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LOBBY KONCERNÓW NAFTOWYCH 
CZY AMERYKAŃSKI INTERES NARODOWY? 

Priorytety i narzędzia bliskowschodniej 
Policy of Containment Harry’ego S. Trumana 

i Dwighta D. Eisenhowera

Proces kształtowania się głównych kierunków amerykańskiej polityki wobec Bliskie-
go Wschodu przypadł na wyjątkowy moment w historii tego regionu: schyłek domi-
nacji Wielkiej Brytanii, początek zimnowojennej konfrontacji oraz wybuch trwałego 
i dramatycznego w swym przebiegu konfl iktu izraelsko-arabskiego. Rozpoczął się on 
wraz z początkiem rozwoju przemysłu naft owego w rejonie Zatoki Perskiej; z chwilą, 
gdy ilość ropy wydobywanej na półkuli zachodniej przestała zaspakajać surowcowe 
potrzeby Amerykanów i ich europejskich sojuszników. Stany Zjednoczone, stopnio-
wo przejmując rolę strażnika Bliskiego Wschodu, uznały ten rejon za sferę swych 
żywotnych interesów, a prozachodnią orientację lokalnych elit za kluczową dla bez-
pieczeństwa narodowego USA. 

Zanim jednak deklaracja ta znalazła potwierdzenie w formie wsparcia blisko-
wschodnich reżimów zaaprobowaną przez Kongres pomocą gospodarczą i wojsko-
wą (doktryna Trumana, Program na rzecz Wzajemnego Bezpieczeństwa – Mutual 
Security Program, Pakt Bagdadzki, doktryna Eisenhowera), amerykańscy stratedzy 
podjęli szereg zdecydowanych działań, które miały wzmocnić pozycję USA na Pół-
wyspie Arabskim i zabezpieczyć Amerykanom dostęp do tamtejszych zasobów su-
rowcowych. Pierwszym przejawem troski o amerykańskie wpływy w regionie było 
zacieśnienie relacji z Arabią Saudyjską już w czasie trwania drugiej wojny światowej. 

Powodem, dla którego uwaga wielu spośród wpływowych polityków administra-
cji Franklina Delano Roosevelta stopniowo zaczęła skupiać się wokół sytuacji pa-
nującej w królestwie Abdula Aziza Ibna Sauda, były tamtejsze zasoby ropy naft owej 
oraz fakt, że to wyłącznie amerykańskie koncerny dysponowały prawem do ich eks-
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ploatacji1. Na skutek trwających od 1941 roku zabiegów największych orędowników 
zabezpieczenia saudyjskiej koncesji zasiadających w Komisji do spraw Zagranicznej 
Polityki Naft owej (Foreign Petroleum Policy Committee), do których szybko dołączyli 
inni stratedzy polityczni i główni dowódcy wojskowi, prezydent podjął decyzję o bez-
pośrednim włączeniu Arabii Saudyjskiej do programu Lend-Lease2.

Kilka miesięcy później Roosevelt poparł plan budowy pierwszej w rejonie Za-
toki Perskiej amerykańskiej bazy wojskowej Dhahranie, której powstanie oznacza-
ło możliwość przejęcia przez Stany Zjednoczone części kontroli nad strategicznymi 
szlakami komunikacyjnymi Bliskiego Wschodu3. Prezydent, wracając z konferencji 
w Jałcie, znalazł czas na spotkanie z saudyjskim monarchą. Przebieg tego spotkania 
nie został zarejestrowany. Wiadomo jednak, że, poza zobowiązaniem do kontynuacji 
pomocy ekonomicznej i wojskowej po zakończeniu programu Lend-Lease, między 
przywódcami tak różnych krajów nawiązała się nić sympatii, zrozumienia i szacun-
ku. Ta płaszczyzna osobistego porozumienia między przywódcą „wolnego świata” 
a absolutnym monarchą stojącym na straży jednego z bardziej konserwatywnych re-
żimów ówczesnego świata ułatwiła Amerykanom dalszy rozwój aliansu z najbardziej 
wówczas wpływowym rządem w regionie. 

Wsparcie przekazane Arabii Saudyjskiej korespondowało z wewnętrzną dysku-
sją w Waszyngtonie nad przyszłym kształtem zagranicznej polityki naft owej USA. 
Rozważano różne rozwiązania, które miały na celu zwiększenie kontroli rządu nad 
wydobyciem i dystrybucją bliskowschodniej ropy. Żadna z koncepcji zakładających 
jakąkolwiek formę udziału państwa w amerykańskich inwestycjach w rejonie Zato-
ki Perskiej nie została jednak zaakceptowana. Właściciele działających na Półwyspie 
Arabskim spółek naft owych odrzucili możliwość odsprzedania rządowi kontrolnego 
pakietu akcji. Kongres natomiast sprzeciwił się sfi nansowaniu budowy transarabskie-
go naft ociągu. Ostatecznie także odmówił ratyfi kacji brytyjsko-amerykańskiego po-
rozumienia naft owego, mimo że negocjacje między Stanami Zjednoczonymi a Wiel-
ką Brytanią dotyczące podziału kontroli nad bliskowschodnimi zasobami naft owymi 
doprowadziły do konsensusu kończącego wieloletnią rywalizację o dostęp i kontrolę 
nad arabskim surowcem między sojusznikami4.

Fiasko tych koncepcji nie oznaczało bynajmniej że kwestia kontroli nad blisko-
wschodnim potencjałem naft owym przestała być aktualna lub straciła na znaczeniu. 

1 Koncern Standard Oil of California (Socal) zawarł porozumienie koncesyjne z rządem Sauda w maju 
1933 r. W pozostałych naft owych krajach regionu amerykańskie fi rmy dzieliły prawo do wydobycia i pro-
dukcji ropy z brytyjską Anglo-Iranian Oil Co. (AIOC) oraz brytyjsko-holenderskim koncernem Shell. 
Więcej w: I. H. Anderson, Aramco, Th e United States and Saudi Arabia, A Study of the Dynamics of Foreign 
Oil Policy, 1933–1950, Princeton University Press, Princeton 1981, s. 3–34.

2 Foreign Relations of the United States (dalej FRUS) 1943, vol. IV, President Roosevelt to the Lend-
-Lease Administrator, February 18, s. 859.

3 J.L. Gormly, Keeping the Door Open in Saudi Arabia: Th e United States and the Dhahran Airfi eld, 
1945–46, „Diplomatic History”, Spring 1980, s. 193.

4 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Subcommittee on Multinational Corpora-
tions, A Documentary History of the Petroleum Reserves Corporations, 1943–1944, Committee Print, May 
1974, GPO, Washington, D.C., 1974, s. 16–41; U.S. Congress, Senate, Foreign Relations Committee, Anglo-
-American Oil Agreement, Report to Accompany Executive H., 80th Cong. 1st sess., Washington 1947.
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W kwietniu 1944 roku Departament Stanu opracował dokument Zagraniczna po-
lityka naft owa Stanów Zjednoczonych, którego tezy mogły wydawać się mało real-
ne lub przedwczesne. Stany Zjednoczone otwierały przecież wówczas światową listę 
eksporterów ropy naft owej, podołały także zadaniu zaopatrywania swych wojennych 
sojuszników w wystarczające ilości paliwa. Tymczasem Departament Stanu, w celu 
zabezpieczenia potrzeb wojskowych i cywilnych, w dłuższej perspektywie zdecydo-
wanie podkreślał konieczność ochrony rodzimych rezerw oraz zwiększenie produkcji 
i eksportu z półkuli wschodniej, szczególnie z Bliskiego Wschodu. Dokument jedno-
znacznie wskazywał na rolę amerykańskich koncernów działających w rejonie Zatoki 
Perskiej w realizacji tego celu. Posiadanie koncesji na eksploatację ropy w Arabii Sau-
dyjskiej, Kuwejcie, Iraku i na Bahrajnie, zdaniem sygnatariuszy tego opracowania, 
czyniło ze spółek naft owych nie tylko strażnika amerykańskich interesów w regionie, 
ale także wpływowy instrument zdolny do zacieśniania relacji z lokalnymi elitami. 
Ich działalność, w razie potrzeby, miała spotkać się ze zdecydowanym wsparciem 
dyplomatycznym5. 

Główne tezy tego dokumentu bardzo szybko nabrały aktualności. Zakończenie 
działań wojennych nie oznaczało zmniejszenia popytu na ropę zarówno w sektorze 
cywilnym, jak i wojskowym. Przeciwnie – konsumpcja paliw w USA rosła, podobnie 
jak wzrastały potrzeby paliwowe odbudowującej się Europy. W krajach naft owych 
Bliskiego Wschodu skończył się więc zastój spowodowany zawieszeniem produkcji 
w pierwszych latach wojny. Koncerny naft owe zwielokrotniły wydobycie ropy i przy-
gotowywały się do inwestycji, które miały poprawić dystrybucję surowca znad Zatoki 
Perskiej. W latach 1946–1948 zostały zawarte kluczowe dla przyszłego kształtu prze-
mysłu naft owego porozumienia, które w konsekwencji przyczyniły się do zmiany ist-
niejącego od czasu upadku imperium osmańskiego układu sił na Bliskim Wschodzie.

Osłabienie pozycji Wielkiej Brytanii na skutek drugiej wojny światowej ułatwiło 
Amerykanom złamanie monopolu Brytyjczyków w irańskim przemyśle naft owym, 
zwiększenie dostępu do roponośnych obszarów w Iraku, przejęcie całkowitej kon-
troli nad wydobyciem surowca w Kuwejcie przez spółkę Gulf Oil oraz sfi nalizowa-
nie umowy dotyczącej budowy naft ociągu Tapline – inwestycji, która miała ułatwić 
i przyspieszyć transport surowca na rynek europejski. Rozpoczęcie negocjacji z rzą-
dami krajów tranzytowych poprzedzone zostało fuzją czterech największych amery-
kańskich koncernów działających w poszczególnych krajach rejonu Zatoki Perskiej 
w okresie międzywojennym: Standard Oil of New Jersey (Exon) i Standard Oil of 
New York (Socony) zostały partnerami Standard Oil of California (Socal) i Texas Oil 
Company (Texaco) w ich saudyjskim przedsięwzięciu – spółce Arabian American Oil 
Company (Aramco)6.

5 FRUS 1944, vol. V, Memorandum by the Inter-Divisional Petroleum Committee of Department of 
State „Foreign Petroleum Policy of the United States”, April 11, 1944, s. 27–33.

6 U.S. Congress, Senate, Committee on Foreign Relations, Subcommittee on Multinational Corpora-
tions, Multinational Oil Corporations and United States Foreign Policy, Report, Committee Print, January, 
1975, 93rd Congress, 2nd sess. Washington D.C., GPO 1975, chapter II, Th e 1947 Aramco Merger.
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Zapewne przypadek sprawił, że w dniu, w którym naft owi potentaci podpisali 
popierane przez amerykańską administrację porozumienie, Harry S. Truman przed-
stawił członkom obu izb Kongresu program pomocy dla Grecji i Turcji. Mimo że 
w swoim wystąpieniu nie wspomniał nawet o arabskiej ropie i jej znaczeniu dla bez-
pieczeństwa Stanów Zjednoczonych, kwestia ta miała istotny wpływ zarówno na dys-
kusję poprzedzającą ogłoszenie programu, jak i na przebieg debaty nad wnioskiem 
prezydenta7. 

Argumenty wskazujące na strategiczne znaczenie kontroli nad wschodnim rejo-
nem basenu Morza Śródziemnego oraz głosy zwolenników ochrony rodzimych re-
zerw paliwowych i swobodnego dostępu do zasobów energetycznych Zatoki Perskiej, 
a także szlaków ich dystrybucji wzięły górę nad wątpliwościami zgłaszanymi przez 
izolacjonistów lub przeciwników coraz silniejszego kartelu naft owych gigantów. 
W maju 1947 roku Kongres przyjął wniosek prezydenta.

Znaczenie bliskowschodniej ropy wzrosło jeszcze, kiedy kilka miesięcy później 
rozpoczęła się realizacja Planu Marshalla. Program Odbudowy, który miał na celu 
pomóc europejskim sojusznikom Stanów Zjednoczonych uporać się z ekonomicz-
nymi skutkami wojny, w dużej mierze zależał bowiem od utrzymania odpowiednich 
dostaw paliw. Możliwości eksportu surowca ze Stanów Zjednoczonych były ograni-
czone na skutek nadmiernej eksploatacji amerykańskich zasobów w czasie drugiej 
wojny światowej. Alternatywą była ropa znad Zatoki Perskiej. Decyzja o przestawie-
niu kierunków jej dystrybucji zapadła szybko. W 1950 roku arabska ropa stanowiła 
80 procent europejskiego importu surowca, a wspierany przez Amerykanów proces 
odbudowy Europy Zachodniej przebiegał równolegle i był w dużej mierze zależny od 
rozwoju przemysłu naft owego na Półwyspie Arabskim8. 

Sukces strategii ochrony dostępu do bliskowschodnich zasobów surowcowych za-
leżał jednak od nastawienia lokalnych przywódców do współpracy ze Stanami Zjed-
noczonymi. Tymczasem, niespełna rok od chwili rozpoczęcia realizacji Planu Mar-
shalla, proklamowano powstanie państwa Izrael, które zostało niezwłocznie uznane 
przez amerykańskiego prezydenta. Wsparcie Izraela spotkało się z gwałtownym 
sprzeciwem ze strony członków Ligi Arabskiej, a spadek poparcia dla Stanów Zjed-
noczonych wśród społeczności arabskiej i niechęć lokalnych przywódców do dalszej 
współpracy z Waszyngtonem groziły ryzykiem wypowiedzenia umów koncesyjnych 
dotyczących amerykańskiej eksploatacji zasobów naft owych. Pod znakiem zapytania 
stanęła również budowa naft ociągu Tapline. 

Negocjacje z państwami arabskimi dotyczące budowy i przebiegu naft ociągu sta-
nęły w martwym punkcie. W obawie przed aktami przemocy wymierzonymi w pra-
cowników spółki przybywających w Syrii i w Transjordanii ewakuowano personel 

7 FRUS 1947, vol. V, Minutes of a Meeting of Secretaries of State, War, and Navy, February 26, 1947, 
s. 56–57; Public Papers of the Presidents, Harry S. Truman 1947, Special Message to the Congress on 
Greece and Turkey: Th e Truman Doctrine, March 12, s. 176–180; przebieg debaty w Kongresie: U.S. Con-
gress, Congressional Record, 80th Congress, 1st sess. Washington, D.C., GPO 1947.

8 Dane za: M.A. Palmer, Guardians of the Gulf. A History of American Expending Role in the Persian 
Gulf, 1833–1992, New York 1999, s. 41–43.
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odpowiedzialny za realizację inwestycji. Władze zaangażowanych koncernów wyra-
ziły obawę, że w związku z przybierającą na sile niechęcią państw arabskich wobec 
Stanów Zjednoczonych jego budowa może nie zostać ukończona9.

By temu zapobiec, Departament Stanu podjął szereg kroków, które miały powstrzy-
mać antyamerykański kierunek arabskiego nacjonalizmu i skłonić bliskowschodnich 
przywódców do pozostawienia kontroli nad zasobami naft owymi w rękach Amery-
kanów. W związku z aktywnością Stanów Zjednoczonych na innych frontach zimnej 
wojny, deklaracją poparcia dla Izraela, a także ze względu na głosy licznej wówczas 
grupy przeciwników zaangażowania amerykańskiego w rejonie uważanym za sfe-
rę wpływów brytyjskich, działania te mogły być prowadzone jedynie we współpracy 
z koncernami zaangażowanymi na Półwyspie Arabskim. To spółki naft owe, realizu-
jąc inwestycje i odprowadzając wpłaty tytułem renty naft owej, miały możliwość speł-
nienia oczekiwań regionalnych przywódców bez konieczności obciążania kosztami 
wsparcia krajów Bliskiego Wschodu amerykańskiego podatnika. 

Przekonanie o tym, że dochody ze sprzedaży ropy oraz wpływy koncernów wśród 
lokalnych elit będą skutecznym instrumentem policy of containment, swoistym pa-
naceum na radykalizujące się nastroje w regionie oraz że wzmocnią prozachodnią 
orientację tamtejszych przywódców stało się przyczyną zawiązania nieformalnej 
koalicji między organami administracji odpowiedzialnymi za politykę zagranicz-
ną a naft owymi gigantami. Ich działania, już wcześniej postrzegane jako zgodne 
z interesem narodowym, zostały wówczas uznane za kluczowe dla zabezpieczenia 
amerykańskich wpływów w tym strategicznym regionie świata. Efektem współpracy 
w obrębie tej nieformalnej „koalicji” było między innymi sfi nalizowanie negocjacji 
dotyczących przebiegu i budowy naft ociągu Tapline, przypieczętowane zawarciem 
ostatecznego porozumienia ze szczególnie niechętną USA Syrią. Po ukończeniu bu-
dowy syryjskiego odcinka dostawy ropy do odbudowującej się Europy mogły wresz-
cie ruszyć bez zakłóceń.

Porozumienie z Syrią stało się możliwe po przeprowadzeniu udanego zamachu 
stanu, wskutek którego na czele nowego gabinetu stanął gotowy na współpracę ze 
Stanami Zjednoczonymi pułkownik Husni az-Za’im. Rola, jaką w wydarzeniu tym 
odegrali Amerykanie, została ujawniona dopiero znacznie później. Douglas Little 
w artykule Cold War and Covert Actions: Th e U.S. and Syria, 1945–1958, opublikowa-
nym w 1990 roku, przytacza źródła, które wskazują na aktywny udział CIA (Central 
Intelligence Agency) w marcowych wypadkach w Damaszku. Na początku 1949 roku 
Za’im zwrócił się do attaché w amerykańskiej ambasadzie w Syrii, Stephena Meade’a, 
oraz do Milesa Copelanda (obydwaj byli agentami CIA) z propozycją sprowokowania 
zamieszek ulicznych jako pretekstu do przeprowadzenia zamachu stanu lub wspar-
cia fi nansowego wywrotowej działalności. Inny agent, Wilbur Eveland, w wywiadzie 
udzielonym w 1979 roku potwierdza te informacje, mówiąc także, że środki przezna-
czone na wsparcie zamachu Za’ima pochodziły w dużej części od koncernu Aramco, 

9 FRUS 1947, vol. V, Memorandum of conversation, by Mr. Richard H. Sanger of the Division of the 
Near East and Africa Aff airs, with and Philip Kidd (Aramco), December 26, s. 668. 
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o czym był poinformowany ówczesny ambasador USA w Arabii Saudyjskiej J. Reves 
Childs10. 

Inna autorka, Irene L. Gendzier, potwierdza amerykańskie zaangażowanie w za-
mach az-Za’ima. Powołując się na źródła Departamentu Stanu, twierdzi, że prawdzi-
wą przyczyną marcowej wizyty asystenta sekretarza stanu Georga McGhee’ego była 
przede wszystkim chęć udzielenia bezpośredniego poparcia nowemu reżimowi, a do-
piero w drugiej kolejności zamiar znalezienia porozumienia w kwestii palestyńskich 
uchodźców w Syrii11.

Po objęciu władzy nowy syryjski premier zawarł porozumienie z koncernem 
Aramco, a umowa dotycząca warunków budowy i działania syryjskiego odcinka naf-
tociągu została ofi cjalnie przyjęta w referendum narodowym 26 czerwca 1949 roku. 
Chociaż rząd Za’ima przetrwał zaledwie pięć miesięcy, jego następcy podtrzymali 
zgodę na budowę naft ociągu12.

Pisząc o wsparciu ze strony Departamentu Stanu dla koncernów zaangażowanych 
w budowę naft ociągu, nie można nie wspomnieć o osobistej interwencji ówczesnego 
sekretarza stanu Georga Marshalla, adresowanej do sekretarza handlu Charlesa W. 
Sawyera w sprawie zawieszenia dostaw stali niezbędnej dla realizacji przedsięwzięcia. 
Embargo zostało wprowadzone przez Departament Handlu na wniosek obawiają-
cych się konkurencji bliskowschodnich potentatów niezależnych naft owców z Tek-
sasu. Sekretarz Stanu podkreślał, że dzięki środkom otrzymywanym z tytułu opłat 
tranzytowych kraje Bliskiego Wschodu uzyskają możliwość rozwoju gospodarczego, 
który to proces pozwoli zmniejszyć ryzyko rozprzestrzenienia się wpływów komu-
nistycznych w regionie i umożliwi utrzymanie tych krajów w orbicie wpływów Za-
chodu13. Ostatecznie, w lutym 1949 roku, Departament Handlu wycofał wcześniejsze 
ograniczenia.

Drugim przykładem odzwierciedlającym charakter i mechanizmy współpracy 
działających w rejonie Zatoki Perskiej amerykańskich koncernów naft owych z De-
partamentem Stanu były porozumienia dotyczące nowych warunków podziału zy-
sków ze sprzedaży surowca zawarte w latach 1950–1952 między spółkami naft owymi 
a rządami krajów-eksporterów.

Wzrost ambicji lokalnych przywódców w kwestii zwiększenia udziału w rencie 
naft owej wynikał przede wszystkim ze zmian w zasadach rozliczeń ze sprzedaży ropy 
wprowadzonych w Wenezueli w 1948 roku, ze stałego wzrostu produkcji surowca na 
Bliskim Wschodzie, rosnącego popytu na ropę na rynku europejskim oraz z faktu, 
że coraz więcej fi rm gotowych było ubiegać się o koncesje na roponośnych terenach 
Półwyspu Arabskiego. 

10 D. Little, Cold War and Covert Actions: Th e U.S. and Syria, 1945–1958, „Middle East Journal”, Win-
ter 1990, s. 55.

11 I.L. Gendzier, Notes from the Minefi eld. United States Intervention in Lebanon and the Middle East, 
1945–1958, Columbia University Press, Columbia 1997, s. 97–98.

12 Ibidem.
13 FRUS 1948, vol. V, Th e Secretary of State to the Secretary of Commerce (Sawyer), 15 September, 

s. 45–47.
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Latem 1950 roku między zarządem spółki Aramco a rządem saudyjskim rozpo-
częły się negocjacje w sprawie wprowadzenia analogicznych do wenezuelskich zasad 
rozliczania renty naft owej. Strona saudyjska domagała się równorzędnego podziału 
zysków ze sprzedaży ropy. Warunek ten był jednak trudny do zaakceptowania dla 
władz koncernu. W związku z groźbą utraty koncesji, równoznaczną wówczas z utra-
tą dostępu do zasobów paliwowych wykorzystywanych w konfl ikcie w Korei, Depar-
tament Stanu postanowił włączyć się w przebieg negocjacji14.

Spotykając się przedstawicielami zarządu koncernu, George McGhee stwierdził, 
że Departament Stanu popiera rozwiązanie sugerowane przez rząd Ibn Sauda. Wła-
dze koncernu również były gotowe spełnić oczekiwania monarchy, problemem jed-
nak pozostała kwestia rozliczeń podatku dochodowego fi rmy. Możliwe i korzystne 
zarówno dla Aramco, jak i dla Saudyjczyków było rozwiązanie wynikające z ustawy 
z 1918 roku, nazywanej „kredytem od podatków zagranicznych”. W myśl tej ustawy 
fi rmy amerykańskie miały prawo odliczania od podatku dochodowego sum, jakie 
płaciły z tytułu podatku dochodowego zagranicą. Rozwiązanie to zastosowano mię-
dzy innymi w przypadku fi rm działających w Wenezueli. Mimo braku ostatecznej 
opinii ze strony Departamentu Skarbu, czy rozwiązanie to w przypadku koncernu 
Aramco (w skład którego wchodziły cztery spółki działające również na rynku ame-
rykańskim) jest zgodne z obowiązującym prawem antytrustowym, spotkanie zakoń-
czyło się nieofi cjalnym porozumieniem, dzięki któremu negocjacje ze stroną saudyj-
ską mogły zakończyć się pomyślnie15.

Według nowych zasad, większość wpłat uiszczanych dotychczas przez koncern 
tytułem podatku dochodowego w Stanach Zjednoczonych pozostała w Arabii Sau-
dyjskiej. W 1948 roku do amerykańskiego budżetu wpłynęły 43 miliony dolarów 
wpłaconych przez Aramco. Wpływy rządu saudyjskiego były o cztery miliony niższe. 
Trzy lata później proporcje te uległy radykalnej zmianie na korzyść Arabii Saudyj-
skiej. Dochody rządu saudyjskiego tytułem renty naft owej wyniosły 110 milionów 
dolarów, wpłata do amerykańskiego budżetu uiszczona przez Aramco tytułem po-
datku dochodowego – jedynie sześć milionów dolarów16. W 1951 roku analogiczne 
porozumienie zostało podpisane z szejkiem Kuwejtu, a rok później z rządem Iraku. 

Taka forma subsydiowania krajów arabskich wydawała się amerykańskim strate-
gom korzystna. Nie wymagała zgody Kongresu oraz nie zwiększała i tak stale rosną-
cych wydatków budżetowych przeznaczonych na zagraniczną pomoc gospodarczą 
i wojskową. Rosnący poziom wydobycia ropy z jednej strony zabezpieczał potrzeby 
paliwowe amerykańskich sojuszników w Europie, z drugiej – gwarantował krajom 
regionu napływ kapitału, dzięki któremu lokalni przywódcy mieli uporać się z ra-

14 FRUS 1950, vol. V, Telegramy, Childs to the Secretary of State, 23 June, 25 July, s. 58–60, 62–68; 
ibidem, Secretary of State to the Embassy in London, 31 August 31, s. 75–76.

15 FRUS 1950, Memorandum of Conversation, by R. Funkhauser (uczestnicy: McGhee, Davies, Duce, 
W. Eddy [Aramco]), November 6, s. 106–109; U.S. Congress, Multinational Corporations, pt. 8, s. 345–348; 
pt. 4, G. McGhee Testimony, s. 85–92 (szczególnie s. 91). 

16 „1950 Agreement” w: U.S. Congress, Multinational Corporations, pt. 8, s. 372–374; dane za: I.H. An-
derson, Aramco..., s. 190–197.
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dykalizacją nastrojów wśród arabskiej społeczności. Uprzywilejowana pozycja pię-
ciu największych na światowym rynku paliwowym koncernów budziła jednak coraz 
większy sprzeciw zarówno ze strony niezależnych naft owców amerykańskich, jak 
i Departamentu Sprawiedliwości.

Krytyczne zainteresowanie Departamentu Sprawiedliwości budziły zarówno 
porozumienia zawarte w latach 1947–1948 w związku z fuzją Jersey, Socony, Socal 
i Texaco w Arabii Saudyjskiej, jak i protesty Europejskiej Administracji Współpra-
cy (European Cooperation Administration, ECA) dotyczące ceny ropy przeznaczonej 
na rynek europejski w ramach realizacji Programu Odbudowy Europy. Decydują-
cym argumentem przemawiającym za wszczęciem śledztwa był raport przygotowany 
przez Federalną Komisję Handlu (Federal Trade Commission, FTC), który wstrząsnął 
najwyższymi politycznymi kręgami w Waszyngtonie. Choć komisja nie stwierdziła 
jednoznacznie, by koncerny naft owe łamały przepisy prawa antytrustowego, autorzy 
raportu nie pozostawili żadnych wątpliwości co do charakteru i kierunków rozwoju 
sektora naft owego zdominowanego przez ponadnarodowe korporacje paliwowe17. 

Rada Bezpieczeństwa Narodowego, CIA, Departament Stanu i Obrony oraz szereg 
doradców odpowiedzialnych za politykę zagraniczną i obronną sprzeciwili się ujaw-
nieniu raportu FTC ze względu na jego sensacyjny charakter i obawę, iż stanie się 
pretekstem do ataków radzieckiej propagandy prowadzonej w krajach arabskich. Ra-
port zawierał wszakże następujące zarzuty: ingerencję w wewnętrzną politykę państw 
Bliskiego Wschodu, nieformalne związki z ich przywódcami oraz wykorzystywanie 
nieofi cjalnych kontaktów z urzędnikami amerykańskimi, delegowanymi do poszcze-
gólnych krajów regionu. W sierpniu 1952 roku Departament Sprawiedliwości dopro-
wadził jednak do publikacji całości raportu FTC. Wówczas Truman podjął decyzję 
o rozpoczęciu śledztwa przeciw koncernom naft owym. Wobec braku wystarczających 
dowodów po kilku miesiącach zmieniono tryb postępowania z karnego na cywilny, 
i z oskarżeniami m.in. o uczestnictwo koncernów naft owych, w nielegalnych dzia-
łaniach, które miały na celu ograniczenie międzystanowego i zagranicznego handlu 
ropą i produktami naft owymi wystąpiła już administracja Dwighta D. Eisenhowera18.

Proces trwał przez kilka lat, po czym został umorzony. Przełomowe dla jego prze-
biegu było stanowisko nowego prezydenta oraz Rady Bezpieczeństwa Narodowego 

17 B.I. Kaufman, Th e Oil Cartel Case. A Documentary Study of Antitrust Activity in the Cold War Era, 
Greenwood Press 1978, s. 29; Treść raportu: U.S. Congress, Senate, Special Committee on Small Business, 
Subcommittee on Monopoly, Th e International Petroleum Cartel, Staff  Report to Federal Trade Commis-
sion [1952], Reprint, April 1975, 94th Congress, 1st Sess., Washington, D.C., GPO 1975. 

18 Report of the Attorney General to the National Security Council Relative to the Grand Jury Inves-
tigation of the International Oil Cartel, January 1953; Report by the Department of State, Defense, and 
the Interior on Security and International Issues Arising from the Current Situation in Petroleum, Janu-
ary 1953; Letter of President Harry S. Truman to attorney General James P. McGranery Terminating the 
Criminal Proceedings Against the International Oil Cartel, January 12, 1953; Memorandum from Nestor 
C. Oritz (United States Embassy, Lebanon) to the Department of State, „Middle East Reaction to Fed-
eral Trade Commission Report on International Petroleum Cartel and the U.S. Department of Justice Suit 
Against Designated International Petroleum Companies [Includes Embassy memorandum and Trans-
Arabian Pipeline Company (Tapline) Report], January 13, 1953. Cyt. za: http://www.mtholyoke.edu/acad/
intrel/energy.htm (20.05.2010). 
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w związku z potrzebą rozwiązania kryzysu w Iranie wywołanego decyzją radykalne-
go premiera Mohammada Mossadeka o nacjonalizacji irańskiego przemysłu naft o-
wego. W obliczu ryzyka załamania na globalnym rynku paliwowym, narastającego 
chaosu w Iranie i groźby utraty kontroli nad tym państwem na korzyść Moskwy, kon-
fl ikt z koncernami naft owymi działającymi wspólnie w krajach naft owych Bliskiego 
Wschodu był niedopuszczalny. NSC jednoznacznie stwierdziła, że przestrzeganie 
amerykańskich ustaw antytrustowych wobec fi rm naft owych prowadzących interesy 
na Bliskim Wschodzie powinno zostać podporządkowane interesom bezpieczeństwa 
narodowego19.

Obalenie Mossadeka, w którym kluczową rolę odegrała CIA, nie rozwiązywało 
napiętej sytuacji w Iranie. Koniecznym było znalezienie rozwiązania, które mogło 
w sposób trwały umocnić władzę prozachodniego szacha i nowego rządu. Według 
amerykańskich polityków odpowiedzialnych za strategię wobec Iranu, kluczem do 
ustabilizowania sytuacji w monarchii było, obok uruchomienia programów pomocy 
gospodarczej i wojskowej, uzyskanie kontroli nad tamtejszym przemysłem naft owym 
przez amerykańskie koncerny, z uwzględnieniem roszczeń brytyjskich.

W październiku 1953 roku NSC wydała oświadczenie adresowane do Departa-
mentu Sprawiedliwości, w którym zawarta została jednoznaczna sugestia o potrzebie 
przejęcia odpowiedzialności za rozwiązanie irańskiej kwestii naft owej przez Depar-
tament Stanu. Prezydent osobiście zwrócił się do prokuratora generalnego Herberta 
Brownella z prośbą, by to on znalazł rozwiązanie, które „ochroni interesy wolnego 
świata w krajach Bliskiego Wschodu, będących największym znanym zapleczem su-
rowcowym świata”. Zasugerował równocześnie, by rozstrzygnięcie tej kwestii zostało 
podporządkowane wymogom bezpieczeństwa narodowego USA20. 

Dnia 21 stycznia prokurator generalny poinformował prezydenta o odstąpieniu 
od większości zarzutów wysuwanych wobec kartelu naft owego. Stwierdził równo-
cześnie, że powołanie konsorcjum jest zgodne z amerykańskim prawem, jeśli sprze-
daż wydobywanego w Iranie surowca będzie prowadzona niezależnie i będzie odpo-
wiadała udziałowi każdego z partnerów we wspólnej produkcji21. 

Po otrzymaniu powyższych gwarancji koncerny przystąpiły do negocjacji odnoś-
nie udziału procentowego poszczególnych partnerów i zasad współpracy. Osiągnię-
te kilka miesięcy później porozumienie zakładało równy, czterdziestoprocentowy 
udział partnerów amerykańskich i brytyjskich, a także określało mechanizmy, które 
miały zapewnić zaangażowanym koncernom pełną kontrolę nad wydobyciem su-
rowca w pozostałych krajach rejonu Zatoki Perskiej. W dniu 5 sierpnia 1954 roku 
podpisano umowę z rządem w Teheranie. Zyski ze sprzedaży ropy miały być dzielone 
na zasadzie obowiązującej już w innych krajach regionu. Ustalono także, że zasoby 
surowcowe pozostają własnością Iranu, a konsorcjum będzie ich dzierżawcą. Kilka 
dni później ponownie uruchomiono produkcję ropy. Wpływy Teheranu z jej sprzeda-

19 Stanowisko NSC w: U.S. Congress, Multinational Oil Corporations and U.S. Foreign Policy: Report, 
Chapter III Foreign Policy and Antitrust. Th e Cartel Case and the Iranian Consortium.  

20 Ibidem.
21 Ibidem, Attorney General Brownell to the President, 21 January 1954, s. 75–76. 
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ży wzrosły z 36,6 miliona dolarów uzyskanych w 1954 roku do 239,6 miliona dolarów 
wpłaconych w ostatnim roku prezydentury Eisenhowera22.

Jeden z członków zarządu Exxonu nazwał przystąpienie naft owych potentatów 
do irańskiego konsorcjum „zyskownym patriotyzmem”. Nie było w tym stwierdzeniu 
nawet cienia przesady. Równorzędny udział w produkcji irańskiego surowca w po-
łączeniu z kontrolą wydobycia w Arabii Saudyjskiej i na Bahrajnie oraz częściową 
w Kuwejcie sprawiły, że pozycja pięciu największych amerykańskich spółek naft o-
wych była silna jak nigdy wcześniej. Eisenhower nie zawahał się przed jej wykorzy-
staniem, podejmując działania mające zakończyć kryzys sueski i osłabić jego gospo-
darcze konsekwencje.

Wkroczenie do Egiptu oddziałów izraelskich, a następnie francuskich i brytyj-
skich spotkało się ze zdecydowanym sprzeciwem Waszyngtonu. Niezależnie od tego, 
że polityka Gemala Abdela Nasera była ukierunkowana na cele całkowicie sprzecz-
ne z amerykańskimi, a jego decyzja o znacjonalizowaniu Kanału Sueskiego ozna-
czała ryzyko zablokowania dostaw ropy z Bliskiego Wschodu, Eisenhower nie tylko 
dystansował się do działań swoich europejskich sojuszników, ale przede wszystkim 
zmusił Wielką Brytanię i Francję do niemal natychmiastowego wycofania oddzia-
łów z terytorium Egiptu. Bez wahania wykorzystał fakt, że blokada Kanału i sankcje 
nałożone przez kraje arabskie oznaczały ryzyko wyczerpania zapasów ropy Wielkiej 
Brytanii i Francji przed rozpoczynającą się zimą. Odmówił rozpoczęcia awaryjnych 
dostaw surowca do obydwu krajów aż do ogłoszenia zawieszenia broni i opuszczenia 
Egiptu23. 

Do postawienia restrykcyjnego ultimatum Stany Zjednoczone były odpowiednio 
przygotowane. Zaraz po ogłoszeniu przez Nasera decyzji o nacjonalizacji Kanału 
Sueskiego powołany został Nadzwyczajny Komitet do spraw Środkowego Wschodu 
(Middle East Emergency Committee, MEEC), który miał opracować plan działania 
na wypadek długotrwałego zamknięcia Kanału dla tankowców. Firmy amerykańskie 
zadeklarowały gotowość do uruchomienia dodatkowych dostaw surowca pochodzą-
cego z półkuli zachodniej24.

Z chwilą brytyjskiej i francuskiej decyzji o wycofaniu oddziałów z Egiptu rozpo-
częła się realizacja programu „Mostu Naft owego”. Amerykańskie koncerny osiągnęły 
apogeum swoich wpływów. Zwiększając poziom wydobycia surowca w krajach arab-
skich i w Iranie, nie tylko zwielokrotniły swoje zyski, ale także, pomnażając dochody 
lokalnych przywódców, przyczyniły się do złagodzenia napięcia politycznego wywo-
łanego kryzysem sueskim. 

22 Przebieg negocjacji w: FRUS 1952–1954, vol. X, Th e Ambassador in Iran (Henderson) to the De-
partment of State, 5 August 1954, s. 1045–1047; G. Lenczowski, Th e Middle East in World Aff airs, New York 
1958, s. 203, dane za: M.J. Gasiorowski, U.S. Foreign Policy and the Shah. Building a Client State in Iran, 
Cornell University Press 1991, s. 89–90, 102. 

23 R. Bania, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu za prezydentury Dwighta D. Ei-
senhowera, Toruń 2000, s. 242–243; B.I. Kaufman, Th e Oil Cartel Case..., s. 64–70. 

24 FRUS 1955–1957, vol. XVI, Memorandum of Discussion at the 303rd Meeting of the National Se-
curity Council, p. 1, European Oil Supply Position in a View of Developments in the Near East, November 
8, 1956, s. 1070–1077. 
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Choć spełnienie rosnących oczekiwań bliskowschodnich przywódców służyło 
politycznym celom Stanów Zjednoczonych, w dłuższej perspektywie okazało się jed-
nak sprzeczne z ekonomicznym interesem koncernów. Kwestia sprzedaży koncesji 
w Omanie jest przykładem dobrze ilustrującym tę pułapkę wzajemnych zależności. 
Największe zainteresowanie umową koncesyjną deklarowała spółka Exxon. Eksperty-
zy oceniały zasoby ropy w Omanie na 120 miliardów baryłek. Decyzja o zawarciu tak 
obiecującego porozumienia wydawać się więc mogła całkowicie uzasadniona, tym 
bardziej, że koncern pokrył koszty zaawansowanych badań geologicznych. Ostatecz-
nie zablokował ją jednak jeden z szefów koncernu, Howard Page, tłumacząc podjętą 
decyzję spodziewanym sprzeciwem Arabii Saudyjskiej i Iranu, a nawet możliwością 
utraty koncesji saudyjskiej. Właścicielem lukratywnej koncesji została niezwiązana 
umową z dynastią Saudów grupa Shell25. 

Znając rosnące wymagania lokalnych przywódców, koncerny najbardziej obawiały 
się skutków decyzji o obniżce ceny rynkowej ropy, która oznaczałaby spadek docho-
dów krajów-eksporterów. Rosnąca liczba niezależnych konkurentów niezwiązanych 
umowami o limitach wydobycia sprawiła jednak, że utrzymanie ceny na poziomie 
określonym w okresie prosperity „Mostu Naft owego” stało się niemożliwe. W lutym 
1959 roku siedem największych spółek podjęło decyzję o obniżeniu ceny rynkowej 
baryłki ropy do poziomu sprzed kryzysu sueskiego (o 18 centów). Ich wcześniejsze 
obawy potwierdziły się – decyzja wywołała protesty rządów Iranu, Iraku, Arabii Sau-
dyjskiej i Kuwejtu. Oznaczała pomniejszenie dochodów o 10 procent, czyli łącznie 
o 132 miliony dolarów w skali roku26.

Sprzeciw wobec samodzielnej decyzji koncernów stał się bodźcem do integracji 
krajów-eksporterów. W kwietniu 1959 roku odbył się w Kairze pierwszy Arabski 
Kongres Naft owy, w którym uczestniczyli również obserwatorzy z Iranu i Wenezueli. 
Przemówienie gospodarza spotkania, Nasera, wywołało wrażenie. Ropa naft owa „to 
żywotna siła cywilizacji, bez której Zachód nie jest w stanie egzystować” – mówił 
Naser, wskazując na potencjał, jakim dysponują jego regionalni sąsiedzi27.

Uczestnicy spotkania uznali, że posiadane zasoby mogą stać się skuteczną bronią 
przeciw dominacji Zachodu i samodzielnej polityce koncernów. Reprezentujący Ara-
bię Saudyjską Abdullach Tariki i wenezuelski minister górnictwa, Juan Pablo Peres 
Alfonzo, zawarli dżentelmeńską umowę o powołaniu wspólnej organizacji reprezen-
tującej interesy krajów naft owych28. 

Ostatecznym katalizatorem jej powstania była jednak decyzja największych kon-
cernów o drugiej obniżce ceny rynkowej ropy, tym razem podyktowana nadwyżką 

25 W.M. Jablonsky, How Could Aramco Compete Its Owners, „Petroleum Week”, October 18, 1957, 
s. 20–22. 

26 Mideast Crude Prices Cut Sharply, „Petroleum Week”, February 20, 1959, s. 19–20; W.M. Jablonsky, 
A look Ahead: Too Much, for Much Too Long, „Petroleum Week”, May 27, 1959, s. 20–21.

27 W.M. Jablonsky, Nasser Speaks Up on Oil For the First Time, „Petroleum Week”, May 1, 1959, s. 18; 
Cairo Congress: A Note of Stability, „Petroleum Week”, May 8, 1959, s. 15. Cyt. za: A. Sampson, Seven Sis-
ters. Th e Great Oil Companies and the World Th ey Shaped, New York 1975, s. 159. 

28 N.J. Citino, From Arab Nationalism to OPEC..., s. 153; S.G. Rabe, Th e Road to OPEC: United States 
Relations with Venezuela, 1919–1976, University of Texas Press, Austin 1982, s. 535–540.
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surowca na rynku. Podobnie jak za pierwszym razem, spółki naft owe nie skonsul-
towały swoich planów z rządami krajów-eksporterów. Miesiąc później na spotkaniu 
w Bagdadzie przedstawiciele Arabii Saudyjskiej, Iranu, Iraku, Kuwejtu i Wenezueli 
powołali Organizację Państw – Eksporterów Ropy Naft owej (Organization of Petro-
leum Exporting Countries, OPEC). Głównym jej celem miała być kontrola nad świa-
towym wydobyciem ropy naft owej, ustabilizowanie ceny surowca oraz wynegocjo-
wanie sprawiedliwych, adekwatnych do zysków koncernów opłat eksploatacyjnych. 
Pierwsza rezolucja przyjęta 12 września przez członków założycieli nie pozostawiała 
jednak złudzeń co do ich rzeczywistych celów. Powołując wspólną organizację, kraje 
naft owe chciały stworzyć kartel zdolny do konfrontacji z amerykańskimi i brytyjski-
mi gigantami naft owymi29.

Po zakończeniu spotkania Perez Alfonzo powiedział: „Utworzyliśmy bardzo eks-
kluzywny klub (...). Zjednoczeni, kontrolujemy 90 procent światowego eksportu su-
rowca. Tworzymy dzisiaj historię”. Jeden z członków delegacji Kuwejtu dodał: „OPEC 
nie powstałaby, gdyby nie kartel fi rm amerykańskich i brytyjskich. Wyrwaliśmy kart-
kę z ich podręcznika. Ofi ara nauczyła się tej lekcji”30. 

Główny cel, jakim było ustabilizowanie cen ropy, został osiągnięty. W latach 
sześćdziesiątych cena rynkowa surowca została utrzymana na poziomie między 2.50 
a 3 dolary za baryłkę ropy w 1972 roku. Pierwsza fala jedności krajów OPEC nie 
trwała jednak długo. Rosnące potrzeby elit rządzących i rywalizacja o wpływy na 
regionalnej scenie politycznej sprawiły, że określone przez organizację limity wydo-
bycia nie były przestrzegane, a największe koncerny zdołały utrzymać najsilniejszą 
pozycję na światowym rynku paliwowym. 

Pojawienie się nowego konkurenta – OPEC – oznaczało jednak, że utraciły wie-
le ze swego politycznego znaczenia. Wzrost poczucia niezależności, niechęć krajów 
arabskich do zachodniej kontroli nad bliskowschodnim potencjałem naft owym 
oraz coraz mniej stabilna scena polityczna w regionie sprawiły, że rola, jaką odgry-
wały w amerykańskiej polityce zagranicznej, musiała zostać znacznie ograniczona. 
W strategii Waszyngtonu miejsce koncernów zajęły programy pomocy gospodarczej 
i wojskowej, zawarte w doktrynie opracowanej przez administrację Eisenhowera, 
a następnie rozwijane przez jego następców.

29 I Rezolucja zob.: S.M. Ghanem, OPEC, Th e Rise and Fall of an Exclusive Club, New York 1986, s. 30, 
http://www.opec.org/aboutus/history/history.htm (10.10.2011); wersja elektroniczna statutu organizacji: 
http://www.opec.org/library/opec%20statute/pdf/os.pdf (10.10.2011); W.J. Levy, Oil Power, „Foreign Af-
fairs”, vol. 49, no. 4, July 1971.

30 Cyt. za: A. Samspon, Seven Sisters..., s. 156, 162.




