właściwym administrowaniu
rzuciły cień na samą ideę sankcji gospodarczych, a przypadek Iraku przywoływany jest
do tej pory jako najczęstszy argument, podważający użyteczność środków nacisku
gospodarczego w polityce zagranicznej państw świata. W kolejnych przypadkach

668

Rząd kraju-celu obarcza winą za ponoszone koszty społeczno-ekonomiczne politykę obcych państw,
które próbują ingerować w sprawy wewnętrzne suwerennego kraju.
669
David Cortright, George A. Lopez (ed.), Introduction: Assessing Smart Sanctions, op.cit., s. 16-17.
670
Programy zakończone: Angola, Kambodża, Etiopia, Federalna Republika Jugosławii, była Jugosławia,
Haiti, Libia, RPA, Południowa Rodezja, Ruanda, Syria. Programy bieżące: Somalia i Erytrea, Sierra
Leone, Al-Kaida, Talibowie, Liberia, Demokratyczna Republika Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej,
Sudan, KRLD, Iran, a także wyszczególnieni obywatele Libanu, powiązani z zabójstwem byłego
premiera Rafiqa Hariri’ego (oraz 22 innych osób) oraz zamachem bombowym w Bejrucie w 2005 r., Irak.
671
SC Resolution 864(1993).
672
SC Resolution 1643 (2005) i 1572 (2004).
673
SC Resolution 1521 (2003).
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nałożenia sankcji po 1991 r. zastosowano nakierowane sankcje finansowe wobec
Demokratycznej Republiki Konga674, zamrożenie aktywów, wstrzymanie pomocy
szkoleniowej i finansowej, sankcje podróżne wobec konkretnych podmiotów
somalijskich675, sankcje podróżne i transportowe wobec RUF z Sierra Leone676,
zamrożenie aktywów i sankcje podróżne wobec wyszczególnionych podmiotów
Sudanu677 czy KRLD678.
Badaniem skuteczności multilateralnych sankcji nakierowanych, nakładanych
w ramach ONZ, zajęły się amerykańskie ośrodki uniwersyteckie Watson Institute for
International Studies (Brown University) i Joan B. Kroc Institute for International
Peace Studies (University of Notre Dame) na czele. W Europie zastosowanie sankcji
nakierowanych było analizowane w ramach kolejnych inicjatyw rządowych Niemiec,
Szwajcarii oraz Szwecji679. W kwietniu 2000 r. członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ
stworzyli specjalną grupę roboczą - Informal Group on General Issues of Sanctions –
w celu wypracowania ogólnych wytycznych, dotyczących poprawy skuteczności
polityki sankcyjnej ONZ. W 2006 roku Grupa przedłożyła Radzie Bezpieczeństwa swój
raport, w którym zawarte zostały wnioski wypływające z jej prac680.
Wśród wypracowanych rekomendacji dotyczących poprawy skuteczności
sankcji nakierowanych, nakładanych w ramach ONZ, pojawiają się najczęściej kwestie
związane z właściwym redagowaniem rezolucji Rady Bezpieczeństwa, odpowiednim
wdrażaniem, administrowaniem i monitoringiem programu sankcji oraz aspektem
prawnym nakładania sankcji multilateralnych681. Zdaniem ekspertów, zasób treściowy
674

SC Resolution (2008), 1771 (2007), 1596 (2005), 1533 (2004) i 1493 (2003).
SC Resolution 1844 (2008).
676
SC Resolution 1132 (1997).
677
SC Resolution 1591 (2005).
678
SC Resolution 1874 (2009).
679
Prace odbywały się w ramach projektów badawczych, do których zaproszono przedstawicieli rządów,
sektora prywatnego, ONZ, innych organizacji międzynarodowych oraz badaczy uniwersyteckich.
Pierwszy projekt został podjęty przez rząd Szwajcarii – Interlaken Process I (marzec 1998) i II (marzec
1999) – a dotyczył on poprawy skuteczności sankcji nakierowanych ONZ. Projekt zorganizowany przez
rząd niemiecki w listopadzie 1999 r. – Berlin-Bonn Process - uzupełnił badania szwajcarskie o analizy,
dotyczące wyłącznie sankcji podróżnych lotniczych oraz embarga na broń w praktyce ONZ. Z kolei
ostatni z nich – Stockholm Process (listopad 2001) - był odpowiedzią na ciągłą potrzebę zwiększenia
skuteczności programów sankcji nakierowanych ONZ. Uwaga zaproszonych badaczy skupiła się na
niedomaganiach w implementacji sankcji jako głównej przyczynie niewystarczającej efektywności
programów.
680
S/2006/997.
681
Szerzej na ten temat [w:] Thomas J. Biersteker, Sue E. Eckert, Peter Romaniuk, Aaron Halegua and
Natalie Reid, Targeted Financial Sanctions: A Manual for Design and Implementation – Contributions
from the Interlaken Process, The Watson Institute for International Studies. Brown University:
Providence, 2001, Michael Brzoska (ed.), Design and Implementation of Arms Embargoes and Travel
and Aviation Related Sanctions – Results of the ‘Bonn-Berlin Process , Bonn International Center for
675
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rezolucji powinien obejmować przede wszystkim jasno określony cel polityki, jasno
określony podmiot objęty sankcjami682, podmioty nakładające sankcje, rodzaj
zastosowanego środka683, czas nałożenia i czas utrzymywania sankcji w mocy, strukturę
programu sankcyjnego - język rezolucji powinien zawierać ograniczoną do minimum
terminologię opartą na tych samych definicjach i zbiorze terminów684. Powinny zostać
również stworzone specjalne bloki tekstowe tzw. building block, stosowane we
wszystkich rezolucjach. Rezolucja powinna wskazywać podstawę prawną prowadzonej
polityki, rodzaje wyjątków i wyłączeń z programu sankcyjnego, jasno określone
wymagania stawiane krajom członkowskim, ich zakres i częstotliwość, a także klauzulę
określającą przesłanki, sposób i czas zawieszenia lub zakończenia programu
sankcyjnego (sunset clause).
Prace badaczy przyniosły również rekomendacje odnośnie administrowania
programami

sankcyjnymi.

Optowano

za

stworzeniem

osobnego

organu/-ów

(odpowiedników obecnych komisji), odpowiedzialnych za administrowanie tymi
programami oraz podkreślano kluczową rolę wymiany informacji pomiędzy tymi
organami a krajami nakładającymi sankcje. Wymiana informacji powinna być

Conversion: Bonn , 2001; Peter Wallensteen, Carina Staibano and Mikael Eriksson (red), Making
Targeted Sanctions Effective: Guidelines for the Implementation of UN Policy Options Department
of Peace and Conflict Research, Uppsala University: Uppsala, 2003.
682
Problemy w trakcie identyfikacji podmiotu, który miałby być objęty sankcjami, sprawia również
niejasna definicja pojęcia „rządy i jednostki powiązane z rządami” (governments and governments
related entities), ponieważ sformułowanie to kreśli bardzo cienką linię pomiędzy sektorem publicznym
i prywatnym.
W przypadku sankcji nałożonych na b. Jugosławię kłopotliwe okazały się również kryteria geograficzne
określające podmioty-cele. W sytuacji toczonych walk na terytorium danego państwa trudno
jednoznacznie i na dłuższy czas ustalić położenie granic walczących stron. Dlatego określenie „Bośnia
i Hercegowina” zamieszczone w rezolucji 942 (1994), dotyczącej terytoriów kontrolowanych przez
bośniackich Serbów, nie miało praktycznego przełożenia na właściwą implementację sankcji przez kraje
członkowskie, które w większości przypadków nie wysyłały wojsk ani jakiegokolwiek personelu na teren
toczących się walk. Zastosowanie sankcji w tym przypadku miałoby większy sens, jeśli Rada
Bezpieczeństwa lub komisja sankcyjna ds. b. Jugosławii prowadziłaby listę miejscowości, które powinny
być objęte sankcjami. Dlatego identyfikację podmiotów-celów i tworzenie specjalnych list
(odpowiedników amerykańskich SDN) włączono w ramach reformy procedury sankcyjnej do
kompetencji organów ONZ.
683
Interpretacja rezolucji 820 (1993), zamrażającej aktywa finansowe b. Jugosławii „bez względu na ich
lokalizację lub organizację”, stała się dla krajów członkowskim źródłem wielu kłopotów. Sprawa była
oczywista w kwestii aktywów zlokalizowanych na terenie byłej Jugosławii, problemem okazały się
aktywa ulokowane poza jej granicami. Kraje członkowskie miały dylemat związany ze znaczeniem
pojęcia „kontroli sprawowanej nad aktywami”.
684
Istotnym problemem w nakładaniu sankcji finansowych w ramach ONZ jest definiowanie pojęcia
aktywów podlegających zamrożeniu (funds and other financial resources). Stany Zjednoczone stosują
bardzo szeroką i szczegółową definicję aktywów, z kolei kraje europejskie ograniczają pojęcie aktywów
jedynie do depozytów bankowych. Takie rozbieżności utrudniają wdrożenie skutecznych sankcji
multilateralnych w ramach rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, ponieważ język rezolucji jest
odmiennie rozumiany w różnych krajach członkowskich.
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zorganizowana w systemie wertykalnym i horyzontalnym685. Dodatkowo naciskano na
opracowanie
finansowych,

szczegółowych
co

wytycznych,

umożliwiłoby

dotyczących

stworzenie

implementacji

efektywnego

systemu

sankcji
prawno-

administracyjnego.
W kwestii monitoringu zostały poruszone tematy, związane ze zbieraniem
szczegółowych informacji na temat kraju-celu i krajów trzecich pod kątem sytuacji
społeczno-ekonomicznej686,

stworzeniem

specjalnego

organu

zajmującego

się

monitoringiem (Experts Panel) oraz właściwego mechanizmu monitoringu. Podkreślono
znaczenie informacji pierwotnych, zdobywanych bezpośrednio w kraju-celu (in-situ
monitoring). Opowiedziano się za wyodrębnieniem Panelu Ekspertów, w którego
kompetencjach będzie leżało prowadzenie dochodzeń na temat implementacji
programów sankcyjnych. Wnoszono, by skrupulatna implementacja tych programów
przez kraje członkowskie ONZ była połączona z rzetelnym, szczegółowym i pełnym
raportowaniem. Działania w ramach administrowania i monitoringu programów
sankcyjnych powinny być wspierane przez specjalistyczne instytucje finansowe oraz
organizacje międzynarodowe i regionalne687. Uznano również potrzebę zapewnienia
ujednoliconego mechanizmu legislacyjnego i sądowniczego

w prawie narodowym

państw członkowskich ONZ, które uniemożliwiałyby sprawne i efektywne wdrożenie
programu sankcji multilateralnych688.
Przeszkodę dla efektywności sankcji nakierowanych, szczególnie finansowych,
stanowią nieuregulowane prawnie centra bankowe w tzw. rajach finansowych, tj. na
Kajmanach, Wyspach Bahama lub Cyprze. Prawo narodowe pozwala na ominięcie

685

Podejście wertykalne zakłada przepływ informacji ze struktur ONZ do rządów i agencji krajów
członkowskich, a od nich do sektora finansowego. Niezmiernie ważne jest, by informacje przeznaczone
dla sektora bankowego trafiały do niego na czas i we właściwej formie. Podejście horyzontalne polega na
umożliwieniu przepływu informacji na temat właściwej implementacji sankcji finansowych również
pomiędzy tymi samymi szczeblami władzy w różnych krajach członkowskich.
686
Zaproponowano innowacyjne metody monitoringu programów sankcyjnych, tj. retroactive reporting,
polegające na śledzeniu ruchu środków finansowych podmiotu-celu jeszcze przed nałożeniem sankcji.
Ułatwiłoby to właściwą implementację programu sankcyjnego i pozwoliłoby na odkrycie jego luk,
pozwalających na ominięcie reżimu sankcyjnego.
687
Prawdziwym wyzwaniem dla efektywnego monitoringu programów sankcji finansowych jest
gwałtowny wzrost popularności pieniądza elektronicznego oraz wirtualnych walut. Monitorowanie
przepływów pieniężnych staje się coraz trudniejsze w sytuacji wzmożonego użycia różnego rodzaju kart
chipowych. Elektroniczne formy pieniądza i płatności zacieśniają relacje między bankami a instytucjami
pozabankowymi, co prowadzi do ograniczenia funkcji pośrednictwa banków w transakcjach
dokonywanych na linii sprzedający-kupujący [w:] David Cortright, George A. Lopez, Elisabeth
S. Rogers, Targeted Financial Sanctions: Smart Sanctions That Do Work, [w:] David Cortright, George
A. Lopez (ed.) Smart Sanctions. Targeting Economic Statecraft, op.cit., s. 32.
688
Mechanizm ten wyeliminowałby konieczność uruchamiania krajowego procesu legislacyjnego
w każdym przypadku nakładania sankcji ONZ.
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przez te podmioty licznych prawnych wymogów międzynarodowego systemu
finansowego. Przepisy bankowe (lub słaba kontrola bankowa) pozwalają klientom na
uniknięcie podatków, a nierzadko niskie wymogi dotyczące identyfikacji klienta
powodują, iż banki te świadczą usługi, świadomie lub nieświadomie, osobom
związanym z działalnością terrorystyczną, z przemytem narkotyków i broni lub
podmiotom-celom polityki sankcyjnej, chroniącym swoje aktywa przed zamrożeniem.
Szacuje się, że tego typu centra finansowe posiadały w 1996 r. ok. 1 bln USD
w depozycie, co stanowiło 20% wartości światowych depozytów689.
Wyzwaniem dla polityki sankcji finansowych jest także dynamiczny wzrost
liczby pozabankowych instytucji finansowych, tj. firm ubezpieczeniowych, domów
maklerskich itp., a co za tym idzie intensyfikacja dokonywanych transakcji i wzrost
liczby wykorzystywanych instrumentów finansowych. Co prawda, rządy krajów
członkowskich, w tym rząd USA, mogą liczyć na współpracę we wdrażaniu sankcji
finansowych ze strony banków, tj. Citibank lub J.P.Morgan Chase&Co, jednak
współpraca ze strony instytucji pozabankowych, rządzących się odmiennymi prawami,
nie jest już tak oczywista.
W trakcie seminarium na temat sankcji finansowych w Interlaken pojawiły się
różnorakie

propozycje

uszczelnienia

programów

sankcyjnych,

odnoszące

się

do rozwiązań stosowanych przez Financial Action Task Force w zakresie działań
przeciwko praniu brudnych pieniędzy, wymiany informacji w systemie realizowanym
przez International Crime Bureau w Londynie czy wsparcia systemu kontroli
prywatnego sektora finansowego, w szczególności bankowego. Jednym z ciekawszych
pomysłów była idea tzw. polityki podżegania (incitement policy)690, która miałaby
polegać na skłonieniu podmiotów-celów do zdeponowania swoich aktywów
na specjalnych rachunkach, kontrolowanych przez państwa nakładające sankcje –
najlepiej przez ONZ – na czas trwania programu sankcyjnego. Dzięki temu nie byłoby
konieczności ich identyfikacji i śledzenia. Nagrodą za zdeponowanie środków miałyby
być odsetki naliczane regularnie do momentu zniesienia sankcji, a także możliwość
wskazania celu, na który ONZ mogłoby przekazać część środków, tj. na pokrycie
kosztów utrzymania misji dyplomatycznych czy finansowania programów publicznych.
689

David Cortright, George A. Lopez, Elisabeth S. Rogers, Targeted Financial Sanctions: Smart
Sanctions That Do Work, op.cit., s. 31.
690
Claude Brüderlein, Carrot and Stick Approach for the Implementation of Financial Sanctions [w:]
J. Biersteker, Sue E. Eckert, Peter Romaniuk, Aaron Halegua and Natalie Reid, Targeted Financial
Sanctions: A Manual for Design and Implementation – Contributions from the Interlaken Process, op.cit.,
s. 127.
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Jeśli podmioty objęte sankcjami nie poddałyby się dobrowolnie wytycznym polityki
podżegania, czekałyby je dużo ostrzejsze sankcje w ramach polityki powstrzymywania
(deterrence policy). Sankcje te miałyby polegać na nałożeniu wysokich kar pieniężnych
i kar pozbawienia wolności dla właścicieli ukrytych aktywów według prawa kraju,
gdzie zostały one zdeponowane lub zlokalizowane691.
Ostatnią kwestią, którą należałoby w tym miejscu poruszyć, jest potrzeba
kompensacji szkód wynikłych dla krajów trzecich z powodu nałożenia przez ONZ
sankcji multilateralnych. Artykuł 50 Karty Narodów Zjednoczonych zawiera zapis,
że w przypadku zastosowania przez Radę Bezpieczeństwa środków zapobiegawczych
lub środków przymusu wobec jakiegokolwiek państwa, każde inne państwo, będące lub
nie członkiem ONZ, które z powodu stosowania tych środków znalazło się w obliczu
szczególnych trudności gospodarczych, może zwrócić się do Rady Bezpieczeństwa
z prośbą o konsultację możliwych rozwiązań problemu.
Państwa korzystają z przysługującego im prawa konsultacji, ale niewiele z tego
wynika. Po nałożeniu sankcji na Jugosławię w 1993 r. osiem państw, które ucierpiały
gospodarczo w wyniku sankcji, złożyło wniosek o udzielenie konsultacji. Były to:
Albania, Bułgaria, Węgry, Rumunia, b. Republika Jugosławii Macedonia, Słowacja,
Ukraina i Uganda. Komisja sankcyjna przeanalizowała wniosek i przedstawiała go wraz
ze swoimi rekomendacjami Radzie Bezpieczeństwa692. Komisja poparła starania państw
o wsparcie ze strony innych członków ONZ w ramach pomocy finansowej, technicznej
i materiałowej. Jednak wolitywna pomoc ze strony innych państw okazała się śladowa
w stosunku do poniesionych kosztów. Eksperci pracujący w Interlaken zasugerowali
celowość wdrożenia mechanizmu kompensacji strat wynikłych z nałożenia sankcji,
ponieważ jego brak może stać się przesłanką braku akceptacji politycznej dla
programów sankcji nakierowanych na arenie międzynarodowej.
Alternatywą dla nieskutecznej polityki sankcyjnej może być połączenie sankcji
z działaniami wojskowymi, wsparcie wojskowe dla opozycji lub strategia warunkowego
zaangażowania693. Inną opcją może być bierność i nadzieja, że demokratyzujący
charakter handlu międzynarodowego wpłynie na poprawę relacji USA z resztą świata.
Nadzieje te mogą okazać się płonne ze względu na przeorientowanie pozycji potęg na
gospodarczej mapie świata. Zastosowanie sankcji gospodarczych jako opcji politycznej
691

Ibidem, s. 128.
S/26040, S/26040/Add. 1 i Add.2.
693
Rozumiana jako próba pojednania po uwzględnieniu spraw priorytetowych dla obu stron konfliktu.
692
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typu „miękkiego”, w przeciwieństwie do rozwiązań militarnych, bardzo przemawia
do decydentów politycznych. Sankcje są natychmiastową odpowiedzią na naciski
w kierunku podjęcia działań ze strony społeczeństwa bez angażowania sił zbrojnych
i bez przesunięć środków budżetowych. Jednak takie rozumowanie cechuje idealistów,
którzy nie do końca zdają sobie sprawę z negatywnych skutków prowadzenia
nieprzemyślanej polityki sankcyjnej dla wszystkich zaangażowanych bezpośrednio
i pośrednio stron.
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Zakończenie
Sankcje gospodarcze są stosowane w ramach polityki zagranicznej USA
od początku ich państwowości. Walor użytkowy polityki sankcyjnej jest wciąż
niezwykle doceniany, mimo wielu przypadków przeczących jej efektywności
w realizowaniu celów politycznych. Szczególnie dramatyczne przykłady negatywnych
konsekwencji humanitarnych stosowania presji ekonomicznej wobec innych krajów,
tj. Iraku, Haiti czy KRLD, stają się przyczynkiem do rewizji istniejącego stanu wiedzy
na temat sankcji gospodarczych. Badania prowadzone w tym zakresie mają przede
wszystkim na celu minimalizację kosztów społecznych takiej polityki.
Wśród instrumentów polityki zagranicznej sankcje najczęściej umiejscawiane
są między dyplomacją a działaniami zbrojnymi. Wyraźnie odróżniane od instrumentów
polityki

gospodarczej

sankcje

ekonomiczne

mają

za

zadanie

ingerencję

w międzynarodowe stosunki gospodarcze w ramach realizacji celów politycznych. Cele
polityki sankcyjnej bywają różnorakie. Uogólniając, można stwierdzić, że polityka
nacisku ekonomicznego dąży do wymuszenia przyjęcia określonego kierunku i sposobu
działania danego podmiotu. W ramach tego ogólnego celu zawierają się również próby
obalenia reżimu rządzącego, zniechęcenie do podjęcia planowanych działań, ukaranie
podmiotu za podjęcie nieakceptowanych działań lub zakomunikowanie pewnych treści
społeczności międzynarodowej lub społeczeństwu w kraju. Główne trendy w ewolucji
polityki sankcyjnej USA po II wojnie światowej były kształtowane przede wszystkim
przez sposób postrzegania przez Stany Zjednoczone systemu międzynarodowego oraz
swej własnej pozycji w gospodarce światowej, a także przez współzawodnictwo na polu
kompetencji w polityce zagranicznej między Białym Domem a Kapitolem. Wśród
podstawowych kryteriów podziału sankcji wymienia się głównie: kryterium
przedmiotowe, które dzieli sankcje na restrykcje handlowe związane z ograniczeniami
eksportowymi i importowymi oraz restrykcje finansowe zakładające zahamowanie
przepływów finansowych, kryterium ilości stron inicjujących nałożenie sankcji (sankcje
unilateralne i multilateralne) oraz kryterium adresata polityki sankcyjnej (sankcje wobec
krajów, przedsiębiorstw, instytucji, osób indywidualnych). Ostatnie z wymienionych
kryteriów sygnalizuje nowy trend w polityce sankcyjnej. Podejmowane są mianowicie
próby ograniczenia wpływu sankcji jedynie do podmiotów odpowiedzialnych
za prowadzenie nieakceptowanej polityki (przedstawiciele reżimów rządzących)
lub działalności

(przedsiębiorstwa,

instytucje,

osoby

indywidualne).

Coraz
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popularniejsze stają się tzw. sankcje nakierowane (targeting sankctions, smart
sanctions), którymi można objąć wybiórczo konkretne jednostki. Przybierają one
najczęściej formę restrykcji finansowych, ograniczeń dotyczących podróżowania lub
embarga na broń. Nie oznacza to jednak, że tradycyjne sankcje handlowe wyszły już
z użytku. Stany Zjednoczone wciąż izolują gospodarki niektórych państw, np. Iranu,
KRLD, Myanmaru. Zauważalną tendencją jest jednak odejście od programów sankcji,
których celem są kraje, na rzecz programów dotyczących konkretnych kwestii:
ograniczenia proliferacji broni masowego rażenia, walki z terroryzmem czy ochrony
praw człowieka. Globalny charakter problemów polityki sankcyjnej, a szerzej polityki
zagranicznej USA, jest znakiem ciągłego pełnienia przez Stany Zjednoczone roli
przywódcy światowego. Administracja Obamy, w pewnym sensie, kontynuuje politykę
„odpowiedzialnego uczestnictwa” (responsile stakeholder) George’a W. Busha,
stosowaną wobec ChRL. Prezydent Bush aktywnie nakłaniał chiński rząd do większego
zaangażowania w rozwiązywanie problemów światowych694. Prezydent Obama stosuje
tę strategię szerzej, z różnym skutkiem, uwzględniając pojawienie się nowych, mocnych
graczy na arenie międzynarodowej, tj. Brazylii, Indii, Rosji, Turcji oraz RPA, a także
wybuchu ostatnich protestów społecznych zmierzających do zmiany dotychczasowego
porządku politycznego695.
Działania zmierzające do poprawy efektywności polityki sankcyjnej znajdują też
odzwierciedlenie w kolejnych regulacjach prawnych. Niezaprzeczalnie najistotniejszą
ustawą, stanowiącą podstawę do nakładania sankcji gospodarczych, jest International
Emergency

Economic

Powers

Act

of

1977

(IEEPA).

Zakres

kompetencji

przysługujących Prezydentowi na mocy tej ustawy jest bardzo szeroki. Wynika
to z charakteru przesłanek podejmowania działań w ramach polityki sankcyjnej, a więc
przede wszystkim względów bezpieczeństwa narodowego. Obszar polityki zagranicznej
był na przestrzeni lat polem bitwy o wpływy między Białym Domem i Kapitolem.
Rywalizacja ta stała się szczególnie widoczna w latach 60. i 70. ubiegłego wieku, kiedy
to Kongres wniósł do polityki amerykańskiej m.in. większą wrażliwość na kwestie
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Prezydent Bush naciskał na ChRL by przyłączyła się do izolacji gospodarczej KRLD w celu
zaprzestania prac w ramach programu jądrowego [w:] Stewart Patrick, Irresponsible Stakeholders?,
„Foreign Affairs”, November/December 2010, s. 44-45.
695
Chodzi tu o falę protestów w arabskich krajach Bliskiego Wschodu i północnej Afryki, które miały
miejsce m.in. w: Tunezji, Egipcie, Jemenie, Bahrajnie, Iranie oraz Libii. Niniejszą monografię zamyka
zastosowanie sankcji nakierowanych wobec członków reżimu Kaddafiego przez Radę Bezpieczeństwa
ONZ w dniu 25 lutego 2011 r.
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ochrony praw człowieka696. Kongres konkurował o swój wpływ na kształt polityki
zagranicznej także w latach 90., nazwanych później „dekadą sankcji”. Zmiana źródeł
zagrożenia w okresie postzimnowojennym zaktywizowała różne grupy interesu, które
skutecznie potrafiły przyczynić się do intensyfikacji polityki sankcyjnej Stanów
Zjednoczonych. Presja była tak wielka, że próba poprawy efektywności tej polityki
uznana została ingerencję w sprawy wewnętrzne suwerennych państw, potępianą przez
prawo międzynarodowe. Ustawy Iran and Libya Sanctions Act of 1996 i Helms-Burton
Act dopuszczały zastosowanie sankcji wtórnych (secondary sanctions), których
eksterytorialny

charakter

doprowadził

do

ostrych

sporów

między

USA

i sygnatariuszami GATT/WTO oraz NAFTA.
Źródłem konfliktów stała się przede wszystkim interpretacja prawna terminu
„osoby podległej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych” (person subject to the jurisdiction
of the United States), którego zasięg nie ogranicza się jedynie do obywateli
i rezydentów USA lub podmiotów działających na terytorium Stanów Zjednoczonych,
ale obejmuje podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub będące własnością
podmiotów podległych jurysdykcji USA. Kanada, Meksyk i kraje UE uznały politykę
sankcji wtórnych za próbę ingerencji w ich sprawy wewnętrzne, naruszającą
suwerenność państwową. Podjęły one prace ustawodawcze przeciwdziałające
eksterytorialności amerykańskich regulacji, paradoksalnie wzorując się na reakcji USA
na bojkot Izraela przez Ligę Arabską rozpoczęty w 1950 r. Nowe ustawy zakazywały
uznawania i wykonywania postanowień zagranicznych podmiotów (sądów, agend
rządowych), jeśli ich realizacja podważałaby suwerenność kraju działalności oraz
przewidywały przyznanie rekompensaty, jeśli USA nałożyłyby karę pieniężną na dany
podmiot za niewywiązanie się z warunków umowy. Eksterytorialność amerykańskich
regulacji w zakresie zastosowania sankcji wtórnych stała w sprzeczności z procesem
liberalizacji handlu w ramach organizacji i porozumień międzynarodowych.
Mechanizm sankcji wtórnych nie tylko wprowadzał dysfunkcje w relacjach
gospodarczych między USA i ich partnerami handlowymi, ale miał on również na celu
ograniczenie kontaktów handlowych i przepływów finansowych między podmiotemcelem a krajami trzecimi. W odpowiedzi na tego typu zarzuty Stany Zjednoczone
powoływały się na klauzulę wyłączenia ze względów ochrony bezpieczeństwa
narodowego, zawartą w porozumieniach IMF, GATT i NAFTA.
696

Andrzej Mania, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej styczeń 1969 –
styczeń 1981, op. cit., s. 204.
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Ostatecznie wojna na słowa zakończyła się wzrostem częstotliwości korzystania
z klauzuli uchylenia (waiver clause), dającej amerykańskiemu Prezydentowi możliwość
odejścia od sankcji wtórnych w sytuacji konieczności zabezpieczenia żywotnych
interesów USA. Najczęściej stosowano ją wobec przedsiębiorstw europejskich,
utrzymujących bliskie relacje gospodarcze z podmiotami kubańskimi i irańskimi.
W ramach tak złożonej legislacji sankcyjnej funkcjonuje Office of Foreign
Assets Control (OFAC), agenda Departamentu Skarbu bezpośrednio odpowiedzialna za
realizację amerykańskiej polityki sankcyjnej. Efektywność prowadzonych działań przez
OFAC

zależy

często

z poszczególnymi

od

organami

elastyczności

i

umiejętności

egzekutywy

oraz

sprawnej

ścisłej

współpracy

koordynacji

działań

wdrożeniowych i dochodzeniowych na szczeblu federalnym, stanowym, lokalnym,
a nierzadko

nawet

międzynarodowym,

w

ramach

egzekwowania

przepisów

sankcyjnych. OFAC podejmuje liczne inicjatywy, zmierzające do usprawnienia
przepływu informacji na temat bieżących programów sankcyjnych, ich zakresu
przedmiotowego i podmiotowego. Dostępność i aktualność informacji jest kluczowym
czynnikiem efektywnego egzekwowania przepisów sankcyjnych. Procedura egzekucji
przepisów OFAC jest bardzo skomplikowana. Jednak jej drobiazgowość, podobnie jak
to miało miejsce w przypadku płynności przepływu informacji, jest podyktowana
poprawą skuteczności działania OFAC, a co za tym idzie, wzrostem efektywności
polityki sankcyjnej USA. Dzięki precyzji i kreatywności działań oraz ze względu
na długoletnie doświadczenie w tym zakresie, amerykański model polityki sankcyjnej
stał się wzorem do naśladowania dla innych krajów.
Mimo wysiłków podejmowanych przez amerykańską egzekutywę i legislatywę,
wciąż nie ma mocnych dowodów na poparcie tezy o skutecznej polityce sankcyjnej.
Omówione w rozprawie przypadki nałożenia sankcji gospodarczych na Iran, Syrię
i KRLD wyłoniono pod kątem zasadności zastosowania tej polityki. Przeprowadzone
w pracy badania eksperckie polegały na ustaleniu i priorytetyzacji motywów
wykorzystania sankcji w polityce zagranicznej USA po II wojnie światowej. Rezultaty
badań klarownie i zdecydowanie wskazały najistotniejsze cele polityczne, których
realizacja

powinna

Przeciwdziałanie

zakładać

proliferacji

zastosowanie

broni

masowego

m.in.
rażenia

sankcji
i

gospodarczych.

środków

służących

jej przenoszeniu oraz walka z terroryzmem zajęły pierwsze miejsca w hierarchii
motywów, uzasadniających zastosowanie polityki sankcyjnej. Te dwa przewodnie cele
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dominują w polityce sankcyjnej USA wobec Iranu, Syrii i KRLD, prowadzonej już
od dziesięcioleci.
W przypadku Iranu jest to polityka być może najbardziej zdecydowana.
Jej historia sięga czasów rewolucji Chomeiniego. Złagodzenie presji ekonomicznej
odnotowano na krótko w okresie prezydentury Clintona po wyborze Mahammada
Chatami’ego na nowego premiera Iranu. Przesłanką tej decyzji były jego prozachodnie
inklinacje. Administracja Busha szybko powróciła do polityki twardej ręki w ramach
powstrzymywania rozwoju irańskiego programu badań jądrowych. Sytuację pogorszył
atak terrorystyczny na WTC z września 2001 r., który wzmógł wysiłki USA w walce
z krajami wspierającymi międzynarodowy terroryzm. Postępy w rozwoju programu
jądrowego i ostra retoryka prezydenta Ahmadineżada wobec krajów Zachodu,
a w szczególności Izraela, spowodowała kolejne zaostrzenie programu sankcji unii multilaterlanych w latach 2006-2010.
Polityka sankcji wobec Syrii jest polityką statyczną, nie budzącą wielu emocji.
Wynikać to może z faktu postrzegania tego państwa jako kraju stwarzającego klimat
niższego poziomu zagrożenia niż Iran i KRLD. Podobnie jak Iran, Syria długie już lata
zaliczana jest do krajów wspierających międzynarodowy terroryzm, co stanowi
podstawowy motyw nakładania na nią sankcji gospodarczych. Za gorętszy okres
w historii polityki sankcyjnej USA wobec Syrii można uznać okoliczności
towarzyszące zabójstwu premiera Libanu Hariri’ego w 2005 r. Zaangażowanie Syrii
w przygotowanie

i

zrealizowanie

zamachu

bombowego

mocno

wzburzyło

międzynarodową opinię społeczną i doprowadziło do nałożenia na nią sankcji przez
Radę
Bezpieczeństwa ONZ. Nacisk okazał się skuteczny, ponieważ Syria wycofała swoje
wojska z Libanu po ponad 30 latach okupacji. Jej izolacja na arenie międzynarodowej
przyczyniła się do zacieśnienia stosunków na linii Damaszek-Teheran-Phenian,
szczególnie w ramach programu jądrowego. Dlatego prowadzenie polityki sankcji
wobec Syrii wciąż znajduje uzasadnienie.
Z kolei polityka sankcyjna wobec KRLD ma najdłuższą historię, początkowo
naznaczoną rysem zimnowojennej walki ideologicznej. Działania proliferacyjne
rozpoczęto już pod koniec lat 60., a w 1983 r. KRLD została umieszczona na liście
krajów wspierających międzynarodowych terroryzm. Najbardziej charakterystyczną
tendencją w polityce sankcyjnej USA wobec reżimu Kimów jest ścisłe powiązanie
natężenia polityki sankcji ze stopniem wypełniania przez KRLD warunków Układu
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o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Program sankcji jest kartą przetargową
w prowadzonych negocjacjach na temat programu jądrowego KRLD. Polityka sankcji
ulega złagodzeniu przed podpisaniem kolejnego porozumienia o zaprzestaniu prac
w ramach programu jądrowego i rakietowego, a zaostrzana w wyniku porażki
w wypełnianiu warunków tego porozumienia bądź serii testów broni jądrowej
i rakietowej, przeprowadzanych przez KRLD. Rozwiązanie to nie sprawdziło się
w stosunkach z Iranem. Nie zmienia to jednak faktu, że bez względu na podjęte próby
nie udało się powstrzymać obydwu krajów przed osiągnięciem takiego stopnia rozwoju
programu nuklearnego, który dałby możliwość pozyskania broni jądrowej697.
Omówione w pracy przypadki nałożenia sankcji gospodarczych na Iran, Syrię
i KRLD zdecydowanie przeczą tezie o skuteczności polityki sankcyjnej, choć
w przeprowadzonych badaniach eksperckich wskazano je jako przykłady najbardziej
uzasadnionego zastosowania sankcji gospodarczych przez Stany Zjednoczone.
Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać głównie w przekonaniu, że słabość
gospodarki i autorytarny, ideologiczny charakter rządów w kraju-celu jest gwarantem
skuteczności polityki sankcji ekonomicznych.
Po drugie, we wszystkich trzech przypadkach nie wyczerpano szans, jakie daje
zastosowanie pozytywnych instrumentów polityki zagranicznej, tj. systemu zachęt
polityczno-ekonomicznych.
do wyczerpania

możliwości

Zaostrzana

wciąż

wywierania

polityka

jakiejkolwiek

sankcji

doprowadziła

presji

ekonomicznej,

w szczególności, jeśli chodzi o przypadek Iranu i KRLD. Zresztą Syria, należąca do
strefy wpływu Iranu, coraz szerzej zaangażowana we współpracę wojskową z KRLD
oraz ekonomiczną z sojusznikami obydwu krajów, jest na najlepszej drodze
do całkowitego uniezależnienia się od kontaktów z USA.
Po trzecie, źródło problemu tkwi również w samym postrzeganiu sankcji
gospodarczych przez amerykańskich decydentów politycznych. Mianowicie, pokładają
oni zbyt wysokie oczekiwania w sile wpływu polityki sankcji na gospodarkę innych
krajów. Presja ekonomiczna rzadko skłania do zmian w kwestii prowadzonej polityki.
Co więcej, globalny charakter współczesnego świata znacznie ogranicza możliwość
wywierania

wystarczająco

silnej

presji

ekonomicznej.

Obecny

kształt

międzynarodowych stosunków gospodarczych pozwala na rekompensatę strat
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Testy prowadzone przez Koreę Północną udowadniają, że można ją zaliczyć go do grona członków
Klubu Atomowego. Z kolei Iran dołączy do tej grupy w najbliższym czasie.
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wynikłych z nałożenia sankcji poprzez nawiązywanie nowych bądź bliższych relacji
z krajami trzecimi.
Dlatego też wielu ekspertów radzi, by administracja Obamy skupiła się
na działaniach prewencyjnych odnośnie kolejnej rundy proliferacji broni masowej
zagłady w regionie Bliskiego Wschodu, wynikającej z wyprodukowania przez Iran
broni jądrowej. Należałoby podjąć wysiłki w kierunku poprawy efektywności
wykrywania i powstrzymywania działań, zmierzających do pozyskania broni masowego
rażenia oraz, co wydaje się dużo trudniejszym wyznaniem, do przekonania krajów
zagrożonych przez reżimy irański i północnokoreański do przyjęcia innych rozwiązań
niż zainicjowanie własnych programów jądrowych698. Sensownym wydaje się powrót
do doktryny prezydentów Trumana i Eisenhowera, którzy postrzegali silną gospodarkę
wewnętrzną jako remedium na problemy globalne699. Oczywistym jest obecnie fakt,
że żaden inny kraj, prócz USA, nie udźwignie przewodnictwa koalicji walczącej
z międzynarodowym terroryzmem lub rozprzestrzenianiem broni masowego rażenia.
Stany Zjednoczone nie mogą zrezygnować z ciążącej na nich odpowiedzialności w tym
zakresie. Powinny one jednak dostosować swoją politykę zagraniczną do wymogów
współczesnej geopolityki, zorientowanej na rozwój ekonomiczny. Truman i Eisenhower
do podstawowych priorytetów zaliczyli rozwój gospodarki USA oraz wzmocnienie
ekonomiczne, wojskowe i dyplomatyczne sojuszników w kluczowych regionach
świata700. Silna gospodarka gwarantuje Stanom Zjednoczonym możliwość skutecznego
stosowania instrumentów ekonomicznych, w tym sankcji. Z kolei silni sojusznicy
mogliby wziąć na siebie część odpowiedzialności (responsible stakeholder)
za rozwiązywanie globalnych problemów, którym stawić czoła musi, wcześniej czy
później, każde państwo.
Pomimo wszystkich ograniczeń, wiążących się z zastosowaniem polityki
sankcyjnej przez USA, ugruntowana pozycja sankcji gospodarczych wśród innych
instrumentów polityki zagranicznej zdaje się być niezagrożona. Współczesne tendencje,
polegające m.in. na częstszym sięganiu po sankcje nakierowane, dowodzą, że Stany
Zjednoczone wciąż poszukują optymalnych rozwiązań dla kontynuowania polityki
nacisku ekonomicznego.
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Gregory L. Schulte, Stopping Proliferation Before It Starts, op. cit., s. 87.
Leslie H. Gelb, GDP Now Matters More Then Force, “Foreign Affairs”, November/December 2010,
s. 35.
700
W okresie zimnej wojny strategicznymi partnerami USA były kraje Europy Zachodniej stanowiące
barierę przed rozprzestrzenianiem się komunizmu ZSRR oraz Japonia, będąca przyczółkiem ideologii
kapitalistycznej w rejonie Azji i Pacyfiku.
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Aneks 1. Zestawienie programów sankcyjnych administrowanych obecnie przez OFAC
A. SANKCJE DOTYCZĄCE KONKRETNYCH KRAJÓW/ PODMIOTÓW Z DANYCH KRAJÓW
Kraj
Bałkany

Białoruś

Myanmar

Code of Federal
Regulations

Statutes

13219 – Blocking Property of
Persons Who Threaten
International Stabilization
Efforts in the Western
Balkans (June 6, 2001)

IEEPA, 50 USCS Sec 1701

31 CFR Part 588
Western Balkans
Stabilization
Regulations

71 FR 29251-06 - Revisions to IEEPA made
by the Combating Terrorism Financing
Act of 2005

SC Res. 1244 (June 10,
1999)

13405—Blocking Property of
Certain Persons
Undermining Democratic
Processes or Institutions in
Belarus (June 19, 2006)

IEEPA, 50 USCS Sec 1701

31 CFR Part 548 Belarus
Sanctions
Regulations

75 FR 5502-10 - Addition of new part 548 to
chapter V of 31 C.F.R. to implement
Executive Order 13405 of June 26, 2006
("E.O. 13405"), "Blocking Property of
Certain Persons Undermining Democratic
Processes or Institutions in Belarus."

---

13464 - Blocking Property And
Prohibiting Certain
Transactions Related To
Burma (April 30, 2008)

Tom Lantos Block Burmese Jade
(Junta's Anti-Democratic
Efforts) Act Of 2008, Public
Law 110-286

31 CFR Part 537
Burmese Sanctions
Regulations

70 FR 48240-05
Regulations

---

13448 - Blocking Property and
Prohibiting Certain
Transactions Related to
Burma (October 18, 2007)

Burma Freedom and Democracy
Act of 2003, Public Law 10861

13310 - Blocking Property of the
Government of Burma and
Prohibiting Certain
Transactions (July 28, 2003)
13047 - Prohibiting New
Investment in Burma (May
20, 1997)

Criminal Code, 18 USCS Sec
1001
Criminal Code, 18 USC Sec. 3571

Section 570 of the Foreign
Operations, Export Financing,
and Related Programs
Appropriations Act, 1997

Federal Register Regulations

Rezolucje Rady
Bezpieczeństwa ONZ

Executive Orders

- Burmese Sanctions

71 FR 29251-06 - Revisions to IEEPA made
by the Combating Terrorism Financing
Act of 2005
72 FR 34376-07 - OFAC licensing policy
with respect to the issuance of specific
licenses for the importation of Burmese
origin animals and specimens

IEEPA, 50 USCS Sec 1701
Criminal Code, 18 USCS Sec
1001
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Criminal Code, 18 USC Sec. 3571
Wybrzeże
Kości
Słoniowej

13396 – Blocking Property of
Certain Persons Contributing
to the Conflict in Coˆte
d’Ivoire (February 7, 2006)

IEEPA, 50 USCS Sec 1701
Criminal Code, 18 USCS Sec
1001

31 CFR Part 543 - Côte
d'Ivoire Sanctions
Regulations

Criminal Code, 18 USC Sec. 3571

74 FR 38502-09 - change to the heading of
the Regulations. OFAC amended the
Regulations to change their heading to the
"Cote d'Ivoire Sanctions Regulations" for
the sake of consistency with other
sanctions regulations.

---

74 FR 16763-09
- Update to Persons
Contributing to the Conflict in Cote
d’Ivoire Sanctions Regulations
Kuba

12854 -Implementation Of The
Cuban Democracy Act (July
4, 1993)

TWEA, 50 USCS app. Sec. 5
CDA, 22 USCS Sec 6001
Libertad Act, 22 USCS Sec 60216091
AEDPA, 8 USCS Sec 1189

31 CFR Part 515
Amendments to Cuban
Assets Control
Regulations: 31 CFR
part 515 (September 3,
2009)

66 FR 36683-01 - Exports of Agricultural
Products, Medicines, and Medical Devices
to Cuba, Sudan, Libya, and Iran; Cuba
Travel-Related Transactions

31 CFR Part 547 Democratic Republic
of the Congo Sanctions
Regulations

74 FR 25439-09 - New regulations to
implement Executive Order 13413

---

68 FR 14141-03 - Amendments to Cuban
Assets Control Regulations:

Criminal Code, 18 USCS Sec
1001
Criminal Code, 18 USC Sec. 3571
Demokratyczna
Republika
Konga

Iran

13413 - Blocking Property of
Certain Persons Contributing
to the Conflict in the
Democratic Republic of the
Congo (October 27, 2006)

IEEPA, 50 USCS Sec 1701
National Emergencies Act (NEA),
50 U.S.C. 1601

SC Res. 1698 (July 31,
2006)
SC Res. 1649
(December 21, 2005)

United Nations Participation Act
(UNPA) 22 USCS Sec 287c

SC Res. 1596 (April
18, 2005)

12170 - Blocking Iranian
Government Property
(November 14, 1979)

H.R. 2194 - Comprehensive Iran
Sanctions, Accountability, and
Divestment Act of 2010

31 CFR Part 535
Iranian Assets Control
Regulations

12205 - Prohibiting Certain
Transactions With Iran
(April 7, 1980)

Trade Sanctions Reform and
Export Enhancement Act of 2000
(TSRA)

31 CFR Part 560
Iranian Transactions
Regulations

66 FR 36683-01 - Exports of Agricultural
Products, Medicines, and Medical Devices
to Cuba, Sudan, Libya, and Iran; Cuba
Travel-Related Transactions
66 FR 38553-01 - Amendments to the
Iranian Assets Control Regulations

SC Res. 1929 (June 9,
2010)
SC Res. 1803 (March
3, 2008)
SC Res. 1747 (March,
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12211 - Prohibiting Certain
Transactions With Iran
(April 17, 1980)
12276 - Direction Relating To
Establishment Of Escrow
Accounts (January 23, 1981)
12277 - Direction To Transfer
Iranian Government Assets
(January 23, 1981)
12278 - Direction To Transfer
Iranian Government Assets
Overseas (January 23, 1981)
12279 - Direction To Transfer
Iranian Govt. Assets Held
By Domestic Banks (January
23, 1981)
12280 - Direction To Transfer
Iranian Government
Financial Assets Held By
Non-Banking Institutions
(January 23, 1981)
12281 - Direction To Transfer
Certain Iranian Government
Assets (January 23, 1981)
12282 - Revocation Of
Prohibitions Against
Transactions Involving Iran
(January 23, 1981)
12283 - Non-Prosecution Of
Claims Of Hostages And For
Actions At The United
States Embassy And

AEDPA, 8 USCS Sec 1189

68 FR 11741-03 - Authorization of Certain
Humanitarian
Activities
by
Nongovernmental Organizations in Iraq
and Iran

Criminal Code, 18 USCS Sec
1001

69 FR 75468-04 - General License for
Publishing Activities

Criminal Code, 18 USC Sec. 3571

70 FR 15583-05 - Broker-dealer amendment
to ITR.

IEEPA, 50 USCS Sec 1701
ISDCA, 22 USCS Sec 2349aa-9

31 CFR Part 561
Iranian Financial
Sanctions Regulations

24, 2007)
SC Res. 1737
(December 27, 2006)

70 FR 15761-05 - Administrative Collection
of Civil Penalties
71 FR 29251-06 - Revisions to IEEPA made
by the Combating
Terrorism Financing Act of 2005
71 FR 48795-06 - Official Activities of
Certain U.S. Organizations
71 FR 53569-06 - Treasury Cuts Iran's Bank
Saderat Off From U.S. Financial System
72 FR 12980-07 - Clarification of Policy
with Respect to the Process for Issuing
Certain TSRA Licenses
72 FR 15831-07 - Amendment to the Iranian
Transactions Regulations related to the
movement of specific goods via
diplomatic pouch
73 FR 66541-08 - Revoking an authorization
previously granted to U.S. depository
institutions to process ‘‘U-turn’’ transfers
73 FR 73788-08 - Final rule amending the
Iranian Transactions Regulations to
expand the scope of Appendix A
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Elsewhere (January 23,
1981)

74 FR 36397-09 - Allows U.S. banks to
continue operating the accounts of U.S.
persons who are temporarily in Iran

12284 - Restrictions On The
Transfer Of Property Of The
Former Shah Of Iran
(January 23, 1981)

75 FR 59611-10 - Iranian Transactions
Regulations - Amendment to remove
general
licenses
authorizing
the
importation of, and dealings in, certain
foodstuffs and carpets of Iranian origin
and related services

12294 - Suspension Of Litigation
Against Iran (February 26,
1981)
12613 - Prohibiting Imports From
Iran (October 30, 1987)
12957 – Prohibiting Certain
Transactions With Respect
To The Development Of
Iranian Petroleum Resources
(March 17, 1995)
12959 – Prohibiting Certain
Transactions With Respect
To Iran (May 9, 1995)
13059 - Prohibiting Certain
Transactions With Respect
To Iran (August 19, 1997)
13553 - Blocking Property of
Certain Persons With
Respect to Serious
Human Rights Abuses by the
Government of Iran and
Taking
Certain Other Actions
(September 28, 2010)
Irak

13438 Blocking Property of

IEEPA, 50 USCS Sec 1701

31 CFR Part 575

68 FR 38188-03 - Authorization of Certain

SC Res.1483 (May 22,
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Certain Persons Who
Threaten Stabilization
Efforts in Iraq (July 17,
2007)
13364 - Modifying the Protection
Granted to the Development
Fund for Iraq (November 29,
2004)
13350 - Termination of
Emergency Declared in
Executive Order 12722 With
Respect to Iraq and
Modification of Executive
Order 13290, Executive
Order 13303, and Executive
Order 13315 (July 29, 2004)

ISA, P.L. 101-513
UNPA 22 USCS Sec 287c
AEDPA, 8 USCS Sec 1189
Criminal Code, 18 USCS Sec
1001
Criminal Code, 18 USC Sec. 3571

Iraqi Sanctions
Regulations
31 CFR Part 576 - Iraq
Stabilization and
Insurgency Sanctions
Regulations

New Transactions
68 FR 11741-03 - Authorization of Certain
Humanitarian
Activities
by
Nongovernmental Organizations in Iraq
and Iran
68 FR 61362-03 - Removal of Certain
Provisions of the Iraqi Sanctions
Regulations; Interpretive Guidance
68 FR 65844-03 - Authorization for U.S.
Financial Institutions To Transfer Certain
Claims Against the Government of Iraq
70 FR 15761-05 - Administrative Collection
of Civil Penalties

2003)
SC Res.1293 (March
31, 2000)
SC Res.1284
(December 17,
1999)
SC Res.1175 (June 19,
1998)
SC Res.1158 (March
25, 1998)
SC Res.1153
(February 20, 1998)
SC Res.1143
(December 4, 1997)

13315 - Blocking Property of the
Former Iraqi Regime, Its
Senior Officials and Their
Family Members, and
Taking Certain Other
Actions (August 28, 2003)

SC Res.1129
(September 12,
1997)

13303 - Protecting the
Development Fund for Iraq
and Certain Other Property
in Which Iraq Has an
Interest (May 22, 2003)

SC Res.1051 (March
27, 1996)

13290 - Confiscating and Vesting
Certain Iraqi Property
(March 20, 2003)
12817 - Transfer Of Certain Iraqi
Government Assets Held By
Domestic Banks (October
23, 1992)

SC Res.1111 (June 4,
1997)

SC Res.986 (April 14,
1995)
SC Res.778 (October
2, 1992)
SC Res.706 (August
15, 1991)
SC Res.687 (April 8,
1991)
SC Res.670
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(September 25,
1990)

12724 - Blocking Iraqi
Government Property And
Prohibiting Transactions
With Iraq (August 9, 1990)

SC Res.661 (August 6,
1990)

12722 - Blocking Iraqi
Government Property And
Prohibiting Transactions
With Iraq (August 2, 1990)
Liban

13441 - Blocking Property Of
Persons Undermining The
Sovereignty Of Lebanon Or
Its Democratic Processes
And Institutions - August 3,
2007)

Libia701

Blocking Property And
Prohibiting Certain
Transactions Related To
Libya (February 25, 2011)

IEEPA, 50 USCS Sec 1701
Criminal Code, 18 USCS Sec
1001

31 CFR Part 549
Lebanon Sanction
Regulations

75 FR 44907-10 - New regulations to
implement Executive Order 13441

---

Criminal Code, 18 USC Sec. 3571
IEEPA, 50 USCS Sec 1701

SC Res. 1970 (Feb 26,
2011)

Criminal Code, 18 USCS Sec
1001
Criminal Code, 18 USC Sec. 3571
UNPA, 22 USCS 287c

Były
reżim
Taylora

KRLD

701

13348 – Blocking Property of
Certain Persons and
Prohibiting the Importation
of Certain Goods from
Liberia (July 22, 2004)

IEEPA, 50 USCS Sec 1701

13551 - Blocking Property of
Certain
Persons
With
Respect to North Korea
(August 30, 2010)

IEEPA, 50 USCS Sec 1701

13466 - Declaring a new national

Criminal Code, 18 USCS Sec

Criminal Code, 18 USCS Sec
1001
Criminal Code, 18 USC Sec. 3571

TWEA, 50 USCS app. Sec. 5
AEDPA, 8 USCS Sec 1189

31 CFR Part 593
Former Liberian
Regime of Charles
Taylor Sanctions
Regulations

72 FR 28855-07 - Former Liberian Regime
of Charles Taylor Sanctions Regulations

31 CFR Part 500
Foreign Assets Control
Regulations

71 FR 17345-06 Amendment to Foreign
Assets Control Regulations

SC Res. 1874 (June 12,
2009)

72 FR 4960-07 Prohibition on U.S. persons
registering vessels in the Democratic
People’s Republic of Korea (“North

SC Res. 1718 (October
14, 2006)

31 CFR Part 510
North Korea Sanctions

SC Res. 1532 (March
12, 2004)
SC Res. 1521
(December 22,
2003)

Pełny opis ram prawnych programu jest obecnie w opracowaniu – stan na dzień 1 marca 2011 r.
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emergency with regard to
North Korea (June 26, 2008)

1001

Regulations

Criminal Code, 18 USC Sec. 3571

75 FR 67912-10 North Korea Sanctions
Regulations, 31 CFR part 510

UNPA, 22 USCS 287c
Sudan

13412 -Blocking Property and
Prohibiting Transactions
With the Government of
Sudan (October 13, 2006)
13400 - Blocking Property of
Persons in Connection With
the Conflict in Sudan’s
Darfur Region (April 26,
2006)
13067 – Blocking Sudanese
Government Property and
Prohibiting Transactions
With Sudan (November 5,
1997)

DPAA, Public Law 109-344
Trade Sanctions Reform and
Export Enhancement Act of 2000
(TSRA)

Korea”)

31 CFR Part 538
Sudanese Sanctions
Regulations

TSRA Amendments to 31 CFR
Amendment to SSR (31 CFR 538.529) General License for Publishing Activities
70 FR 34060-05 - Reporting, Procedures and
Penalties Regulations and Sudanese
Sanctions Regulations

IEEPA, 50 USCS Sec 1701
AEDPA, 8 USCS Sec 1189

71 FR 29251-06 - Revisions to IEEPA made
by the Combating Terrorism Financing
Act of 2005

Criminal Code, 18 USCS Sec
1001
Criminal Code, 18 USC Sec. 3571

72 FR 12980-07 - Clarification of Policy
with Respect to the Process for Issuing
Certain TSRA Licenses

SC Res.1044 (January
31, 1996)
SC Res.1054 (April 26,
1996)
SC Res.1070 (August
16, 1996)
SC Res.1591 (March
29, 2005)
SC Res.1672 (April 25,
2006)

72 FR 15831-07 - Amendment to the
Sudanese Sanctions Regulations related to
the movement of specific goods via
diplomatic pouch
72 FR 61513-07 - Amendment to the
Sudanese Sanctions Regulations to
implement Executive Order 13412
74

FR 25430-09
Regulations

-

Darfur

Sanctions

74 FR 61030-09 - an interim final rule which
makes technical changes to certain
sections of the Sudanese Sanctions
Regulations and the Iranian Transactions
Regulations, 31 CFR parts 538 and 560
Syria

13460 - Blocking Property of
Additional Persons in

IEEPA, 50 USCS Sec 1701

31 CFR Parts 542
Syrian Sanctions

70 FR 17201-05
Regulations

-

Syrian

Sanctions

SC Res. 1636 (October
31, 2005)
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Connection With the
National Emergency With
Respect to Syria (February
15, 2008)

Criminal Code, 18 USCS Sec
1001

Regulations

Criminal Code, 18 USC Sec. 3571

71 FR 29251-06 - Revisions to IEEPA made
by the Combating Terrorism Financing
Act of 2005

SC Res. 1595 (April 7,
2005)

69 FR 45246-03 - Zimbabwe Sanctions
Regulations

---

13399 - Blocking Property of
Additional Persons in
Connection With the
National Emergency With
Respect to Syria (April 26,
2006)
13338 – Blocking Property of
Certain Persons and
Prohibiting the Export of
Certain Goods to Syria (May
13, 2004)
Zimbabwe

1346 - Blocking Property of
Additional Persons
Undermining Democratic
Processes or Institutions in
Zimbabwe (July 25, 2008)

IEEPA, 50 USCS Sec 1701

31 CFR Part 541
Zimbabwe Sanctions
Regulations

71 FR 29251-06 - Revisions to IEEPA made
by the Combating Terrorism Financing
Act of 2005

13391 – Blocking Property of
Additional Persons
Undermining Democratic
Processes or Institutions in
Zimbabwe (November 25,
2005)
13288 - Blocking Property of
Persons Undermining
Democratic Processes or
Institutions in Zimbabwe
(March 6, 2003)
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B. SANKCJE UJĘTE W CELOWYCH PROGRAMACH SANKCYJNYCH
Program

Executive Orders

Statutes

Code of Federal
Regulations

Federal Register Regulations

Rezolucje Rady
Bezpieczeństwa ONZ

Counter
Terrorism
Sanctions

13372 - Clarification of Certain
Executive Orders Blocking
Property and Prohibiting
Certain Transactions
(February 16, 2005)

IEEPA, 50 USCS Sec 1701

31 CFR Part 594

60 FR 5079 (1995)

AEDPA, 8 USCS Sec 1189

Global Terrorism
Sanctions Regulations

63 FR 45167 (1998)

SC Res.1526 (January
30, 2004)

13268 - Termination of
Emergency With Respect to
the Taliban and Amendment
of Executive Order 13224 of
September 23, 2001 (July 3,
2002)

Criminal Code, 18 USC Sec. 3571

13224 – Blocking Property and
Prohibiting Transactions
With Persons Who Commit,
Threaten To Commit, or
Support Terrorism Notice of
September 24, 2001Continuation of Emergency
With Respect to UNITA
(September 23, 2001)
13099 - Prohibiting Transactions
With Terrorists Who
Threaten To Disrupt The
Middle East Peace Process
(August 22, 1998)
12947 – Prohibiting Transactions
With Terrorists Who
Threaten To Disrupt the
Middle East Peace Process

Criminal Code, 18 USCS Sec
1001

31 CFR Part 595
Terrorism Sanctions
Regulations
31 CFR Part 596
Terrorism List
Governments Sanctions
Regulations
31 CFR Part 597
Foreign Terrorist
Organizations
Sanctions Regulations

71 FR 27199-06 - May 10, 2006 revisions to
existing anti-terrorism programs
71 FR 29251-06 - Revisions to IEEPA made
by the Combating Terrorism Financing
Act of 2005
71 FR 58742-06 - Amendment to Global
Terrorism
Sanctions
Regulations;
Terrorism Sanctions Regulations; Foreign
Terrorist
Organizations
Sanctions
Regulations
72 FR 4206-07 - Amendment to Global
Terrorism Sanctions Regulations Redefines the term, "otherwise associated
with",
clarifies
reconsideration
procedures.
73 FR 78631-08 - Amendment to the
Foreign Terrorist Organizations Sanctions
Regulations to expand the scope of a
statement of licensing policy concerning
payment for certain legal services
74 FR 23111-09 - Amendment to the
Terrorism List Governments Sanctions
Regulations, 31 CFR Part 596 ("TLGSR")
74 FR 61036-09 - Amendment to the Global
Terrorism Sanctions Regulations, 31
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(January 25, 1995)

C.F.R. part 594 ("GTSR"), to define the
terms "financial, material, or technological
support."
75 FR 75904-10 - Amendments to Global
Terrorism Sanctions Regulations and
Terrorism Sanctions Regulations to
expand the scope of authorizations in each
of those programs for the provision of
certain legal services

Diamond
Trading
Sanctions

13312 - Implementing the Clean
Diamond Trade Act (July 29,
2003)

The Clean Diamond Trade Act
(Public Law 108–19 - April 25,
2003)

31 CFR Part 592
Rough Diamonds
Control Regulations

69 FR 56936-03 - Revision to the Rough
Diamonds Control Regulations
73 FR 29433-08 - Additional revision to the
Rough Diamonds Control Regulations

Criminal Code, 18 USCS Sec
1001
Criminal Code, 18 USC Sec. 3571
Counter
Narcotics
Trafficking
Sanctions

12978 - Blocking Assets and
Prohibiting Transactions
With Significant Narcotics
Traffickers (October 24,
1995)

IEEPA, 50 USC Sec 1701
Foreign Narcotics Kingpin
Designation Act, 21 USC Sec.
1901
Criminal Code, 18 USC Sec 1001
Criminal Code, 18 USC Sec. 3571

Nonproliferation
Sanctions

13382 – Blocking Property Of
Weapons Of Mass
Destruction Proliferators
And Their Supporters (June
29, 2005)
13159 - Blocking Property Of The
Government Of The Russian
Federation Relating To The
Disposition Of Highly
Enriched Uranium Extracted
From Nuclear Weapons

IEEPA, 50 USCS Sec 1701
NEA, 50 U.S.C. §§ 1601-1651

31 CFR Part 536
Narcotics Trafficking
Sanctions Regulations

71 FR 29251-06 - Revisions to IEEPA made
by the Combating Terrorism Financing
Act of 2005

31 CFR Part 598
Foreign Narcotics
Kingpin Sanctions
Regulations
31 CFR Part 539
Weapons of Mass
Destruction Trade
Control Regulations
31 CFR Part 540
Highly Enriched
Uranium Assets
Control Regulations
31 CFR Part 544 Weapons of Mass

68 FR 28314-03 - Bureau of
Nonproliferation; Imposition of
Nonproliferation Measures
71 FR 29251-06 - Revisions to IEEPA made
by the Combating Terrorism Financing
Act of 2005
74 FR 16771-09 - Update to Weapons of
Mass Destruction Proliferators Sanctions
Regulations

SC Res. 1929 (June 9,
2010)
SC Res. 1803 (March
3, 2008)
SC Res. 1747 (March
24, 2008)
SC Res. 1737
(December 24,
2006)
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(June 22, 2000)
13094 - Proliferation Of Weapons
Of Mass Destruction (July
28, 1998)

Destruction
Proliferators Sanctions
Regulations

SC Res. 1696 (July 21,
2006)
SC Res. 1540 (April
28, 2004)

12938 - Proliferation Of Weapons
Of Mass Destruction
(November 14, 1994)
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych na stronach internetowych Office of Foreign Assets Control: www.treas.gov oraz Rady Bezpieczeństwa
Narodowego ONZ: www.un.org z dnia 17 stycznia 2011 r.
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Aneks 2. Definicje poszczególnych celów szczegółowych - subkryteriów
A. HUMAN RIGHT PROTECTION – SUB-GOALS
GOAL A1. protection of the right to life includes the right:
• to life,
• to liberty and security of person,
• to not being held in slavery or servitude
• to not being subjected to torture or cruel, inhuman or degrading
treatment or punishment
GOAL A2. protection of legal rights includes the right:
• to recognition as a person before the law
• to be entitled without any discrimination to equal protection of
he law
• to not being subjected to arbitrary arrest, detention or exile
• to a fair litigation in independent courts and tribunals
GOAL A3. protection of privacy/movement and includes the right:
• to privacy, family, home or correspondence
• to not being subjected to attacks upon person’s honor and
reputation
• to marry and to found a family
• of freedom of movement
• of freedom of residence
GOAL A4. protection of freedom of speech includes the right:
• of freedom of thought, conscience and religion
• of freedom of opinion and expression
GOAL A5. protection of freedom of assembly includes the right:
• of freedom of peaceful assembly and association
GOAL A6. protection of the right to earn a living includes the right:
• to work
• to a free choice of employment
• to just and favourable conditions of work
• to equal pay for equal work
• to form and to join trade unions for the protection
of one’s interests
• to rest and leisure
• to own property
• to a standard of living adequate for the health and well-being
of oneself and of one’s family
GOAL A7. protection of the right to be a citizen includes the right:
• to have a nationality
• to take part in the government of one’s country
• of equal access to public services, especially heath services and
education

B. NON-PROLIFERATION OF WMD – SUB-GOALS
Goal B1: non-proliferation of biological weapons –limiting the use, acquisition, design, development,
production, or stockpiling biological weapons or missiles capable of delivering such weapons
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Goal B2: non- proliferation of chemical weapons – limiting the use, acquisition, design, development,
production, or stockpiling chemical weapons or missiles capable of delivering such weapons
Goal B3: non- proliferation of nuclear weapons – limiting the use, acquisition, design, development,
production, or stockpiling nuclear weapons or missiles capable of delivering such weapons

C. ANTI-TERRORISM – SUB-GOALS
Goal C1: preventing terrorist attacks – preventing terrorist attacks and acts that threaten human life,
property or infrastructure
Goal C2: limiting support to terrorists – limiting the assistance of, sponsoring, providing financial,
material, technological support for, or providing
financial or other services to or in support of, acts
of terrorism or for a person listed on the SDN List
Goal C3: limiting support to persons associated with terrorists – limiting assistance of, sponsoring,
providing financial, material, technological support for,
or providing financial or other services to or in support
of persons (individual or entity) that is owned or
controlled by, or to act for or on behalf of a person listed
on the SDN List
Goal C4: extradition of those accused of commiting terrorist attacks – making efforts to force foreign
governments to hand over the persons accused
of committing or attempting to commit terrorist attacks
D. ANTI-NARCOTRAFFICING – SUB-GOALS
Goal D1: reducing narcotics production –limiting the cultivation or production of narcotics by reducing
financial,
material,
technological
resources
and support in or of such activity
Goal D2: reducing narcotrafficing – limiting access to markets, transit, financial, material, technological
resources and support of such activity.
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Aneks 3. Formularz ankiety internetowej
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Aneks 4. Dane dotyczące ekspertów biorących udział w badaniu
Zgodnie z zasadami metodologii AHP oraz ustaleniami z ekspertami, biorącymi udział w badaniu w tabeli nie zamieszczono ich
danych personalnych. Respondenci wyrazili zgodę na wskazanie miejsca ich zatrudnienia, afiliacji oraz obszaru zainteresowań
badawczych w celu potwierdzenia, iż dobór grupy respondentów uczestniczących w badaniu nie był przypadkowy.

Kod
eksperta
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

Obszar zainteresowań badawczych

Miejsce zatrudnienia

American Foreign Policy,
Political Economy

Brown University

International Trade And Finance,
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International Relations,
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Johns Hopkins
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Oklahoma City
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International Relations
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International Relations
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Political Economy
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Destruction
History and Political Science
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State University
California Baptist
University
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14.
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Comparative Politics,
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International Relations
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American Law
Foreign and Security Policy,
International Conflicts,
International Terrorism
Public Policy,
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Executive Politics

The Watson Institute
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International Business
Department

Bradley University

8.

12.

Afiliacja

The Paul H. Nitze
School of Advanced
International Studies
Department of Political
Science
--Department of Political
Science
The Paul H. Nitze
School of Advanced
International Studies
Bologna Center
Department Public
Policy
Department of Political
Science
Department of History,
Political Science and
Criminal Justice

Dickinson State
University
Middle Tennessee
State University

Department of Social
Sciences
Department of Political
Science

Georgia Southern
University
Middle Tennessee
State University

Department of Political
Science
Department of Political
Science

Purdue University

Department of Political
Science
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19.
20.

21.

22.

23.
24.
25.

26.

Political Economy
International Relations
American Politics and Public Policy,
Democratization,
Comparative Politics,
International Relations,
Security, Peace, and Conflict,
Political Economy
International Politics
World Law: International Legal and
Political Systems
Political Philosophy
U.S. Presidency
International Trade,
Democracy,
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American Politics and Public Policy,
Research Methods, Democratic Theory
International Relations, Comparative
Politics
Elections and Foreign Policy, Emerging
Markets, Global Financial Crises,
International Debt, International Political
Economy, NAFTA,
Political Risk Analysis
Developing Nations,
Economic Development, Economics,
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Foreign Aid and Global Poverty,
International Political Economy,
Nation-Building and Democratization,
Oil Politics,
World Bank and International Monetary
Fund

independent scientist

---

South Dakota State
University
Duke University

Department of Political
Science
Department of Political
Science

Middle Tennessee
StateUniversity

Department of Political
Science

Indiana U-Purdue U
at Fort Wayne

Department of Political
Science

San Diego State
University
Coastal Carolina
University
Johns Hopkins
University

Department of Political
Science
Department of Politics
and Geography
The Paul H. Nitze
School of Advanced
International Studies

Johns Hopkins
University

The Paul H. Nitze
School of Advanced
International Studies
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