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PROBLEMATYKA I CELE

Broń i dyplomacja to książka poświęcona zagadnieniom związanym z zachowaniem 
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz roli, jaką w jego kształtowaniu odgrywa 
współcześnie polityka największego eksportera broni i technologii militarnych na świe-
cie – Stanów Zjednoczonych. 

Handel bronią zawsze stanowił narzędzie oddziaływania w polityce zagranicznej; po-
tencjał militarny danego państwa decydował o jego możliwościach wpływania na kształt 
stosunków międzynarodowych – sprzyjał pozyskiwaniu sprzymierzeńców i określał po-
zycję wobec wrogów. Eksport broni i coraz nowocześniejszych technologii militarnych 
przynależy również do kategorii zjawisk ekonomicznych. Wprawdzie ze względu na 
strategicznie istotny przedmiot wymiany handlowej podlega on reglamentacji państwa, 
ale jest także poddany prawom rynku, których znaczenie rośnie wraz z procesami globa-
lizacji zachodzącymi w gospodarce świata.

Handel bronią stanowi interesujące zagadnienie badawcze przede wszystkim dlate-
go, że jest polem działań, na którym priorytety polityki zagranicznej i zasady tworzące 
ramy porządku międzynarodowego wchodzą w zależność z celami ekonomicznymi – 
kwestiami rozwoju handlu zagranicznego, zapewnieniem miejsc pracy i osiąganiem zy-
sków. Ten fragment stosunków polityczno-ekonomicznych stanowi ważny problem na-
ukowy, etyczny i polityczny, uwikłany w konfl ikty interesów i wiele dylematów. Celem 
pracy jest prezentacja tego zagadnienia, ujawnienie mechanizmów obecnych w prakty-
ce eksportu broni ze Stanów Zjednoczonych oraz wpływu, jaki decyzje administracji 
amerykańskiej w tym zakresie wywierają na kształtowanie się światowego rynku broni 
i technologii, powstawanie i rozwiązywanie kryzysów międzynarodowych czy sytuację 
w rejonach niestabilnych.

Zakończenie zimnej wojny stało się punktem zwrotnym w historii stosunków między-
narodowych. Dlatego też, chociaż prezentowany tekst nie stroni od licznych odniesień 
historycznych, główne jego wątki koncentrują się na amerykańskiej polityce w zakresie 
eksportu broni po zakończeniu zimnej wojny. Wraz z powstawaniem nowego układu sił, 
przemianami politycznymi i gospodarczymi, jakie stały się następstwem tego wydarze-
nia w skali globu, diametralna zmiana dokonała się również w dziedzinie międzynaro-
dowego handlu bronią. W dobie pokojowej współpracy i obniżenia poziomu zagrożeń 
dla powszechnego bezpieczeństwa, która miała nadejść, wydawało się, że rozbudowane 
arsenały przejdą do historii jako atrybut supermocarstw w epoce globalnej konfrontacji. 
Jednak tendencja do obniżania wydatków na zbrojenia oraz spadek dynamiki obrotów

Wstęp
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w międzynarodowym handlu bronią były przejściowe. Wraz z pojawianiem się nowych 
zagrożeń międzynarodowego bezpieczeństwa ponownie rosła rola broni jako tradycyj-
nie postrzeganego środka ochrony interesów bezpieczeństwa indywidualnego i zbioro-
wego. I chociaż na wiele obecnych współcześnie zagrożeń nie sposób odpowiedzieć 
przy użyciu nawet najnowocześniejszych systemów zbrojeniowych, to jednak na po-
czątku XXI wieku broń ciągle stanowi ważny element oddziaływania w stosunkach mię-
dzynarodowych. Problem eksportu, a co za tym idzie, rozprzestrzeniania broni konwen-
cjonalnej może być postrzegany z wielu perspektyw. Dla zrozumienia, jaką rolę pełnią 
transfery militarne w rozstrzyganiu globalnych kwestii politycznych, należy przedsta-
wić znaczenie broni na poziomie jednostkowym i społecznym. Ma ona zasadniczo dwa, 
sprzeczne z sobą, wymiary – jest narzędziem służącym obronie przed zagrożeniem oraz 
narzędziem przemocy. Kwestia powyższa jest szczególnie wyrazista w Stanach Zjed-
noczonych ze względu na silne tradycje wiążące fakt posiadania broni przez obywateli 
z ich prawem do wolności i ochrony własności. Jednak w tym samym kraju, gdzie broń 
stanowi jeden z elementów wolnościowego etosu, już pod koniec lat 70. stwierdzono, że 
rozmiar przemocy związany z powszechnością posiadania broni wśród społeczeństwa 
stanowi problem z zakresu zdrowia publicznego. W 1996 roku Światowa Organizacja 
Zdrowia uznała przemoc dokonywaną przy użyciu broni ręcznej za pandemię. Każdego 
roku śmierć w wyniku użycia broni palnej ponosi około 200 tys. osób jedynie w krajach, 
które nie są stronami konfl iktów militarnych1. 

Poruszone wyżej zagadnienie, jak i wiele innych zjawisk kształtujących dynamikę 
przemian w obrębie światowej polityki bezpieczeństwa, ekonomii i współpracy między-
narodowej w pewnym stopniu są związane z aktywnością głównych eksporterów broni, 
w tym największego spośród nich – Stanów Zjednoczonych. Kwestie te są współcześnie 
przedmiotem badań wielu instytucji oraz czołowych ośrodków naukowych i daje się 
zauważyć wzrastające znaczenie tego kryterium w ocenie stanu bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego. W przytoczonych w książce analizach pojawiają się twierdzenia o bez-
pośrednim oddziaływaniu międzynarodowego handlu bronią na rozprzestrzenianie się 
konfl iktów, niekontrolowany wzrost przemocy, który w wielu miejscach świata staje 
się problemem społecznym, czy wreszcie pogłębianie zapaści cywilizacyjnej regionów 
dotkniętych chronicznym brakiem stabilności. 

Zadaniem, któremu pośrednio pragnie sprostać niniejsza praca, jest rozpoznanie 
i próba zdefi niowania najbardziej znaczących współcześnie tendencji w dziedzinie bez-
pieczeństwa i współpracy międzynarodowej. Większość z tych trendów ma związek 
z problematyką handlu bronią, a niektóre z nich są ściśle zakorzenione w sferze tej ak-
tywności. Mowa tutaj na przykład o niespotykanej dotychczas skali rozprzestrzeniania 
broni lekkiej, która ma zasadniczy wpływ na przebieg i długotrwałość większości kon-
fl iktów zbrojnych w słabo rozwiniętych regionach świata. Do tej samej kategorii nowych 
zjawisk w obszarze międzynarodowego układu strategicznego zalicza się wzrost znacze-
nia pozamilitarnych zagrożeń pokoju i bezpieczeństwa. Nie wypracowano dotychczas 
właściwych metod odpowiadania na te zagrożenia i wciąż najczęściej spotykają się one 
z reakcją militarną, co ujawnia potrzebę zasadniczych zmian we współczesnych koncep-
cjach strategicznych. Ważnym, a jednak wciąż zbyt rzadko podejmowanym, tematem 

1  W. Cukier, V.W. Sidel, The Global Gun Epidemic: From Saturday Night Specials to AK-47’s, Praeger 
Security International, Portsmouth 2006, s. 4.
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w analizach dotyczących międzynarodowego bezpieczeństwa jest kwestia wzrastającej 
niezależności prywatnych korporacji zbrojeniowych. W tej sferze rysuje się kolejna linia 
podziału potwierdzająca zasadność analizy handlu bronią w okresie po zakończeniu zim-
nej wojny, w nowej sytuacji geopolitycznej i w czasie głębokich przemian rynkowych. 

Procesy globalizacyjne ustanowiły nowe standardy działalności największych przed-
siębiorstw większości sfer gospodarki, sprawiając, że wiele z nich stało się fi rmami 
transnarodowymi. Przemiany tej doświadczyły również korporacje zbrojeniowe, co zna-
cząco wpłynęło na sposób postrzegania interesów i ośrodków decyzyjnych na świato-
wym rynku broni. Otóż o ile handel bronią pozostaje niewątpliwie instrumentem kształ-
towania polityki zagranicznej, o tyle w omawianym okresie nastąpiła zasadnicza zmiana 
w relacjach pomiędzy organami państwa a przedsiębiorstwami zbrojeniowymi. Eksport 
militarny jest domeną sfery publicznej – jest sterowany przede wszystkim decyzjami 
organów władzy politycznej, jednak produkcja broni została umiejscowiona w sferze 
prywatnej. W dobie internacjonalizacji przemysłu militarnego tradycyjnie pojmowany 
obszar bezpieczeństwa narodowego traci na znaczeniu i coraz wyraźniej rysuje się kon-
fl ikt interesów pomiędzy działaniami korporacji zbrojeniowych zorientowanych na zysk 
a wymogami polityki bezpieczeństwa państwa. 

W kontekście tych przemian pojawia się ważne pytanie o skuteczność mechanizmów 
kontrolnych pozostających w dyspozycji organów państwowych i stopień wpływania 
potężnego przemysłu zbrojeniowego na sferę polityki państwa. Wydaje się, że w przy-
padku Stanów Zjednoczonych jest to kwestia szczególnie istotna; będąc największym 
eksporterem broni i technologii militarnych, kraj ten jest również najpotężniejszym 
ośrodkiem władzy politycznej. Amerykański potencjał militarny jest jednym z czynni-
ków kształtujących pozycję tego państwa na arenie międzynarodowej, a retoryka ame-
rykańskiej dyplomacji koncentruje się wokół kwestii przestrzegania wartości demokra-
tycznego świata i ochrony jego bezpieczeństwa. Tym bardziej więc warto poznać reguły 
rządzące eksportem broni i technologii w państwie, które kontroluje blisko połowę świa-
towego rynku i zbadać, czy są one podporządkowane kryteriom zachowania stabilności 
i bezpieczeństwa międzynarodowego, czy i w jakim stopniu wpływają na utrwalanie 
standardów demokracji, eskalację istniejących konfl iktów, budowanie spirali zbrojeń 
w niestabilnych regionach, czy wreszcie ewentualne pogwałcenia w dziedzinie praw 
człowieka. 

Zagadnienie eksportu militarnego będzie rozpatrywane w tej książce na wielu płasz-
czyznach, tak aby możliwe stało się uchwycenie jak najszerszego obszaru wpływów 
tej działalności na stan relacji pomiędzy uczestnikami amerykańskiej sceny politycznej, 
kształt stosunków międzynarodowych, kwestię pokoju i bezpieczeństwa czy też zagad-
nienie rozwoju społeczno-gospodarczego państw i społeczeństw. 

Tego rodzaju analiza pozwoli określić, czy i w jakim zakresie polityka eksportu broni 
łączy się z dziedziną kształtowania relacji zagranicznych i w jaki sposób one wzajemnie 
na siebie oddziałują. 
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DOSTĘPNE ŹRÓDŁA, LITERATURA PRZEDMIOTU

Oddziaływanie eksportu broni i technologii militarnych trudno uchwycić we wszyst-
kich jego przejawach, zwłaszcza że napotykamy trudność metodologiczną związaną 
z utajnieniem pewnych danych dotyczących tej sfery, ze względu na jej pierwszorzędne 
znaczenie strategiczne. Nie znaczy to jednak, że problematyka handlu bronią nie może 
zostać zbadana w sposób wiarygodny, dający podstawy do wnioskowania oraz formu-
łowania prognoz. 

Wyraźny wzrost zainteresowania światowej opinii publicznej problemem handlu  
bronią skutkuje pojawieniem się znaczącej liczby ośrodków badawczych, niezależnych 
stowarzyszeń, organizacji i ruchów społecznych, których aktywność pomaga w zgro-
madzeniu informacji pozwalających na rzetelne nakreślenie głównych tendencji i od-
działywań w tym obszarze polityki. Analiza tej problematyki w odniesieniu do Stanów 
Zjednoczonych jest tym bardziej istotna, że państwo to przez dominację na światowym 
rynku broni ma największy wpływ na sterowanie procesami związanymi z transferami 
artykułów militarnych oraz że to właśnie w Stanach Zjednoczonych stopień upublicz-
nienia danych i raportów w tej dziedzinie uznaje się za najwyższy na świecie. Wszelkie 
programy informacyjne i badawcze podejmujące problematykę bezpieczeństwa między-
narodowego i rozbrojenia oraz wiele z tych, których przedmiotem jest ochrona praw 
człowieka, zajmują stanowisko wobec polityki państwa dysponującego największym na 
świecie zapleczem militarnym i będącego liderem na rynku uzbrojenia. 

Spośród ośrodków badawczych zajmujących się stricte problematyką badania zbro-
jeń bardzo cennych materiałów dostarcza Stockholm International Peace Research In-
stitute (SIPRI), który systematycznie gromadzi dane na temat światowych nakładów na 
zbrojenia, produkcji i transferów broni. Statystyki te wraz z informacjami zawartymi 
w raportach przygotowywanych przez organy rządowe Stanów Zjednoczonych (World 
Military Expenditures and Arms Transfers, Section 665 Report – U.S. Arms Transfers) 
i analizach ekonomicznych stanowią podstawowe źródło danych liczbowych przedsta-
wionych w tej pracy, istotnych dla ukazania wiodących przemian w polityce eksportowej 
Stanów Zjednoczonych i na świecie. Należy jednak zaznaczyć, że agregowanie i porów-
nywanie danych dotyczących handlu uzbrojeniem w poszczególnych krajach nastręcza 
spore trudności. Przede wszystkim nie przyjęto dotychczas powszechnie obowiązują-
cych defi nicji, które pozwalałyby tak samo klasyfi kować typy uzbrojenia, a zwłaszcza 
rodzaje technologii militarnych. Problemy obliczeniowe potęguje wzrost ilości dóbr 
oraz technologii podwójnego użytku, które mają zastosowanie zarówno wojskowe, jak 
i cywilne, w związku z tym w statystykach eksportu mogą być ujmowane niezależnie od 
celu, w jakim zostały pozyskane przez państwo-odbiorcę. Poszczególne agencje badaw-
cze nie dysponują pełnym zestawem danych opracowanych według jednolitych kryte-
riów metodologicznych2. Skalę rozmiaru tego problemu obrazują różnice w statystykach 

2  Sytuację badawczą komplikuje również fakt stosowania różnych koncepcji metodologicznych przez 
poszczególne ośrodki badawcze. Opracowania Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) 
stosują jako jednostkę pomiaru tzw. trend indicator value, czyli wartość, która ma szacować liczbę sprzeda-
nych dóbr militarnych, nie będąc odzwierciedleniem ich wartości fi nansowej. Dane SIPRI, które są jednym 
z podstawowych źródeł cytowanych w tej pracy, uwzględniają również jedynie kategorię głównych systemów 
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dotyczących produkcji i eksportu broni dwóch źródeł amerykańskich – Departamentu 
Stanu i Congressional Research Service. 

Chociaż niniejsza praca podaje wartości ilościowe odnoszące się do produkcji i wy-
miany handlowej na rynku uzbrojenia, podstawowym jej celem jest zobrazowanie tenden-
cji i procesów mających miejsce w tej sferze, nie zaś dążenie do ścisłości statystycznej. 

Punktem wyjścia dla takiego podejścia jest przyjęte założenie badania praktyk eks-
portu broni ze względu na ich znaczenie dla sfery politycznej. Z tego samego powodu 
zamiennie są stosowane pojęcia – transferu, dostaw czy eksportu broni, które wyrażają 
fakt przekazania uzbrojenia odbiorcy, bez akcentowania zaistniałej relacji ekonomicz-
nej, tj. czy została ona przekazana w wyniku sprzedaży, wymiany barterowej, czy też 
darowizny.

Z uwagi na to, że w książce omówiono znaczenie transferów broni w roli narzędzia 
polityki zagranicznej lidera na światowym rynku, odniesiono się przede wszystkim do 
zjawisk i procesów politycznych, w których eksport broni jest elementem lub ich siłą 
napędową. Zatem podstawowe dane ilościowe, pochodzące z ofi cjalnych źródeł rządo-
wych, stanowią wystarczającą podstawę dla stwierdzenia zależności pomiędzy proce-
sami politycznymi zachodzącymi na arenie międzynarodowej a aktywnością państwa 
w sferze eksportu broni. Zakres tych informacji jest poszerzony o wyniki badań nieza-
leżnych ośrodków naukowych zajmujących się problematyką handlu militarnego w róż-
nych aspektach.

Wielość perspektyw, z punktu widzenia których jest analizowane to zagadnienie oraz 
intensywność międzynarodowej debaty na ten temat, dowodzi znaczenia handlu bronią 
w kształtowaniu stosunków politycznych i systemów bezpieczeństwa. Paradoksalnie, 
wyznacznikiem roli artykułów militarnych w światowej gospodarce i polityce mogą 
być rozmiary szarej strefy oraz czarnego rynku broni, które stanowią współcześnie jed-
no z największych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. I chociaż omawiana 
praca nie dotyczy bezpośrednio tego problemu, jako że zajmuje się legalną działalnoś-
cią eksportową Stanów Zjednoczonych, to jednak wśród zagadnień wprowadzających 
właściwe wydaje się ukazanie kilku prawidłowości obecnych w tej sferze. Stanowi ona 
bowiem najtrudniejszą do empirycznego uchwycenia warstwę problematyki międzyna-
rodowego obrotu bronią, daje więc pogląd na możliwości zbadania pozostałych, łatwiej 
dostępnych, jego aspektów. 

Transfery broni na czarnym rynku stanowią bezpośrednie pogwałcenie przepisów 
regulujących międzynarodowy handel bronią i dotyczą najczęściej artykułów, które zo-
stały pozyskane lub przekazane nielegalnie państwom, grupom czy aktorom pozapań-
stwowym objętym międzynarodowym embargiem na dostawy broni. Aktywnymi pod-
miotami tego rynku są transnarodowe organizacje przestępcze, a częstą formą wymiany 
– barter, w zamian za surowce naturalne czy narkotyki3. Szara strefa obrotu bronią wy-
wołuje poważne konsekwencje dla stanu bezpieczeństwa międzynarodowego. Obejmuje 
ona m.in. tajne transakcje dokonywane na zlecenie rządów państw, które za pomocą 
sprzedaży broni realizują swe cele polityczne, ale rządy nie chcą być z nimi utożsamia-

broni konwencjonalnej (major conventional weapons), która zawiera: uzbrojenie lotnicze, pojazdy bojowe, 
artylerię, systemy radarowe, pociski i statki. W zestawieniach Sztokholmskiego Instytutu nie uwzględniono 
zatem broni lekkiej, technologii militarnych czy amunicji.

3  L.R. Brown, State of the World 1998, Norton, New York 1998, s. 140. 
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ne, a więc nie są one uwzględniane w ofi cjalnym obiegu oraz sprzedaży tzw. artykułów 
podwójnego użytkowania, mających zastosowanie zarówno cywilne, jak i wojskowe4. 

Mowa tutaj o działalności przestępczej, której zaledwie niewielki procent jest ujaw-
niany, a więc istnieją tylko szacunkowe dane dotyczące wartości nielegalnego rynku bro-
ni, które oscylują wokół sum wielkości 1–2 mld dolarów w czasach pokoju do 5–10 mld 
dolarów w sytuacji intensyfi kacji działań wojennych5. Wartości te należy traktować jako 
orientacyjne, ponieważ oczywistą trudnością, z jaką spotykają się badacze problematyki 
nielegalnych transferów broni, jest brak rzetelnych źródeł informacji, szczególnie na 
poziomie handlu międzynarodowego. Jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł jest 
Interpol, który gromadzi je przez Interpol Weapons Electronic Tracing System (IWeTS); 
dostarczanie takich danych przez poszczególne kraje jest dobrowolne, nie tworzy więc 
ogólnego obrazu sytuacji międzynarodowego rynku nielegalnej broni w kategoriach 
ilościowych. Większość analiz podejmujących tematykę nielegalnych transferów broni 
koncentruje się raczej na mechanizmach funkcjonujących w tej sferze, a ze względu na 
trudności w przeprowadzaniu badań empirycznych nie stawia sobie celów ewidencyj-
nych. Problemy w klasyfi kowaniu legalności w międzynarodowym obrocie artykułami 
militarnymi wynikają również z braku uniwersalnych regulacji czy kodu postępowania, 
który byłby obowiązujący przynajmniej dla większości dostawców i odbiorców. Trzeba 
jednak zaznaczyć, że znakomita większość broni, która jest przedmiotem nielegalnego 
handlu, w międzynarodowym obrocie pojawiła się z legalnego źródła. 

Broń, a szczególnie broń ręczna, jest również produktem wielokrotnego użycia; je-
śli nawet została legalnie wyprodukowana i odsprzedana na rynku pierwotnym, nie ma 
gwarancji, że kolejne transakcje, których będzie ona przedmiotem, odbędą się zgod-
nie z procedurami, natomiast prześledzenie cyklu życia tego rodzaju produktu jest tym 
bardziej skomplikowane, że – jak zauważa Daniel Patrick Moynihan, jeden z amery-
kańskich senatorów – „najbardziej odpowiednią miarą dla zakresu użytkowania broni 
ręcznej wydają się być dekady, generacje, a nawet całe stulecia”6. 

Pomimo zarysowanych powyżej trudności związanych z pozyskiwaniem danych na 
temat międzynarodowego handlu bronią badania nad tą sferą stosunków polityczno-
-ekonomicznych są systematycznie prowadzone przez wiele ośrodków naukowych, in-
stytutów i organizacji non profi t. Pozwalają one na zobrazowanie trendów dominujących 
w danym momencie na światowym rynku broni oraz zaprezentowanie wpływu trans-
ferów broni i technologii militarnych na stan bezpieczeństwa, ekonomii i stosunków 
politycznych w ujęciu globalnym, regionalnym czy też w obrębie pojedynczych państw 
lub konfl iktów. 

Obecny stan badań dostarcza nam zatem wiarygodnych informacji na temat podmio-
tów operujących na legalnym rynku broni, ich interesów politycznych, formalnopraw-
nych aspektów handlu bronią. Możliwe jest również zbadanie wpływu tej działalności 
na rozwój społeczno-ekonomiczny dostawców i odbiorców broni; analizowanie praktyki 

4  M.T. Klare, Secret Operatives, Clandestine Trades: The Thriving Black Market for Weapons, „Bulletin 
of the Atomic Scientists”, Vol. 5, No. 3, 04.1988, s. 18–20. 

5  R. Mandel, Deadly Transfers and the Global Playground: Transnational Security Threats in a Disor-
derly World, CT: Praeger, Westport 1999, s. 40, za: „Economist”, The Covert Arms Trade: The Second-Oldest 
Profession, 12.02.1994. 

6  W. Cukier, V.W. Sidel, The Global Gun Epidemic…, s. 68. 
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eksportowej w kontekście rozwoju przestępczości oraz porządku publicznego. Istotnym 
uzupełnieniem powstałego w ten sposób obrazu będzie także przytoczenie danych eko-
nomicznych związanych z tą sferą, włączając w nie badanie efektów offsetów, transferu 
technologii czy integracji badań i produkcji. 

Jest to niewątpliwie materia skomplikowana, zasadne więc będzie rozpoczęcie omó-
wienia literatury przedmiotu od pozycji, które przybliżają teoretyczne podstawy i udzie-
lają praktycznych wskazówek w kwestii badań problematyki handlu bronią. Mowa tu 
m.in. o raporcie Międzynarodowego Funduszu Walutowego (Military Expenditure and 
Arms Trade: Alternative Data Sources)7 oraz następujących artykułach: Main Directions 
of Research in the Arms Trade8, Quantitative Methods in Peace Research9 czy też The 
Study of International Trade in Arms and Peace Research10.

Kolejną grupę pozycji bibliografi cznych stanowią publikacje i raporty dostarczające 
informacji o stanie światowego rynku broni, a w szczególności działań Stanów Zjedno-
czonym w tym zakresie. Do podstawowych zaliczają się: coroczny raport SIPRI – SIPRI 
Yearbook, Armaments, Disarmament and International Security oraz wydawany w tym 
samym trybie Military Balance Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych. 
Wśród źródeł amerykańskich główną rolę pełnią: World Military Expenditures and Arms 
Transfers – wydawane do 1997 roku raporty Arms Control and Disarmament Agency 
czy też liczne opracowania Congressional Research Service na temat eksportu broni 
i amerykańskiej polityki strategicznej (wśród których szczególnie cenne, aktualizowane 
każdego roku, są tzw. raporty Grimmetta Conventional Arms Transfers to Developing 
Nations) oraz regularnie dostarczane materiały Government Accountability Offi ce11.

Na literaturę bazową dla prowadzonych tu rozważań złożyły się publikacje koncen-
trujące się wokół problematyki handlu bronią i szczególnie bogaty zbiór pozycji na-
ukowych dotyczących kwestii kontroli przepływu broni. Do najważniejszych autorów, 
których poglądy i badania wpłynęły na kształt tej pracy, należą: Cassady Craft, William 
D. Hartung, Michael T. Klare, Dawid Kinsella, Keith Krauze, Paul Levine, Ann Mar-
kusen, Ron Smith12.

7  N. Happe, J. Wakeman-Linn, Military Expenditure and Arms Trade: Alternative Data Sources, „Inter-
national Monetary Found Working Paper”, 06.1994.

8  Ch. Catrina, Main Directions of Research in the Arms Trade, „Annals of the American Academy of 
Political and Social Science”, Vol. 535, 09.1994, s. 190–205.

9  R. Smith, Quantitative Methods in Peace Research, „Journal of Peace Research”, No. 4, 07.1998, 
s. 419–427.

10  U. Albrecht, The Study of International Trade in Arms and Peace Research, „Journal of Peace Rese-
arch”, No. 2, 1972, s. 165–178.

11  Lista raportów GAO na stronie internetowej: http://www.globalsecurity.org/military/library/report/
gao/index_arms.htm (03.02.2007).

12  Do podstawowych pozycji literatury przedmiotu cytowanych w tej pracy należą: P. Levine, R. Smith, 
Arms Trade, Security and Confl ict, Routledge, London 2003; A. Markusen, S. Di Giovanna, M.C. Leary, 
From Defense to Development? International Perspectives on Realizing the Peace Dividend, Routledge, 
London 2003; Arming the Future. A Defense Industry for the 21th Century, red. A. Markusen, S.S. Costigan, 
Council of Foreign Relations, New York 1999; B. Buzan, E. Herring, The Arms Dynamic in World Poli-
tics, Boulder–London, Lynne, Rienner Publishers 1998; K. Krause, Arms and the State: Patterns of Military 
Production and Trade, Cambridge Studies in International Relations, New York 1992; C. Craft, Weapons 
for Peace, Weapons for War. The Effect of Arms Transfers on War Outbreak, Involvement and Outcomes, 
Routledge, New York 1999; W.D. Hartung, And Weapons for All, Harper Collins, New York 1994; W.W. 
Keller, Arm in Arm: The Political Economy of the Global Arms Trade, Basic Books, New York 1995; Lethal 
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Pomimo braku źródeł polskojęzycznych szczegółowo omawiających problem mię-
dzynarodowego rynku bronią w interesującym dla tej pracy kontekście bardzo pomocne 
okazały się znakomite opracowania problematyki bezpieczeństwa, konfl iktów zbrojnych 
oraz publikacje z zakresu amerykańskiej polityki zagranicznej. Wspomnę chociażby 
prace autorstwa Romana Kuźniara, Andrzeja Mani, Krzysztofa Michałka, Adama Da-
niela Rotfelda, Ryszarda Zięby czy Katarzyny Żukrowskiej.

Dużą rolę w osiągnięciu precyzji podjętych analiz odegrały opracowania dotyczące 
jednostkowych przykładów krajów czy też konfl iktów zbrojnych, szczegółowo omawia-
nych w kontekście ogólnego tematu. Niezastąpione okazały się tu opracowania dotyczą-
ce wpływu handlu bronią na wielorakie aspekty życia politycznego i społecznego, przy-
gotowane przez organizacje międzynarodowe i zespoły badawcze różnych dyscyplin. 
Szczególnie liczne badania empiryczne zostały przeprowadzone w rejonach konfl iktów 
zbrojnych. Ważnym źródłem danych dla wykazania związku pomiędzy napływem bro-
ni w rejony niestabilne oraz do państw prowadzących wojnę są relacje i raporty przy-
gotowywane przez organizacje międzynarodowe, które na tych obszarach pełnią misje 
pokojowe lub przeprowadzają akcje humanitarne. W dokumentach tego rodzaju znaj-
dziemy wyniki obserwacji, dane statystyczne, wywiady środowiskowe, systematyczne 
badania fragmentów zastanej rzeczywistości – z punktu widzenia tematyki interesującej 
dla tej pracy stanowią one bardzo cenny materiał empiryczny, będący w dużej mierze 
podstawą do opisywania stanu faktycznego i wyciągania wniosków. Transfery broni 
konwencjonalnej są przedmiotem zainteresowań agencji Organizacji Narodów Zjedno-
czonych ONZ (DDA, UNIDIR, UNDP, UNICEF, CASA). Human Rights Watch (HRW) 
za pomocą projektu Arms Division ustala rolę militaryzacji i rozprzestrzeniania się broni 
w praktykach naruszania praw człowieka, śledzi transfery broni oraz naruszenia prawa 
humanitarnego przez siły wojskowe. Publikacje i badania Amnesty International (AI) 
również ujmują problematykę międzynarodowych transferów broni przez pryzmat ich 
wpływu na standardy przestrzegania praw człowieka na świecie. 

Na gruncie amerykańskim programy badawcze dotyczące przepływu broni kon-
wencjonalnej prowadzą m.in.: World Policy Institute (WPI), Federation of American 
Scientists (FAS), Center for Defense Information (CDI), Center for International Se-
curity and Cooperation (CISAC), Center for Nonproliferation Studies (CNS), British 
American Security Information Council (BASIC). Publikacje tych ośrodków dostarcza-
ją regularnie aktualizowanych danych i informacji dotyczących obszaru eksportu broni 
w Stanach Zjednoczonych, stanu istniejących oraz jakości wprowadzanych regulacji 
prawnych, dokonują również analizy i interpretacji amerykańskiej polityki eksportowej 
na tle bieżących wydarzeń międzynarodowych.

Dodatkowym źródłem wiadomości z tego zakresu jest aktywność wielu organizacji 
społecznych, działających na obrzeżach sceny politycznej, których celem jest najczęś-
ciej kontrolowanie posunięć rządu w dziedzinie polityki zbrojeniowej oraz edukacja spo-
łeczna w tym zakresie. Do najważniejszych należy zaliczyć: Arms Control Association 
(ACA), Public Education Center (PEC), Center for Arms Control & Non-Proliferation, 
California Peace Action (CPA), Center for International Policy (CIP).

Commerce: The Global Trade in Small Arms and Light Weapons, red. J. Boutwell, M.T. Klare, L.W. Red, 
American Academy of Arts and Sciences, Cambridge 1995. 
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Wzrost liczby ośrodków, które podejmują badania nad rozmaitymi aspektami proce-
sów związanych z rozwojem globalnego rynku broni i technologii militarnych, dowodzi 
rosnącego zainteresowania międzynarodowej opinii publicznej stopniem zagrożeń, jakie 
niesie z sobą brak przejrzystości w polityce dotyczącej tej sfery działalności państwa. 
O istocie problemu świadczą liczne inicjatywy podejmowane w poszczególnych kra-
jach13 lub we współpracy kilku podmiotów międzynarodowych14, mające na celu zmianę 
polityki poszczególnych rządów (w tym również rządu amerykańskiego) w dziedzinie 
eksportu broni oraz wprowadzenie uniwersalnego systemu porozumień międzynarodo-
wych umożliwiającego ściślejszą kontrolę posunięć poszczególnych państw w tej sferze.

Przedstawiona analiza dostępnych źródeł informacji dotyczących handlu zbrojenio-
wego, postrzeganego szczególnie w kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego, 
dowodzi, że kwestie te są jednym z szeroko opisywanych zagadnień naukowych. Co 
więcej, problem handlu bronią jest przedmiotem żywej debaty publicznej w Stanach 
Zjednoczonych i wielu krajach europejskich. Stwierdzić należy, że dziedzina ta, mimo 
że niewątpliwie stwarza pewne ograniczenia w kwestii danych ilościowych, jest sfe-
rą, którą można za pomocą dostępnych narzędzi metodologicznych wiarygodnie opi-
sać i wyciągnąć wnioski odnoszące się również do szerszych zagadnień bezpieczeństwa 
i władzy politycznej. 

Podstawą dla niniejszego opracowania była moja rozprawa doktorska, przygotowana 
pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Mani, którą obroniłam w 2007 roku na Wydziale 
Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Chciałabym 
ogromnie podziękować profesorowi Mani za cenne wskazówki i życzliwość, bez których 
przygotowanie tej pracy nie byłoby możliwe. Do wielu udoskonaleń tekstu przyczyniły 
się również uwagi Recenzentów mojej pracy doktorskiej – profesora Ryszarda Zięby 
z Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW oraz profesora Michała Chorośnickiego 
z Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Duże znaczenie 
dla ostatecznego kształtu książki miały sugestie profesor Jadwigi Kiwerskiej z Instytutu 
Zachodniego, za które składam serdeczne podziękowania. 

Mam nadzieję, że przygotowana przeze mnie książka stanie się dla Czytelników 
kompendium wiedzy na temat tej niesłychanie złożonej, ale też fascynującej rzeczywi-
stości, jaką stanowi amerykański i międzynarodowy handel bronią.

13  Na przykład: Campaign Against Arms Trade (CAAT) – Wielka Brytania, Acronym Institute for Disar-
mament Diplomacy (AIDD) – Wielka Brytania, Bonn International Center for Conversion (BICC) – Niemcy, 
Coalition to Oppose the Arms Trade (COAT) – Kanada, Small Arms Survey (SAS) – Szwajcaria, Swedish 
Peace and Arbitration Society (SPAS) – Szwecja, International Peace Research Institute (IPRI) – Norwegia.

14  Na przykład: European Network Against Arms Trade (ENAAT), International Action Network on 
Small Arms (IANSA). Działalność państw zrzeszonych w programie Partnerstwo dla pokoju, który podejmu-
je również aktywność w obszarze transferów i wykorzystania broni lekkiej – inicjatywa sponsorowana przez 
USA, Niemcy i Norwegię. Międzynarodowa kampania na rzecz rozbrojenia, ekologii i praw człowieka For 
Mother Earth.



BROŃ JAKO KATEGORIA SYMBOLICZNA 
W HISTORII I POLITYCE STANÓW 

ZJEDNOCZONYCH

1. DZIEDZICTWO SAMUELA COLTA  A  AMERYKAŃSKA 
TOŻSAMOŚĆ NARODOWA

Colt był dla Amerykanina tym, czym miecz dla Rzymianina. Do dziś żadnemu rządowi w Wa-
szyngtonie nie udało się jeszcze narzucić kontroli posiadania powszechnie niebezpiecznych 
broni. Zagarniając swoją wyspę, zarówno Rzymianie, jak i Amerykanie dowiedli nieograni-
czonej gotowości do przemocy1.

Stany Zjednoczone przewodzą grupie największych eksporterów broni na świecie, 
co kształtuje polityczne oblicze tego kraju oraz wpływa na wizerunek jego mieszkańców 
i to zarówno wśród samych Amerykanów, jak i przedstawicieli innych narodów. Broń, 
głęboko zakorzeniona w wielkim amerykańskim micie pogranicza, jest sposobem na 
ochronę niezbywalnej wolności i tłumaczy istotne elementy współczesnego porządku 
kulturalnego i politycznego Stanów Zjednoczonych. 

Analizę oddziaływania eksportu broni na amerykańską politykę zagraniczną warto 
zatem rozpocząć od próby nakreślenia głównych wątków społecznych i kulturowych, 
które mają wpływ na zachodzące procesy dyplomatyczne. Wszak każda polityka zagra-
niczna zaczyna się w domu. Do pewnego stopnia jest przedłużeniem oczekiwań, obaw 
i potrzeb danego społeczeństwa. Odbijają się w niej wartości konstytuujące tkankę na-
rodową, specyfi czny model ustrojowy oraz moment historyczny – zestaw unikatowych 
czynników, który sprawia, że u steru państwa amerykańskiego, decyzją wyborców, znaj-
dują się tacy, a nie inni bohaterowie chwili. Ich dążenia, asocjacje i poglądy polityczne, 
a więc również koncepcja polityki zagranicznej, mają być, zgodnie z demokratycznym 
ideałem, odpowiedzią na oczekiwania suwerena – narodu. A te rodzą się na wielu pozio-
mach, są wynikiem doświadczenia historycznego, układu społecznego, religii, aktual-
nych wpływów i inspiracji, które zyskują największą siłę oddziaływania. 

1  P. Bender, Ameryka. Nowy Rzym. Historia równoległa dwóch imperiów, przeł. A. Krzemińska, 
A. Krzemiński, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2004, s. 46. 
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Jednak, jak twierdzi badający annały amerykańskiej polityki zagranicznej Ronald 
Steel: „Poprzez analizę społecznych zwyczajów i tradycji, które są właściwe wyłącznie 
Stanom Zjednoczonym, możemy ostatecznie zrozumieć dlaczego polityka zagraniczna 
[tego kraju] jest taka, a nie inna”2. Rozpoczynam zatem tę książkę od naszkicowania 
kontekstu kulturowego, omówienia stosunku Amerykanów do militariów i roli, jaką siła 
odgrywa w ich narodowych narracjach, w przekonaniu, że ten kontekst stanowi głów-
ne źródło omawianych dalej koncepcji, decyzji, regulacji i długofalowych procesów. 
Przywiązanie do broni jest częścią amerykańskiego etosu wolnościowego, elementem 
legendy nieustraszonych zdobywców Zachodu, mężnych kowbojów, reprezentujących 
ducha tego narodu. Tożsamość Amerykanów została zbudowana na przekonaniu o ich 
wyjątkowości i materialnych dowodach na tę wyjątkowość. Kalejdoskop narodowych 
symboli ewoluuje, ale większość z nich – od Statuy Wolności po Dolinę Krzemową 
– akcentuje prymat i potęgę amerykańskiego snu. Wyrazem tej potęgi jest m.in. amery-
kańska przewaga militarna nad światem, ogromny przemysł zbrojeniowy, który współ-
tworzy symbolikę siły, konkurencyjności, przewagi. W tym kontekście fragmenty zapi-
sków jednego z Ojców Założycieli z czasów wojny o niepodległość, potwierdzające, że 
zastanawiał się on nad szerokim zastosowaniem łucznictwa przez wojska kolonistów, 
brzmią nieprawdopodobnie3. Benjamin Franklin opracowywał koncepcję wykorzysta-
nia archaicznych, nawet w realiach końca XVIII wieku, narzędzi prowadzenia wojny, 
obawiając się, że wobec braku przemysłu zbrojeniowego, kolonie nie będą miały in-
nego wyjścia. „Zgadzam się w pełni, że powinniśmy pomyśleć o dzidach, chciałbym 
też włączyć łuki i strzały […]. Jeden człowiek może wypuścić cztery strzały w czasie 
potrzebnym na załadowanie i wystrzelenie pojedynczego naboju”, i co najważniejsze: 
„Łuki i strzały będą wszędzie łatwiej dostępne niż muszkiety i amunicja”4. Kolejne 
pokolenia amerykańskich strategów bardzo konsekwentnie dbały o to, aby w kwestii 
uzbrojenia niepodległe Stany Zjednoczone już nigdy nie musiały oglądać się wstecz. 
Ten epizod z czasów początków amerykańskiej republiki godzi jednak w powszechnie 
panujące przekonanie, które każe wierzyć, że osadnicy z kolonii Ameryki Północnej, 
legendarni zdobywcy Dzikiego Zachodu, nieomal rodzili się wyposażeni w rewolwer. 
Dziedzictwo pogranicza, początków ekspansji amerykańskich osadników, jest jednym 
z najbardziej nośnych wyobrażeń w amerykańskiej tożsamości narodowej i wielu bada-
czy właśnie w tym momencie zdobywania Ameryki sytuuje moment narodzin kultury 
broni. O udziale mitu pogranicza w kształtowaniu się amerykańskiego przywiązania do 
siły pisze Michael Bellesiles: „Z bronią w ręku i amunicją za pasem ludzie pogranicza 
opanowywali dzikość z potężną dozą wewnętrznego przekonania, że jak elokwentnie 
wyraził to Richard Slotkin, «przemoc przynosi odrodzenie». Ujmując sprawę krótko: 
zabójcami byliśmy od zawsze”5. 

2  Eyeing the Fear Factor in Foreign Policy, „Policy and Society”, 24.07.2004, http://politicsandsociety.
usc.edu/2004/07/the-fear-factor.html (13.07.2009).

3  List Benjamina Franklina do Charlesa Lee datowany na 11.02.1776, [w:] J. Bigelow, The Works of 
Benjamin Franklin, 12 vols, J.P. Putnam’s Sons, New York 1904, s. 111–112.

4  Ibidem. 
5  M.A. Bellesiles, Arming America: The Origins of a National Gun Culture, Knopf, New York 2000, 

s. 5; nawiązanie do: R. Slotkin, Regeneration through Violence: the Mythology of the American Frontier 
1600–1860.
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W potrzebę zagospodarowywania Nowego Świata były wpisane liczne niebezpie-
czeństwa, wśród których na pierwszy plan wysuwała się perspektywa nieuchronnej kon-
frontacji z rdzennymi mieszkańcami Ameryki, dlatego świadomość istniejących zagro-
żeń była dość rozpowszechniona. W 1632 roku kolonia Massachusetts Bay wymagała, 
aby każdy posiadacz domu dysponował sprawnym muszkietem lub innym, podobnym 
narzędziem dla siebie i każdego sługi, który zdolny był do noszenia broni6. Do czasów 
rewolucji niepodległościowej regulacje każdej amerykańskiej kolonii wymagały, aby 
dorośli mężczyźni byli uzbrojeni7. Formalny wymóg tego rodzaju nie świadczy jednak 
o powszechnej dostępności broni, realia przedstawiały się wręcz odwrotnie. Militaria 
w zasadniczej części były towarem importowanym; ich dostawy podlegały reglamen-
tacji Imperium Brytyjskiego, stąd realne możliwości posiadania broni palnej dla dużej 
części mieszkańców USA przyniosło dopiero powstanie zrębów amerykańskiego prze-
mysłu zbrojeniowego. Zdecydowana większość broni palnej użytej w czasie Rewolucji 
Amerykańskiej – (90%) została importowana z Francji i Niderlandów. Pozostałe 10% 
dostarczyła Wielka Brytania na potrzeby wojny z Francją i Indianami zanim jeszcze, 
wobec wzmagającej się rebelii, objęła kolonie całkowitym embargiem w październiku 
1774 roku8.

Dramatyczne wręcz problemy z uzbrojeniem w tamtym czasie wydają się bez zna-
czenia w kontekście często przywoływanej metafory obrazującej zasięg i brawurę ame-
rykańskiej rewolucji niepodległościowej, stwierdzającej, że był to „[…] strzał, który 
usłyszał cały świat”. Tak zatem w narodowej mitologii narodziny amerykańskiej repub-
liki zwiastował wystrzał z muszkietu. Jednym z wielkich dylematów Ojców Założy-
cieli były obawy o to, czy mechanizmy rządu centralnego przez nich wykreowane nie 
stwarzały zagrożenia kumulowania uprawnień, które mogły w konsekwencji prowadzić 
do tyranii. Najpotężniejszym jej symbolem była z pewnością regularna, profesjonal-
na armia. Odrzucając tę alternatywę, twórcy nowego ustroju nie pozostawili sobie in-
nej możliwości jak ta, aby przyznać obywatelom uprawnienie do noszenia i używania 
broni, która miała ich chronić przed zagrożeniem wewnętrznym ze strony Indian oraz 
w razie ataku zewnętrznego na nowo powstałą republikę. II poprawka do Konstytu-
cji Stanów Zjednoczonych formułuje więc szerokie prawo do posiadania i używania 
broni. „Najważniejszym powodem, by utrzymać prawo do posiadania i noszenia broni 
przez ludzi, jest to, że stanowi ona dla nich ostateczny środek do obrony przed tyranią 
rządu”9 – twierdził Thomas Jefferson. Siłą chroniącą jednostkowe prawa obywateli mieli 
być oni sami, zgromadzeni w uzbrojonych milicjach. Koncepcja oddolnej siły, władnej 
podjąć mobilizację w każdym momencie, kiedy uzna, że władza centralna przekracza 
swe uprawnienia, poruszyła wyobraźnię twórców Konstytucji. James Madison dał temu 
wyraz w 46 Federaliście […] „rząd federalny będzie musiał zawsze liczyć się z milicją 
liczącą prawie pół miliona obywateli wyposażonych w broń, dowodzoną przez ludzi wy-

6  Guns in America..., red. J.E. Dizard, R.M. Muth, S.P. Andrews, NYU Press, New York 1999, s. 3. 
7  C.E. Cramer, Armed America: The Story of How and Why Guns Became as American as Apple Pie, 

Nelson Current, Nashville 2007. 
8  M.A. Bellesiles, Arming America: The Origins of a National Gun Culture, [w:] Guns in America…, 

red. J.E. Dizard, R.M. Muth, S.P. Andrews, s. 31.
9  J. Przybylski, Broń przeciw Obamie, „Rzeczpospolita”, 24.11.2009, http://www.rp.pl/arty-

kul/372685,382177_Bron_przeciw_Obamie.html (12.12.2009).
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branych spośród swego grona, walczących o swoje własne wolności”10. Historyk Joyce 
Malcolm potwierdza, że w tradycji anglosaskiej prawo do noszenia broni przekształciło 
się w formę obywatelskiego obowiązku. Praworządni obywatele republiki za pomocą 
broni mieli zapewniać pokojowe współżycie swych społeczności, byli gwarantami po-
rządku publicznego11. Taka formuła wyjaśnia sporą dozę współczesnego sentymentu, 
jakim darzą swoją broń Amerykanie; jest ona symbolem obywatela i możliwości prze-
ciwstawienia się zarówno rządowi, jak i zagrożeniu. Jak powiadał John Randolph of Ro-
anoke: „Kiedy słowa «obywatel» i «żołnierz» będą znaczyć to samo, wówczas staniecie 
się bezpieczni”12. 

W tak zarysowanym kontekście prawo do posiadania broni było nie tylko elementem 
konstrukcji systemu politycznego, ale również swego rodzaju osiągnięciem cywilizacyj-
nym – dostępność broni miała dać każdemu wolność i możliwość realizowania swojego 
prawa do poszukiwania szczęścia. Jednak w czasach, kiedy wprowadzono II poprawkę 
do Konstytucji USA, jej praktyczne oddziaływanie było inne od dzisiejszego, głównie za 
sprawą ograniczonych zasobów militarnych. Każdy pistolet czy rewolwer był dziełem 
ręcznej produkcji – jego twórca był jedynym, który mógł dokonywać ewentualnych na-
praw i usuwać usterki będące wynikiem użytkowania. Rękodzielnicy stworzyli podwa-
liny amerykańskiej fascynacji bronią, podnieśli jej produkcję do rangi sztuki, jednak nie 
mogli zapewnić regularnych dostaw na potrzeby militarne. Pierwszy z odnotowanych 
przedstawicieli tej profesji jeszcze w czasach kolonialnej Ameryki, Eltweed Pomeroy 
z Windsoru (Connecticut), w swym warsztacie powstałym w 1630 roku był w stanie 
wyprodukować tylko dwa tuziny sztuk broni rocznie13. Z politycznego punktu widzenia 
uzależnienie obronności nowego, wrażliwego organizmu państwowego od dostaw bro-
ni z Europy było wysoce ryzykowne – w przypadku sporu czy zachwiania stabilności 
stosunków politycznych Stany Zjednoczone musiały liczyć się z embargiem zbrojenio-
wym. System wojskowy oparty na takim stanie rzeczy nie miał racji bytu, stąd też decy-
zja Tomasa Jeffersona o podjęciu produkcji militarnej w kraju. Paradoksalnie prezydent 
Jefferson nie był zwolennikiem rozwijania wewnętrznego zaplecza produkcyjnego, jed-
nak okoliczności i potrzeby republiki zmusiły go do zrewidowania stanowiska. 

W 1794 roku Kongres zatwierdził utworzenie zbrojowni narodowej w Springfi eld 
w stanie Massachusetts, w której gromadzono i produkowano muszkiety na potrzeby 
obronności kraju. W tym punkcie historia po raz kolejny potwierdza słuszność opinii 
sławiących amerykański zmysł innowatorski. Od momentu kiedy na dużą skalę ruszyła 
fabryczna produkcja broni w Stanach Zjednoczonych, nosiła ona cechy technologiczne-
go wyrafi nowania. Nowy sposób produkcji Ameryka zawdzięczała eksperymentalnym 
talentom Eli Whitneya, który wcześniej zasłynął jako twórca dżinu wytwarzanego z ba-
wełny. Na długo przed zastosowaniem taśmy montażowej w motoryzacyjnym imperium 
Henry’ego Forda Whitney doszedł do wniosku, że najbardziej racjonalnym sposobem 

10  B. Doherty, Gun Control on Trial: Inside the Supreme Court Battle Over the Second Amendment, Cato 
Institute, Washington 2009, s. 2. 

11  J. Malcolm, To Keep and Bear Arms: the Origins of an Anglo–American Right, Harward University 
Press, Cambridge, MA 1994. 

12  Ch. Ryan, The Chickenhawk Syndrome: War, Sacrifi ce, and Personal Responsibility, Lanham, Md. 
Rowman & Littlefi eld Publishers Inc., 2009, s. 67. 

13  M.A. Bellesiles, Arming America…, s. 30. 
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produkcji broni ręcznej byłoby oddzielne wyrabianie poszczególnych ich części, które 
potem łączone były w całość. Pomysł był zbyt ryzykowny, aby przyciągnąć zaintere-
sowanie prywatnych inwestorów, zatem autor zwrócił się o wsparcie do rządu. Według 
relacji historyków, wprawił on w zdumienie członków amerykańskiego Kongresu wizy-
tujących produkcję, składając sprawny egzemplarz z wybranych przypadkowo części14. 
Schemat wytwarzania oddzielnych, łatwych do zmontowania, elementów nie tylko był 
szeroko powielany przez tradycyjnych wytwórców w Stanach Zjednoczonych, lecz także 
jako „amerykański system produkcji” do 1850 roku rozpowszechnił się również w Eu-
ropie. Jednak niewielu było ludzi, którym wykorzystanie schematu Whitneya przyniosło 
sukces porównywalny do tego, jaki odniósł Samuel Colt. Jego rewolwery szeroko otwo-
rzyły drzwi Ameryki do powszechnej dostępności i użycia broni. Broń, która umożliwia-
ła oddanie kilku strzałów bezpośrednio po sobie, wywoływała porażający efekt – nawet 
wojskowi obawiali się jej szybkostrzelności. Sukces rynkowy zapewniły Coltowi pro-
stota i niska cena sprzętu, który oferował oraz dołączenie instrukcji obsługi do każdego 
egzemplarza. Strategia reklamowa akcentowała również potrzeby przeciętnego obywa-
tela; sugestywne scenki przedstawiały np. heroicznego ojca rodziny broniącego z coltem 
w ręku swego domostwa przed włamywaczem. Samuel Colt był jednak przede wszyst-
kim sprawcą swego rodzaju rewolucji w amerykańskim stosunku do broni. Otóż usunął 
on z niej stygmat narzędzia zabijania, głęboko i trwale zakorzeniając przekonanie, że 
broń palna służy do ochrony, zapewnia spokój i bezpieczeństwo, jest zatem nieodzow-
nym elementem wizerunku każdego prawego obywatela. Uświadamiał amerykańskiemu 
społeczeństwu, że od możliwości skutecznej obrony może zależeć jego życie, honor czy 
majątek. Stworzona w połowie XIX wieku mitologia, przydająca rewolwerowi symbo-
liczne miano „an American Peacemaker”, pozostaje wciąż żywa w amerykańskim spo-
łeczeństwie. Zadziwiające jest, jak bardzo argumenty sławiące zalety rewolwerów Colta 
przypominają główny nurt doktryny wojennej. Amerykańscy stratedzy współcześnie 
roztaczają wizję humanitarnych działań militarnych, które, dzięki technologii, niemal 
całkowicie usuwają wątpliwości natury moralnej z powtarzających się, w imię wyższego 
dobra, kolejnych interwencji. Za czasów Colta możemy też szukać źródeł popularnej 
i dzisiaj praktyki dozbrajania zagranicznych sojuszników, których działania pomaga-
ły sprowadzić nurt polityki wewnętrznej obcych krajów na pożądane, z punktu widze-
nia amerykańskich interesów, tory. W 1853 roku odegrał on na przykład istotną rolę 
w uzbrojeniu oddziałów najemniczych Narcisco Lopeza, przygotowujących się do prze-
prowadzenia zamachu stanu na Kubie. Według utrwalonej od tamtych czasów tradycji 
broń w oczach Amerykanów jest narzędziem prowadzącym do pokoju, a nie narzędziem 
do prowadzenia wojny. W 1852 roku „Harfort Daily Times”, tak komentował wprowa-
dzenie broni dostępnej dla każdego: „[...] Człowiek nauki nie może lepiej przysłużyć się 
ludzkości, niż poprawiając efektywność instrumentów wojennych, aby działania ludzi 
i całych narodów, które obliczone są na uzyskanie pokoju, nie opierały się jedynie na 
czystej perswazji moralnej”15. Rozpowszechnienie broni stało się wówczas elementem 
amerykańskiego dążenia do rozwoju, otwierało nowe perspektywy. Ona sama zaś była 

14  Ibidem, s. 5.
15  W. Hosley, Guns, Gun Culture, and the Peddling of Dreams, [w:] Guns in America..., red. J.E. Dizard, 

R.M. Muth, S.P. Andrews, s. 52.
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prezentowana jako szansa na szybsze i skuteczniejsze rozstrzygnięcie skomplikowanych 
sporów pomiędzy jednostkami i zbiorowościami: 

[…] jeśli zostałaby wymyślona maszyna, która umożliwiałaby zaledwie kilku ludziom na-
tychmiastowe zgładzenie tysiąca istnień, wojny pomiędzy narodami na zawsze przestałyby 
istnieć. Wynalazca takiej maszyny byłby większym dobroczyńcą dla swojej rasy niż fundator 
tysiąca szpitali16. 

Amerykańska kultura broni wyrasta właśnie z tego przekonania, którego słuszność 
po wielokroć obaliła historia. Jednak skojarzenie utożsamiające broń z władzą, ochro-
ną i pożądanymi przymiotami bohaterów narodowych jest ciągle głęboko zakorzenio-
ne w wyobraźni amerykańskiego społeczeństwa. Amerykański kult broni wyrósł na 
popularności podsycających masową wyobraźnię postaci nieustraszonych strzelców: 
Franka Butlera, Annie Oakley i Buffalo Billa, których sława obiegła kraj. Jeśli zatem 
spojrzymy na listę osiągnięć legendarnego producenta broni Samuela Colta, to fakt, że 
wyposażył on niemal całą Amerykę w realne możliwości noszenia pistoletów, jest je-
dynie drugorzędny17. Pułkownik Colt uczynił bowiem coś więcej – nadał swoim rewol-
werom znaczenie, uczynił je przedmiotem pożądania, sprawił, że ich posiadanie stało 
się synonimem przynależności do dziedzictwa amerykańskiego snu. Tym, co stanowiło 
o fenomenie, dzięki któremu rewolwery Colta trwale wpisały się w nurt amerykańskiej 
kultury, był zatem system wywołujących reakcje emocjonalne symboli – niedościgniony 
dla współczesnych wzór konstruowania tożsamości marki. Nazwiska producentów broni 
– Colt, Whinchester czy Tompson w amerykańskiej mitologii narodowej są utożsamiane 
z drogą do globalnego przywództwa tego państwa i jego narodu. Jak mówiło powiedze-
nie używane przez ludzi pogranicza: „Bóg stworzył ludzi, a Pułkownik Colt uczynił ich 
równymi”18. W społeczeństwie amerykańskim trwa pewien spór o to, którego momentu 
historycznego sięgają początki tzw. kultury broni, jednak sama obecność i szeroka ska-
la oddziaływania tej kategorii kulturowej pozostają bezsporne. Wystarczy spojrzeć na 
slogany reklamowe producentów broni i skojarzenia, jakie wywołują konkretne marki, 
żeby odnaleźć sporą dozę narodowej narracji: „Colt – rewolwer, który zdobył Zachód”, 
„Enfi eld – pierwsza broń Amerykańskich oddziałów walczących za granicą”. Broń jest 
jednym z elementów konstruujących więzy narodowe Amerykanów, co zakrawa na pe-
wien paradoks, ponieważ masowa produkcja militarna pojawiła się w Stanach Zjedno-
czonych w czasach wojny secesyjnej, a więc w dobie wielkiego podziału. 

W uniwersalnym systemie znaczeniowym broń palna jest symbolem siły i władzy, 
daje możliwość sprawowania kontroli nad otoczeniem, zapewnia poczucie bezpieczeń-
stwa oparte na zdolności do fi zycznej ochrony. Była stale obecna w symbolice życia 
politycznego – od starożytności po dzień dzisiejszy. Po broń podkreślającą władzę, sta-
nowczość i doniosłość czynów sięga cała galeria czołowych postaci politycznych współ-
czesności – od tyranów i mścicieli do bohaterów heroicznych. Osama Bin Laden swoje 
fi lmowane przesłania przesycone płomienną religijnością głosi zwykle na tle karabinu 

16 H. Howe, Adventures and Achievements of Americans: a Series of Narratives Illustrating their Hero-
ism, Self-Reliance, Genius and Enterprise, Geo. F. Tuttle, Cincinnati 1861, s. 143, http://quod.lib.umich.edu/
cgi/t/text/textidx?c=moa&cc=moa&sid=95e3f6e828e116b80d4cccd93c806bc1&view=text&rgn=main&idn
o=AAN1712.0001.001 (12.01.2010).

17  J. Przybylski, Broń przeciw Obamie… .
18  W. Hosley, Guns, Gun Culture…, s. 47. 
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maszynowego opartego o ścianę. Na fl adze narodowej Mozambiku motyka krzyżuje się 
z „kałasznikowem”. W tożsamości Amerykanów broń jest nie tylko elementem zbio-
rowych mitów, lecz także stanowi punkt odniesienia w określaniu poglądów politycz-
nych, stylu życia, stosunku do tradycji i wartości. Wybierając generałów i bohaterów 
wojennych na prezydentów, Ameryka przez wieki przeglądała się w swej fascynacji siłą. 
Podczas kolejnych kampanii wyborczych podkreśla się wojenne dziedzictwo kandy-
datów. Umiłowanie do strzelectwa jest ciągle żywe wśród amerykańskiego establish-
mentu, o czym świadczy choćby przypadek wiceprezydenta Richarda Chenneya, który 
w 2006 roku niefortunnie postrzelił na polowaniu jednego z towarzyszy. Wiele postaci-
-ikon w amerykańskiej historii uczyniło z rewolweru element swojego wizerunku i za-
bieg ten wcale nie staje się z biegiem czasu anachroniczny. W XX wieku historia tego 
swoistego prezydenckiego stylu datuje się od postaci Theodore’a Roosevelta – miłoś-
nika polowań, który brylował podczas wojny amerykańsko-hiszpańskiej w oddziale 
Rough Riders, a w trakcie pełnienia obowiązków głowy państwa rzadko rozstawał się 
z bronią. Ostatnim prezydentem konsekwentnie budującym podobny wizerunek był Ro-
nald Reagan, przenoszący brawurę godną westernów na arenę polityki globalnej. O wi-
zerunku pożądanego przez Amerykanów przywódcy świadczą spektakularne sukcesy 
Rudolpha „Rudiego” Giulianiego, który za sprawą zdecydowanej polityki rozprawiania 
się z bandytyzmem na ulicach Nowego Jorku, został ukochanym „burmistrzem Ame-
ryki”. Kolejną projekcją amerykańskich snów o super-bohaterze, podejmującym walkę 
w imię porządku publicznego i wartości, jest Arnold Schwarzenegger, zasiadający w fo-
telu gubernatora Kalifornii. Być może Kalifornijczycy w tym wyborze uczynili zadość 
pragnieniu posiadania swego własnego Terminatora – „charyzmatycznego bohatera, któ-
ry jest maszyną, nie myśli, nie ma własnej woli, osobowości ani seksapilu, lecz tylko 
muskularne ciało, czarny, skórzany kostium, okulary i automatyczne pistolety”19.

Zebrane przykłady mogą stanowić potwierdzenie tezy, że niemal każdy, kto proponu-
je receptę na stan zbiorowego poczucia zagrożenia, ma w Stanach Zjednoczonych szan-
sę na zbudowanie społecznego poparcia. Być może uparta chęć porównywania każdego 
kandydata do odegrania poważnej roli politycznej w życiu Amerykanów do legendar-
nych wzorców z przeszłości jest czymś więcej niż odpowiedzią na wizerunkowe zabiegi 
sztabów wyborczych. Wydaje się, że to społeczeństwo próbujące zmierzyć się z lękiem, 
kurczowo ściskając rękojeść rewolweru, ciągle szuka archetypicznego, wielkiego przy-
wódcy. Kogoś, kto jak Franklin Delano Roosevelt w czasach wielkiego kryzysu, powie 
mu: „Jedyną rzeczą, której powinniśmy się bać, jest sam strach”. 

Wiele zachowań wpisanych w amerykański kult broni, obecnych w życiu politycz-
nym tego kraju, ma anachroniczne czy wręcz atawistyczne korzenie. Pozyskanie oręża 
wroga ciągle ma znaczenie politycznego trofeum. Nie bez przyczyny pistolet i dwa kara-
biny „AK-47” znalezione w bunkrze Saddama Husajna w momencie jego zatrzymania, 
za czasów prezydentury George’a W. Busha, były wystawione w Białym Domu i pre-
zentowane wybranym gościom20. Broń pokonanego, dostarczona przez amerykańskich 
żołnierzy zwierzchnikowi sił zbrojnych jako dowód wypełnienia ich bojowych zadań, 
znalazła swoje miejsce w centrum politycznego dowodzenia, stając się materialnym zna-

19  G. Stachówna, Władcy wyobraźni. Sławni bohaterowie fi lmowi, Znak, Kraków 2006, s. 85. 
20  Ch. Fruehling Springwoot, The Social Life of Guns: an Introduction, [w:] Ch. Fruehling Springwoot, 

Open Fire: Understanding Global Gun Cultures, Berg Publishers, Oxford 2007, s. 1.
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kiem chwały zwycięzcy. Symbolika tego zdarzenia będzie pełniejsza, gdy przywołamy 
tryumfalną salwę wystrzeloną przez Husajna w 1991 roku dla uczczenia faktu, że Geo-
rge H.W. Bush senior został pokonany w wyborach prezydenckich. 

Broń stwarza granice, które trudno przekroczyć – granice wolności, własności, blisko-
ści fi zycznej. Jednak w amerykańskim systemie kulturowym entuzjazm dla broni znacz-
nie przekracza ramy wyznaczone przez jej praktyczne możliwości zastosowania. Wartość 
broni palnej rozciąga się od kategorii historyczno-sentymentalnej po kategorię estetycz-
ną. Rewolwer jest rzeczą, która nie dość, że niesie z sobą gamę znaczeń, to jeszcze urasta 
do rangi pięknego obiektu, przedmiotu admiracji, który ujęty w złote ramy, wiesza się na 
ścianach w domach amerykańskich notabli. Demonstrowanie przywiązania do broni ma 
sugerować określony zestaw wierzeń i umiejętności szczególnie cenionych w kulturze 
amerykańskiej: strzelec jest liderem zdolnym do podejmowania szybkich, zdecydowa-
nych decyzji, cechuje go sprawność fi zyczna, roztropność, refl eks, zdolność koncentracji. 
Abigail A. Kohn, badając antropologiczne uwarunkowania amerykańskiego entuzjazmu 
wobec broni palnej, przywołuje wypowiedzi ankietowanych i obserwowanych przez nią 
respondentów, które pozwalają odkryć zarysy tego złożonego symbolicznego świata, jaki 
stanowi stosunek do broni w społeczeństwie amerykańskim21. 

[Powodem, dla którego lubię broń, jest?] […] cóż, po pierwsze i najważniejsze, myślę, że jest 
ona ekscytująca. Ekscytuje mnie strzelanie. Lubię dźwięk, lubię błysk, lubię dym. I naturalnie, 
łączy się z tym poczucie władzy, czemu nie można zaprzeczyć – możesz dosłownie wymazać 
cokolwiek co znajduje się przed tobą. Dodatkowo, jest ona tak precyzyjnie skonstruowana, ta 
dobra, i myślę, że jest w niej taki rodzaj dzikiego piękna. Częściowo bierze się ono z pięknego 
wykonania broni, z dbałością o szczegóły, z dbałością o eleganckie wyczucie linii, a częścio-
wo powoduje je świadomość, że broń umożliwia taką bezwzględną destrukcję. Jest w tym 
rodzaj delikatnej równowagi, która jak myślę, jest fascynująca. Lubię trzymać broń. Lubię 
o niej mówić. Lubię o niej czytać [Elliot, artysta]22.

Mnogość tego rodzaju jednostkowych opinii skłoniła socjologów do uznania, że po-
siadanie broni i szczególnie emocjonalny stosunek do niej, są częścią amerykańskiego 
etosu. Około 100 milionów Amerykanów jest w posiadaniu więcej niż 200 milionów 
sztuk broni palnej23. 

Fakt uzbrojenia jest sposobem na wyrażenie przywiązania do zespołu wartości, które 
składają się na miano The American Way. Jest to ujęcie stereotypowe; ma ono jednak 
podstawowe znaczenie dla społecznego postrzegania rzeczywistości: 

Pojęcie tożsamości narodowej pozostaje w wyraźnym związku ze stereotypami narodowymi. 
Tożsamości narodowe są konstruktami społecznymi przenikającymi życie narodu, toteż zale-
żą one od stereotypów narodowych […] stereotypy narodowe mają charakter funkcjonalny: 
pomagają wyrazić i określić podstawowe cechy narodu, których jako produktów życia spo-
łecznego nie można potwierdzić faktami24. 

21  A.A. Kohn, Shooters: Myths and Realities of America’s Gun Cultures, Oxford University Press, Ox-
ford 2004.

22  Ibidem, s. 11.
23  K. Kahler, Americans Love their Guns, but Fear Violence, [w:] Guns in America…, red. J.E. Dizard, 

R.M. Muth, S.P. Andrews,  s. 158. 
24  J. Berting, Ch. Vilian-Gandossi, Rola i znaczenie stereotypów narodowych w stosunkach międzyna-

rodowych: podejście interdyscyplinarne, [w:] Narody i stereotypy, red. T. Walas, Międzynarodowe Centrum 
Kultury, Kraków 1995, s. 19. 
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Przedstawiona relacja jest dwukierunkowa. Amerykańskie przywiązanie do broni 
zasadniczo rzutuje również na odbiór tego społeczeństwa za granicą, co z pewnością 
nie pozostaje bez wpływu na kształt stosunków międzynarodowych. Historia Stanów 
Zjednoczonych, tak samo zresztą jak dzieje powszechne, potwierdzają, że współpraca 
czy wrogość pomiędzy narodami w dużej mierze zależy od stanu wyobrażeń – o innych 
oraz o nas samych w relacji do tych innych25. Stany Zjednoczone znajdują się w centrum 
kulturowej percepcji mieszkańców globu, chociażby dlatego, że niemal każdy posia-
da jakąś wiedzę na temat tego kraju. Uproszczenia, stereotypy, uniwersalny ładunek 
podstawowych informacji mają istotny wpływ na interakcje pomiędzy ludźmi i naro-
dami zglobalizowanego świata. W wypadku Ameryki broń jest elementem tego podsta-
wowego zestawu informacji. I co ciekawe, odbiór tego komunikatu rodzi wewnętrznie 
sprzeczny obraz. Bo z jednej strony Stany Zjednoczone to militarna potęga, dysponu-
jąca najnowocześniejszymi technologiami, co niewątpliwie warunkuje skojarzenie tego 
kraju tak z siłą, jak i z wiedzą. Z drugiej strony pojawia się wyobrażenie wywołane 
przez powszechne prawo do noszenia broni – fala zbrodni, konfl ikty pomiędzy grupami 
rasowymi, kulturowymi, rzeczywistość przemocy gloryfi kowana przez produkcje kul-
tury popularnej. W Europie amerykańskie przywiązanie do broni palnej wydaje się być 
przesadne, może też świadczyć o innego rodzaju cywilizacji wykształconej w Stanach 
Zjednoczonych – tej z Marsa26. Sugeruje również, że w błyskotliwym rozwoju cywiliza-
cyjnym tego kraju przeskoczono jakiś etap, co sprawia, że wciąż rządzą tam prymitywne 
instynkty. Sami Amerykanie zaś, nawet po bolesnych doświadczeniach początku wieku, 
nie są skłonni spojrzeć na tę kwestię z perspektywy prezentowanej chociażby przez An-
dre Glucksmanna w Dostojewskim na Manhattanie:

Nieomal niewidoczna gwałtowność „zapomnianych” wojen oraz przemoc, która spektakular-
nie raziła Nowy Jork w samo serce, to przejawy jednej i tej samej bezgranicznej hybris. U pod-
staw w czterech stronach świata z pomocą karabinu maszynowego eliminuje kruche szanse 
zapewnienia każdemu choćby minimum praw. U szczytu projektuje brutalne unicestwienie 
demokratycznego miasta. Z obu końców łańcucha rzuca śmiertelne wyzwanie XXI stuleciu 
i, gdzie tylko może, zastępuje możliwości swobodnego życia prawem bandyty27. 

2. BOWLING FOR COLUMBINE I BOWLING ALONE. 
ODDZIAŁYWANIE KULTURY BRONI NA SPOŁECZNO-
-POLITYCZNĄ RZECZYWISTOŚĆ STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Mit człowieka pogranicza przybrał dla amerykańskich kinomanów realną postać, kiedy 
na plany fi lmowe wkroczył John Wayne. Legendarny bohater westernów w pewien spo-
sób podtrzymał legitymizację przemocy w społeczeństwie, które w początkach XX wie-
ku stało się społeczeństwem miejskim. Industrialne krajobrazy zastąpiły niezmierzone, 

25  Ibidem, s. 26. 
26  R. Kagan, Power and Weakness, „Policy Review”, No. 113, 06.2002.
27  A. Glucksmann, Dostojewski na Manhattanie, przeł. M. Ochab, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2003, 

s. 71. 
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preriowe przestrzenie, jednak poczucie zagrożenia i potrzeba noszenia broni nie opusz-
czały kolejnych amerykańskich pokoleń. Najbardziej dobitnym, a zarazem tragicznym 
przeniesieniem tradycyjnych amerykańskich wyobrażeń dotyczących mechanizmów 
przemocy stała się wojna w Wietnamie. Pokolenie młodych żołnierzy do swej historii 
przyłożyło kliszę zbudowaną na bohaterstwie zdobywców pogranicza. Nie bez przyczy-
ny język opisujący ich świat zawierał cały zestaw odwołań do westernowej symboliki. 
Wojskowe racje żywności zawierały krakersy Johna Wayne’a, puszki żywieniowe były 
otwierane za pomocą Johna Wayne’a (otwieracz do konserw „P-38”), brawurowe akcje 
i niepotrzebne ryzyko w bitwie było nazywane strategią Johna Wayne’a. Operacje woj-
skowe w Wietnamie nosiły również przywołujące mit pogranicza nazwy: Texas Star, 
Cochise Green czy Crazy Horse28. Mrzonki o powrocie do świetnych tradycji pierw-
szych amerykańskich zdobywców rozwiały się w brutalnej rzeczywistości bezsensownej 
przemocy, która naznaczyła pokolenie żołnierzy z Wietnamu i społeczeństwo amerykań-
skie w latach 60., powodując wielki kryzys tożsamości. 

Historyk Richard Slotkin opiera kulturowy archetyp narodu amerykańskiego na le-
gendzie nieustraszonego wojownika, którego zwycięstwa nad wrogami symbolicznie 
potwierdzają moralną rację kraju, który reprezentuje, nieodmiennie wspartą potęgą mi-
litarną. Opierając się na tej koncepcji, Amerykanie zdają się mówić: wygrywamy na-
sze wojny, ponieważ zasługujemy na zwycięstwo. Porażka w Wietnamie nie była zatem 
przegraną militarną, ale przegraną symboliczną, podkopującą narodową tożsamość. Kim 
w takim razie byli Amerykanie, jeśli właśnie przestali być zwycięzcami?29 Pojawiła się 
pewna refl eksja nad fascynacją siłą, która leży gdzieś w głębi amerykańskiego charak-
teru narodowego, jednak, jak twierdzi R.J. Lifton, główny nurt ówczesnej kultury dzia-
łał raczej na rzecz zbiorowego wyparcia dyskusyjnych etycznie kwestii30. O ile jednak 
fi lm i literatura wykorzystujące wątki klęski wietnamskiej często i wyraźnie kwestionują 
podstawy kultury agresji, o tyle pozostałe ikony amerykańskiej kinematografi i raczej 
bezkrytycznie eksploatują ten wątek. Wyobraźnię amerykańskiego widza, a za sprawą 
kulturalnej inwazji modelu Hollywood, również widza globalnego, w kwestii mode-
lu męskości i bohaterstwa, w który wpisuje się kult broni, kształtują takie obrazy jak: 
Brudny Harry, Poza prawem czy Ojciec chrzestny. Co charakterystyczne, wymienione 
scenariusze prezentują posiadanie broni, sprawność i bezwzględność w jej użyciu jako 
drogę do pozyskania i utrzymania władzy, do sprawowania kontroli i rozdawania kart 
w ekranowej grze. Kalki kultury popularnej bardzo skutecznie wiązały poszczególne 
okresy amerykańskiej historii z uzbrojonymi bohaterami. O ile herosem westernów był 
posiadacz colta, to „grzmiące lata 20.”, czas prohibicji, panowania gangów i moment 
rodzenia się miejskiej Ameryki, sygnowane były przez „broń Tommy’ego” – szeroko 
dostępny półautomatyczny karabinek Thompsona. Stał się on atrybutem legendy poko-
lenia amerykańskich straceńców – Johna Dillingera, „Pretty Boy” Floyda, George „Ma-
chine gun” Kelly’ego, Bonnie i Clyde’a. O tym, że krwawa, zbrojna eskapada oczyszcza 
i rozpoczyna nowy rozdział, dobitnie przekonuje też klasyczna już scena chrztu, obecna 

28  M. Herr, Dispatches, Knopf, New York 1977, s. 209; Ch. Mohr, Us Special Forces: Real and on Film, 
„New York Time”, 20.06.1968, s. 49. 

29  J.W. Gibson, Warrior Dreams: Violence and Manhood in Post-Vietnam America, [w:] Mapping the 
Social Landscape: Readings in Sociology, red. S.J. Ferguson, McGraw–Hill Humanities, Boston 2001, s. 87.

30  Ch. Ryan, The Chickenhawk Syndrome…, s. 85. 
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w każdej z trzech części sagi o rodzinie Corleone. Legenda utrwalona na taśmie fi lmo-
wej wpisała przestępcze grono bohaterów kultury w pejzaż amerykańskiego folkloru. 
Gangsterzy świetnie zresztą wpisywali się w atrakcyjny dla Amerykanów profi l osobo-
wościowy – zaradni imigranci szukający szczęścia w nowej ojczyźnie, wykorzystujący 
słabości systemu, aby zyskać władzę i rodzaj, podszytego strachem, szacunku społecz-
nego. Prawdziwi self-made men amerykańskiej przestępczości, wspierani przekazem 
marketingowym płynącym z kinowych ekranów. 

Dawne opowieści o łamiących prawo szeryfach i szlachetnych desperados zmieniły boha-
terów: twórcy amerykańskiego fi lmu XX wieku znajdowali nowych herosów na obrzeżach 
miast i z upodobaniem snuli opowieści o inteligentnych, honorowych, ambitnych gangsterach 
i skorumpowanych, głupich, nieudolnych policjantach31.

Czasy zimnej wojny stanowiły idealne tło sytuacyjne do eksploatowania schematu 
dobry – zły, gdzie tym dobrym była naturalnie strona amerykańska. Kulturowym zna-
kiem tamtych czasów stały się choćby utwory Toma Clancy’ego (Polowanie na Czer-
wony Październik czy Red Storm Rising). W ówczesnej kulturze odbijała się rosnąca 
fascynacja Amerykanów przekraczaniem granic technologicznych. Nie dziwi zatem, że 
najszerzej zakrojony projekt zbrojeniowy ery Reagana przeszedł do historii pod nazwą 
zapożyczoną od tytułu fi lmu George Lucasa – gwiezdne wojny. Technologiczny rozwój 
sektora komputerowej rozrywki urósł, w szybko zmieniającej się rzeczywistości Stanów 
Zjednoczonych lat 90., do rangi lekarstwa na stan zagrożenia i kryzys męskości: 

Amerykański mężczyzna, któremu brakowało wiary w rząd i ekonomię, niepokojony zmianą 
stosunków pomiędzy płciami, niepewny swej tożsamości i swej przyszłości, zaczął marzyć 
– oddał się fantazjom na temat władzy i cech innego rodzaju mężczyzny, który był w stanie 
odzyskać i na nowo uporządkować świat. Bohaterem tych marzeń był uzbrojony wojownik. 
Jako uczestnik „nowych wojen” [wirtualnych lub wymyślonych – M.Z.] tysiące razy zmagał 
się na polach bitewnych Wietnamu i za każdym razem odnosił zdecydowane zwycięstwo. 
Terroryści i handlarze narkotyków odeszli w niepamięć. Nielegalni obcy w Stanach Zjedno-
czonych i hordy kolorowych z Trzeciego Świata siłą odesłane zostały, gdzie ich miejsce”32. 

Model relacji panujących w zbiorowościach, prezentowany w produkcjach kultury 
popularnej, według socjologa Willa Wrighta kształtuje wspólne „teoretyczne wyobraże-
nie porządku społecznego”, które przenika do wyobrażeń odbiorców, wpływając na ich 
rzeczywiste postawy i postrzeganie świata33. Taka jest społeczna funkcja mitu, którego 
oddziaływanie wyjaśnia Wright na podstawie koncepcji prezentowanej w Mitologiach 
Claude’a Lévy-Straussa. Reakcją obronną zagubionych w wieloznaczności współczes-
nego świata, borykających się z poczuciem zagrożenia, Amerykanów jest odniesienie do 
tradycyjnego ładu, elementów głęboko zakorzenionego kompleksu kulturowego, w któ-
rym poczesną rolę odgrywa broń utożsamiana z poczuciem władzy. W diagnozach doty-
czących społeczeństwa amerykańskiego pojawiają się enklawy „męskiego, tradycyjne-
go porządku” w postaci improwizowanych gier wojennych: narodowa gra przetrwania, 

31  D.J. Boorstin, Amerykanie. Fenomen demokracji, przeł. J. Kozak, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 
1995, s. 93. 

32  Ibidem.
33  W. Wright, Sixguns and Society: a Structural Study of the Western, University of California Press, 

Berkeley 1975, s. 20. 
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paintball, szkoły i rancza strzelnicze34. Odnosząc się do tych fascynacji, które przez 
znaczną część amerykańskiego społeczeństwa były przenoszone do codzienności, Ja-
mes Gibson konstatuje: „Wreszcie, wyobrażone „nowe wojny” przeobraziły się w realny 
koszmar wojennych obszarów Ameryki”. Od lat 70. rosnąca liczba grup rasistowskich, 
sekt religijnych, najemników i szaleńców dosłownie stworzyły ich własne wersje35. 

Technologiczne możliwości oferowane przez branżę rozrywkową pozwalają również 
na relację zgoła odmienną – przeniesienie się do wirtualnego świata, którym rządzą bez-
pieczne, dobrze znane archetypy kulturowe. Atrybutów władzy nie trzeba tam wypraco-
wywać, poddając się regułom społecznym czy długotrwałym i nużącym procesom. Wła-
dza jest dana wraz z możliwością nieograniczonej przemocy i ograniczonej, ale jednak 
ciągle znacznie atrakcyjniejszej niż w realu, liczbie „żyć”.

Tylko na bardzo powierzchownym poziomie kultura paramilitarna jest wyłącznie rezultatem 
„głupich” fi lmów i powieści konsumowanych przez szerokie, niedomyte masy klasy robot-
niczej i niższej–średniej czy mordercze akcje kilku dewiantów […]. To jest wojna o kwestie 
podstawowe: rasę, płeć i wyobcowanie. […] szerokie rozprzestrzenienie wojowniczych fanta-
zji świadczy o chęci potwierdzenia narodowej tożsamości36.

Wątki fi lmowe wciąż podtrzymują trzon społecznej mitologii świata przemocy, 
o czym przekonują takie obrazy ostatnich dekad, jak Pulp Fiction Quentina Tarranti-
no czy Urodzeni mordercy Oliviera Stone’a. W prezentowanej tam rzeczywistości broń 
jest głównym elementem organizujących hierarchię, przestrzeń, związki między ludźmi. 
Wybór posiadania broni i poziom sprawności w posługiwaniu się nią wyznacza rela-
cje społeczne, decyduje o tym, jak określane są pierwiastki męskie i kobiece, jest siłą 
sprawczą społecznej przynależności lub bolesnego odrzucenia. Przemoc urasta do rangi 
kategorii estetycznej, którą się podziwia, celebruje, której się pożąda. Dramatycznym 
zobrazowaniem fi kcyjnych wątków, które przeplatają się z całkowicie realnym świa-
tem społecznym i politycznym, jest historia zamachu na prezydenta Reagana z 1981 
roku. Zamachowiec, John Warnock Hinckley Jr., który postrzelił prezydenta i trzy osoby 
z jego otoczenia, był spadkobiercą zachodnioamerykańskiej tradycji kultu broni. Choro-
ba psychiczna nie przeszkodziła mu w dostępie do broni, z której strzelał do prezydenta. 
Bezpośrednim motywem tego czynu była fascynacja Hinckleya aktorką Jody Foster, 
która właśnie stała się sławna po oszałamiającym sukcesie fi lmu Taksówkarz Martina 
Scorsese z 1976 roku. Ciąg zdarzeń wychodzi więc od fi lmu, stanowiącego artystycz-
ne studium przemocy, będącego jednym z wielu obrazów, które składają się na analizę 
mrocznego i brutalnego oblicza Ameryki. Po raz kolejny w rzeczywistości tego kra-
ju fi kcja miesza się ze światem realnym i ta prawidłowość zaczyna być ostatnio coraz 
częściej dostrzegana. Gloryfi kacja kulturowej przemocy przynosi prawdziwą śmierć. Po 
premierze Urodzonych morderców przez Stany Zjednoczone przetoczyła się fala mor-
derstw. Rodzina jednej z ofi ar powołała się na zależność pomiędzy fi lmem i działaniem 
sprawcy, wnosząc pozew przeciwko Olivierowi Stone’owi. Sądy odrzuciły zasadność 
roszczenia na podstawie konstytucyjnej zasady wolności słowa. Taki sam fi nał znala-

34  J.W. Gibson, Warrior Dreams: Violence and Manhood in Post-Vietnam America, Hill & Wang Pub, 
New York 1994, s. 89.

35  Ibidem.
36  Ibidem.
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zły sprawy dotyczące innych przypadków przemocy inspirowanej produktami kultury 
masowej – utworami zespołu Slayer czy Ozzy Osbourne’a. Co ciekawe, w przestrzeni 
amerykańskiej debaty publicznej pojawiają się głosy sugerujące potrzebę zmian również 
w tym zakresie: 

Prędzej czy później trzeba będzie wziąć pod uwagę zastosowanie cenzury, ponieważ poziom 
kultury popularnej gwałtownie spada. Jeśli nie wprowadzimy cenzury, prawnej i moralnej, 
powstanie brutalna i chaotyczna kultura z poważnymi skutkami dla amerykańskiego społe-
czeństwa, ekonomii, polityki i fi zycznego bezpieczeństwa37. 

Pomimo alarmujących analiz, które wykazują destrukcyjny wpływ aktów brutalności 
i agresywnych widowisk na stępienie wrażliwości odbiorcy, model kultury popularnej 
wymyślony i propagowany w Stanach Zjednoczonych wciąż jest zanurzony w przemo-
cy. Brak bezpiecznego zaplecza społecznego rzutuje na sposób postrzegania otoczenia: 
George Gerbner oraz Larry Gross już w latach 90. sformułowali tzw. mean world hy-
pothesis – hipotezę podłego, nieprzyjaznego świata. Ujawnia ona mechanizmy zbio-
rowego lęku, przekonania, że ludzi otacza system – społeczny, prawny, organizacyjny 
– bezpośrednio w nich wymierzony, niszczący, eksploatujący. Wydaje się, że perspek-
tywa zdominowana przez wizję nieprzyjaznego otoczenia, wobec rozluźnienia więzów 
kulturowych i społecznych, wpisuje się na stałe w portret wysoko rozwiniętych społe-
czeństw zglobalizowanego świata. Trudno ocenić, czy popularność produkcji kulturo-
wych pokazujących agresję jest sposobem odreagowania amerykańskiej klasy średniej 
na nużące uporządkowanie przedmieść, czy wyrazem tęsknoty do przejrzystego świata 
opozycyjnych grup – „dobrych i złych chłopców”. Neil Postman w książce Zabawić się 
na śmierć wysuwa tezę, że niemal wszystkie aspekty życia społecznego w Ameryce zo-
stały przekształcone w przyjemne dodatki do show-biznesu, w związku z tym Ameryka-
nie są narodem będącym o krok od zabawienia się na śmierć38. Przemoc, strach, agresja 
stały się naturalnymi cechami rozrywki, wywołującymi skojarzenia z przyjemnością, 
relaksem, czasem na odpoczynek i oderwaniem się od codzienności. Coraz szerzej oma-
wianym problemem jest oswajanie amerykańskiej młodzieży z modelem promowanym 
przez media rozrywkowe, co oprócz wpływu na ich psychikę, powoduje, że bezkry-
tycznie podchodzą do reguł kultury przemocy, przyjmując ją za swoją, za tę, w której 
wyrośli. „W Stanach Zjednoczonych dzieciaki ruszają na wojnę w wieku siedmiu lat. 
Zespół militarno-przemysłowy, przed którym ostrzegał generał Eisenhower, zamienia 
się w zespół, w którym wojskowi jednoczą siły z producentami gier Nintendo, przyno-
sząc amerykańskim dzieciom i społeczeństwu zgubne skutki”39. 

Teoria kultywacji George’a Gerbnera mówi o bezpośrednim wpływie przekazów te-
lewizyjnych na tworzącą się w społecznościach odbiorców kulturę przemocy. Perswa-
zyjny wpływ mediów jest silniejszy niż komunikaty wysyłane przez rodzinę czy szkołę, 
zatem to one przede wszystkim przyczyniają się do umacniania (kultywowania) wzor-
ców przemocy w społeczeństwie. Badania wskazują, że przeciętny Amerykanin, przed 

37  R. Bork, cyt. za: High Tech, High Touch, red. J. Naisbitt, J. Naisbitt, D. Philips, przeł. A. Unterschuetz, 
Zysk i sk-a, Poznań 2003, s. 135. 

38  N. Postman, Zabawić się na śmierć, przeł. L. Niedzielski, Muza, Warszawa 2002.
39  High Tech, High Touch…, s. 83.
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ukończeniem 18. roku życia, ogląda przeszło 200 tys. aktów przemocy na ekranie40. 
Początkowo empiryczne badania wpływu telewizyjnych aktów okrucieństwa na zacho-
wania młodzieży mówiły o efekcie „oczyszczającym”. Kreowane przez kulturę przeży-
cia zastępcze eliminowały potrzebę agresywnych zachowań. Nowsze analizy i badania 
sprawdzające zaprzeczają tym twierdzeniom. American Academy of Pediatric donosi, że 
spośród ogólnej liczby 3,5 tys. studiów badających związek pomiędzy wpływem ogląda-
nia aktów przemocy i agresywnymi zachowaniami, jedynie 18 zakwestionowało korela-
cję istniejącą pomiędzy tymi zjawiskami41. Zwraca jednocześnie uwagę, że najważniej-
szy jest kontekst, w jakim kultura masowa ukazuje przemoc. Szekspirowski Makbet czy 
współczesny Szeregowiec Ryan obnażają prawdę o konsekwencjach przemocy, wska-
zują na to, czym jest ona w istocie – ludzkim zachowaniem przynoszącym cierpienie, 
stratę, poczucie smutku42. Sens całościowego przekazu jest więc zupełnie inny od tego, 
w którym brutalność jest jedynie elementem uatrakcyjniającym akcję, swoistym zabie-
giem dekoratorskim. 

Mechanizmy kształtowania się technologicznych i kulturowych zrębów cywiliza-
cji przemocy analizuje obraz Bowling for Columbine (tłum. polskie: Zabawy z bronią), 
czołowego kontestatora wśród amerykańskich twórców głównego nurtu – Michaela 
Moore’a. Film odniósł spektakularny sukces, zdobywając nagrodę Jury na Festiwalu 
w Cannes w 2002 roku oraz Oscara w kategorii fi lmów dokumentalnych w 2003 roku. 
Jednostronna, emocjonalna analiza kalejdoskopu wydarzeń, które naznaczyły amery-
kańskie życie społeczne, kulturowe i polityczne od końca XX wieku, prowadzi reżysera 
do konkluzji o wszechobecnej w Stanach Zjednoczonych kulturze strachu i przemo-
cy,  która jest immamentną cechą amerykańskiej rzeczywistości. Jak twierdzi Moore: 
„Równie dobrze mogłem zrobić ten fi lm dziesięć lat temu – nie jest to przecież fi lm 
o Columbine ani nawet o broni. Ameryka się nie zmieniła. Chodzi o naszą kulturę stra-
chu i o to, jak ten strach popycha nas do przemocy, zarówno w kraju, jak i za granicą”43. 
Niezwykła popularność obrazu na całym świecie z jednej strony zdynamizowała debatę 
na temat relacji: dostępność broni – wzrost przestępczości, a z drugiej przyczyniła się 
do rozpowszechnienia przerysowanego i nieco demonicznego obrazu Ameryki. Autor, 
bazując na prawach licentia poetica, dba o artystyczną wartość fi lmu, której elemen-
tem jest mocna, kontrowersyjna teza, a niekoniecznie obiektywny ogląd sytuacji. Odpo-
wiednie zestawienie materiałów, strzępów wypowiedzi, jednostronnych opinii prowadzi 
do zaprezentowania widzowi spójnej wizji, z jasnym przesłaniem, które nie pozostawia 
miejsca na polemikę. Wielu krytyków pozytywnie wypowiadających się o walorach ma-
teriału zastrzegało, że nie jest on dokumentem44. Zresztą nie jest żadną tajemnicą, że 
Moore należy do grona krytyków amerykańskiego systemu, o czym nieprzekonanych 
doskonale informują tytuły książek jego autorstwa na temat wypaczeń życia politycz-

40  T. Goban-Klass, Oprawcy lalki Bobo, „Polityka”, http://archiwum.polityka.pl/art/marsz-miliona-
mam,364500.html

41  American Academy of Pediatrics, Media Violence, „Pediatrics”, Vol. 108, No. 5, 11.2001, s. 1222–
–1226. 

42  R.M. Liebert , J. Sprafkin, The Early Window: Effects of Television on Children and Youth, [w:] Ame-
rican Academy of Pediatrics, Media Violence, „Pediatrics”, Vol. 108, No. 5, 11.2001, s. 1222–1226.

43  http://zabawy.z.bronia.fi lmweb.pl (12.01.2010).
44  T. Christensen, P.J. Haas, Projecting Politics: Political Messages in American Film, M.E. Sharpe, 

Armonk, New York 2005, s. 233. 
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nego i relacji społecznych w tym kraju: Stupid White Men: and Other Sorry Excuses 
for the State of the Nation!, czy Dude, Where’s My Country? Obydwie prezentują twar-
dą, niemal histeryczną, linię argumentacji, usiłując dowieść tezy, że Stany Zjednoczone 
po 11 września 2001 roku stały się państwem totalitarnym – „Stanami Zastraszonymi 
Ameryki”45. Wielokrotnie posądzany o manipulowanie faktami, podawanie nieprawdy 
i zwykłą przesadę Michael Moore nie jest osobą słynącą z wyważonych sądów o Sta-
nach Zjednoczonych, a jednocześnie jego fi lmy stanowią ważny element zbiorowego 
sumienia tego kraju. W Bowling for Columbine pyta on Amerykanów, czy przypadkiem 
historycznie ugruntowane prawo do posiadania broni nie przerodziło się współcześnie 
w jakąś obsesję podsycającą społeczny kult przemocy. Punktem wyjścia dla tej opowie-
ści jest przywołanie pewnego poranka: 

Mamy 20 kwietnia 1999 roku. USA. Wcześnie rano. Pewien farmer zabiera się za swoje 
sprawy, mleczarz roznosi mleko, prezydent znów rozkazuje zbombardować jakieś miasto 
w zamorskim kraju, którego nazwę trudno nawet wymówić, a w małym miasteczku w stanie 
Kolorado dwóch nastolatków gra sobie w kręgle. Ot, typowy amerykański poranek. Prawie 
sielanka46.

Po kręglach dwaj uczniowie liceum Columbine w Littleton w stanie Kolorado za-
strzelili z zimną krwią 12 swoich szkolnych kolegów47. Morderstwo nie było dziełem 
okrutnego przypadku czy szaleńczego porywu. Światem i Ameryką wstrząsnęły zapiski 
17-letnich autorów masakry Erica Harrisa i Dylana Klebolda, którzy do przestępstwa 
przygotowywali się przerażająco metodycznie, opracowując plan podłożenia we własnej 
szkole ładunków wybuchowych, które według ich szacunków zabić miały kilkaset osób. 
Kiedy pierwotna wersja planu zawiodła, chłopcy weszli do szkoły z bronią i zabijali 
każdego, kto pojawił się na ich drodze. Plan operacji nosił kryptonim NBK – Natural 
Born Killers. Masakra miała swój początek i koniec w kulturze masowej. „To co pla-
nujemy przeprowadzić w swoim liceum, będzie połączeniem II wojny światowej, Wiet-
namu i Dooma (gry komputerowej)” – pisał jeden z zabójców w swoim pamiętniku48. 
Twórcy różnych dziedzin opatrzyli wydarzenia w Columbine rozległym komentarzem. 
Zespół Nightwish nagrał piosenkę o masakrze The Kinslayer. Co zdumiewające, zosta-
ła również wydana gra wideo Super Columbine Massacre RPG, która w zamierzeniu 
twórcy miała być interaktywnym dokumentem o wydarzeniu, opartym na informacjach 
pozyskanych w śledztwie, autentycznych komentarzach itp. Gracz otrzymuje więc rea-
listycznie odtworzoną makietę szkoły, po której porusza się wcielony w postaci młodo-
cianych morderców i… zabija swoich szkolnych kolegów. Koło komputerowej kreacji 
zamyka się, kiedy w drugiej części gry Harris i Klebold trafi ają do piekła, gdzie zmagają 
się z hordami demonów do złudzenia przypominającymi te zaprojektowane przez au-
torów Doom – gry, która była jedną z inspiracji masakry. Problem oddziaływania pro-
dukcji kultury masowej na spadek wrażliwości społecznej przewija się w szeregu analiz 
badających kondycję amerykańskiego społeczeństwa. Trudno jednak stworzyć rzetelną 

45  M. Moore, Stupid White Men: and Other Sorry Excuses for the State of the Nation!, Penguin, London 
2002; Stary, co zrobiłeś z moim krajem?, przeł. D. Kaczor, W. Kurylak, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice 
2004. Pierwsza z książek przez ponad rok była na liście bestsellerów „New York Timesa”. 

46  Cena strachu, „Newsweek”, http://www.newsweek.pl/artykuly/cena-strachu,21897,1/print (12.12.2009).
47  Gus Van Sant poświęcił tej historii fi lm Słoń (Złota Palma w Cannes w 2003 roku).
48  Blog Erica Harrisa: http://www.acolumbinesite.com/eric/writing/journal.html
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ocenę sytuacji bez odwołania do szerokiego kontekstu rzeczywistości społecznej, w któ-
rej technologia, kultura czasu wolnego i określony wzorzec rozrywki nie są jedynymi 
wskaźnikami postępującej zmiany. 

Amerykanie w ostatnich dekadach poświęcili mnóstwo wysiłku na to, aby dzięki 
osiągnięciom rewolucji komunikacyjnej być bliżej, a jednak czują się coraz bardziej 
samotni49. Model wspólnotowości jest zastępowany modelem alienacji również dlatego, 
że ponowoczesne społeczeństwo boryka się z wartościami i stylami życia, które pozo-
stają wobec siebie w sprzeczności. Chcą kultywować więzi, a jednocześnie pozostać 
wolni, poszukują głębi, nie mogąc wyzwolić się z ograniczeń konsumpcjonizmu itd. 
W książce Bowling alone (tłum. polskie Samotna gra w kręgle) Robert Putnam śledzi 
zanik popularności stowarzyszeń i organizacji obywatelskich, postępujący w USA od lat 
60. Przeprowadzając badania, pyta on Amerykanów, jak często chodzą do kościoła, czy 
głosują, pracują społecznie, działają charytatywnie, spotykają się z sąsiadami i wreszcie 
– czy sobie ufają? Podstawy empiryczne, prezentujące wspólnotowy fundament amery-
kańskiego społeczeństwa, posłużyły autorowi jako punkt wyjścia do rozważań nad war-
tością kapitału społecznego w nowoczesnym systemie demokratycznym. I nie chodzi 
tylko o to, że następuje rozwinięcie tych procesów, ochrzczonych przez George’a Ritze-
tra mianem makdonaldyzacji, za sprawą których zanikają więzi społeczne, a interakcje 
stają się powierzchowne i mechaniczne. I nie chodzi wyłącznie o poczucie osamotnie-
nia, które sprawia, że kolejne pokolenia mieszkańców Stanów Zjednoczonych i Zacho-
du w ogóle są coraz bardziej niedopasowane. Ważna jest tu również rosnąca tendencja 
do negowania czy odgradzania się od kwestii niewygodnych, budzących niepokój czy 
wymagających aktywności w ich rozstrzyganiu. Putnam pisze: „Zjawisko alienacji od 
wspólnych problemów można nazwać samotną grą w kręgle. Wprawdzie liczba chęt-
nych do uprawiania tego sportu wzrasta, zdecydowane maleje jednak liczba grup, w któ-
rych można wspólnie grać”. Podaje też, że w porównaniu z połową lat 60. współcześni 
Amerykanie stali się o „15–20% mniej zainteresowani polityką i sprawami publicznymi, 
o blisko 25% mniej są gotowi do udziału w głosowaniach […] o około 40% mniej są 
zaangażowani w politykę partyjną i działalność wszelkiego rodzaju organizacji poli-
tycznych i społecznych”50. Zmieniają się emblematyczne cechy amerykańskiego społe-
czeństwa – solidarność, odpowiedzialność za wspólnotę, aktywność, radość z działania. 
Zatraca się kapitał społecznego zaufania, który ułatwiał, czy też umożliwiał koordynację 
działań, tworzenie struktury, w której każdy chętny mógł znaleźć swoje miejsce. Ludzie 
nie znają się, nie ufają sobie, zatem nie może działać zasada wzajemności, utrzymująca 
kruchą konstrukcję wspólnotowej aktywności. Brak chęci partycypacji w wysiłkach na 
rzecz dobra wspólnego oznacza, że znakomita amerykańska tradycja samodzielnego, 
aktywnego kształtowania rzeczywistości, rozpływa się w realiach ponowoczesnego spo-
łeczeństwa. Złączona wspólną tożsamością i porozumieniem zbiorowość rozpływa się 
więc i zaczyna przypominać model sportretowany przez Davida Riesmana w Samotnym 
tłumie, złożony z egoistycznych, pozbawionych głębszych relacji z otoczeniem jedno-
stek, którymi łatwo sterować z zewnątrz. Ponadto formuły wspólnotowości, które już 

49  J. Olds, R.S. Schwartz, The Lonely American: Drifting Apart in the Twenty-First Century, Beacon 
Press, Boston 2009, s. 1. 

50  R. Putnam, Samotna gra w kręgle, przeł. P. Sadura, S. Szymański, Wydawnictwo Akademickie i Pro-
fesjonalne, Warszawa 2008, s. 80. 
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się wyczerpały, są zastępowane innymi, reprezentowanymi przez portale społecznoś-
ciowe, sieciowe formy koordynacji działań obywatelskich i rozwiązywania problemów. 
Pojęcie wspólnoty czy formacja tożsamościowa niekonieczne wiążą się współcześnie 
z konkretnym miejscem czy przynależnością – klasową, polityczną, narodową. Z jednej 
strony więzi w takiej formule wspólnotowości są luźniejsze, nie gwarantują długoletniej 
trwałości, ale z drugiej strony pewna otwartość jest czynnikiem działającym na rzecz 
efektywności w twórczym zmienianiu świata. W tym kontekście pojawia się też pytanie 
o to, czy wspólnoty on line, czy problemowe koalicje ad hoc nie odwzorowują za po-
mocą innych narzędzi technologicznych istniejącego porządku społecznego51. Być może 
przejmą one chociaż częściowo funkcje tradycyjnych struktur obywatelskich, bo z pew-
nością nie są gorszym narzędziem mobilizowania do aktywności. Dowodzi tego choćby 
kampania prezydencka z 2008 roku, w której kandydat Demokratów po raz pierwszy na 
taką skalę wykorzystał możliwości Internetu w walce o najwyższy urząd.

Obama zrozumiał, że choć w stanach takich jak Dakota przeważa nadal tradycyjny model 
kapitału społecznego, wielkie metropolie, jak Nowy Jork, Los Angeles czy Chicago, są już 
bardzo zaawansowane na drodze do zastąpienia go nowym. Dawne społeczeństwo amerykań-
skie składało się z homogenicznych wspólnot ludzi przynależących do tej samej rasy i gru-
py wyznaniowej. Wspólnoty te wytwarzały długotrwałe i silne więzi społeczne. Dzisiejsze 
wspólnoty należałoby raczej określić mianem sieci. Należą do nich duże liczby luźno związa-
nych z sobą osób, połączonych raczej wspólnymi interesami i wyznawanymi wartościami niż 
przynależnością do tej samej grupy etnicznej, miejsca itd52. 

Prezydent Barack Obama jest wyczulony na kwestię więzi społecznych, czego do-
wodzi jego wieloletnie zaangażowanie w inicjatywy Putnama; był członkiem Saguaro 
Seminar, na bazie którego rozwinęła się inicjatywa Civic Engagement in America. Co 
interesujące, przywiązanie do wartości wspólnotowych i znajomość problematyki kapi-
tału społecznego może oddziaływać również na model polityki zagranicznej realizowa-
ny przez administrację Obamy. Dotychczas takie podejście stosowano przede wszyst-
kim w odniesieniu do sfery zwanej soft power, jednak ujęcie całego kontekstu polityki 
międzynarodowej w perspektywie wzajemnych więzi i interakcji może być ciekawym 
zabiegiem analitycznym. W jednym z przykładów przedstawiono podstawowe tezy stra-
tegii międzynarodowej w ujęciu konektywistycznym, akcentując budowanie więzi spo-
łecznych, poczucie wspólnoty i płaszczyzny porozumienia53. Zapytano po prostu, jaki 
musiałby być przywódca wioski skutecznie rozwiązujący jej problemy. Oto odpowiedź:

[...] sprawować globalne przywództwo to znaczy być zwyczajnie dobrym wodzem wioski. Jak 
wiemy, wodzem wioski nie może być człowiek nastawiony jedynie na wykorzystanie swej 
siły dla realizacji własnych interesów; nie może nim też być osoba uznająca swoją własną 
perspektywę moralną za jedyną słuszną drogę dla każdego. Najsilniejszy wojownik czy naj-
sprytniejszy handlarz nie mogą być przywódcami wioski. Musi to być osoba funkcjonalnie 
i relacyjnie związana z wszystkimi osadami w wiosce, uznawana tam za przywódcę54. 

51  C. Fruehling Springwood, Open Fire…, s. 98. 
52  Ameryka nie gra już w kręgle, Karolina Wigura rozmawia z Ronaldem Inglehartem,  „Europa”, nr 

252, 31.01.2009, http://www.dziennik.pl/dziennik/europa/article308761/Ameryka_nie_gra_juz_w_kregle.
html (02.01.2010).

53  T. Dong, Social Reach: A Connectivist Approach to American Identity and Global Governance, Uni-
versity Press of America, Lanham 2008, s. 113. 

54  Ibidem, s. 96.
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Co zatem zrobiłby przywódca wioski, której bezpieczeństwu zagrażają terroryści, 
z kim zawarłby porozumienie, aby ludność odebrała to rozwiązanie jako sprawiedliwe 
i odpowiednie do rangi problemu? Naturalnie teoretyczne opcje rozwiązań tej łamigłów-
ki nie mogą zostać przeniesienie wprost na pola bitewne Iraku i Afganistanu, jednak 
zaproponowana perspektywa oglądu rzeczywistości może okazać się cenna. Nie ma tam 
ostrego podziału na „my” i „oni”, nie ma śladu tendencji izolacjonistycznych i strategii 
„samotnej, chronionej wyspy”. W tym ujęciu wioska jest jedna, wspólna. 

Stany Zjednoczone wciąż są jedynym państwem na świecie mającym realną moż-
liwość globalnego oddziaływania, sprawowania przywództwa. Składają się na to uwa-
runkowania natury funkcjonalnej (praktyczne możliwości oddziaływania, zasoby, armia 
itd.) oraz relacyjnej (zdolność do utrzymywania efektywnej współpracy). Koncep-
cja przywództwa amerykańskiego realizowana dotychczas koncentrowała się przede 
wszystkim na stronie funkcjonalnej, jednak postępująca globalizacja i zmiana charakteru 
zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego mogą skłonić amerykańskich strategów 
do pełniejszego wykorzystania kapitału relacyjnego w kontaktach ze światem. Stany 
Zjednoczone muszą określić swoje stanowisko wobec nowej rzeczywistości geopoli-
tycznej oraz sprecyzować rolę, jaką chcą odgrywać na arenie międzynarodowej w XXI 
wieku. Barack Obama deklaruje intencje przywrócenia amerykańskiego przywództwa: 

[...] musimy w sposób odpowiedzialny zakończyć wojnę w Iraku i odnowić nasze przywódz-
two – wojskowe, dyplomatyczne, moralne – stawić czoła nowym zagrożeniom i wykorzystać 
nowe możliwości. Ameryka nie może w pojedynkę stawiać czoła wyzwaniom tego stulecia, 
a świat nie poradzi sobie z nimi bez Ameryki55. 

Ta zapowiedź jest traktowana jako wstęp do większej otwartości w rozwiązywaniu 
kwestii międzynarodowych, przy uwzględnieniu potrzeb, interesów i stanowisk pozosta-
łych aktorów społeczności. 

3. SPÓR O PRYNCYPIA – PUBLICZNA DEBATA NA TEMAT 
II POPRAWKI DO KONSTYTUCJI STANÓW ZJEDNOCZONYCH

Prześledzenie fragmentów odradzającej się co jakiś czas w Stanach Zjednoczonych de-
baty na temat broni, jej wpływu na kondycję zdrowia publicznego, na prawdopodobień-
stwo wzrostu agresywnych zachowań, zasadności istniejących regulacji, przynosi jasną 
konkluzję, że broń w amerykańskim wydaniu to rzecz, której znaczenie jest o wiele szer-
sze, niż wskazywałaby na to jej stricte użytkowa defi nicja. Obecne są tam wątki określa-
jące współczesne społeczeństwo amerykańskie, przeplatają się koncepcje obywatelstwa, 
bezpieczeństwa, porządku publicznego i moralnego. Debata na ten temat swoją inten-
sywność zyskała nie tyle za sprawą racjonalnego tasowania faktów, ile ze względu na 
sprzeczność kulturowych wartości, która dzieli oponentów. Dlatego w amerykańskiej re-
toryce publicznej prawo do posiadania broni jest elementem szerokiego konceptu demo-
kracji, indywidualizmu, samowystarczalności, a zatem każdy, kto kwestionuje to prawo, 

55  B. Obama, Renewing American Leadership, „Foreign Affairs”, Vol. 86, No. 4, July/August 2007.
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występuje przeciwko swobodom obywatelskim i wartości historii. Small Arms Survey 
2007 podaje, że statystycznie 90 na każdych 100 mieszkańców Stanów Zjednoczonych 
posiada broń (w domach jest ok. 270 mln sztuk broni, w tym m.in. karabiny, strzelby 
czy pistolety)56. Ponad połowa Amerykanów otrzymuje swój „pierwszy pistolet” przed 
20. urodzinami. Ludność Stanów Zjednoczonych, pomimo że stanowi jedynie ok. 4,5% 
populacji globu, posiada 30% ogólnej liczby broni, którą zdołano prześledzić. Jeśli weź-
miemy pod uwagę tylko wskaźnik broni, będącej w posiadaniu cywili (nie licząc tej, 
w którą wyposażone jest wojsko czy służby porządkowe), to okazuje się, że obywatele 
USA są w posiadaniu 41,5% jej ogólnej liczby57.

Amerykanie powtarzają: broń uczyniła i utrzymuje nas wolnymi, nie zważając na 
fakt, że te same rewolwery i strzelby, które jednym przyniosły wolność, służyły do 
terroryzowania innych. Tym bardziej zasadne jest ponowienie pytania o to, czy we 
współczesnych realiach funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa, wolności oby-
watelskie mogą być skutecznie negocjowane i ochraniane za pomocą broni? Pierwsza 
XX-wieczna odsłona wspomnianej debaty była konsekwencją zastrzelenia Johna Ken-
nediego w 1963 roku. Tragiczna śmierć, która zapoczątkowała legendę jednego z najbar-
dziej ukochanych przez Amerykę prezydentów, skłoniła ją również do wyartykułowania 
pytania: czy prawo do posiadania, kontrolowania i używania broni palnej nie powinno 
stać się wyłącznym atrybutem władzy? Szerokie sformułowanie konstytucyjnego prawa 
gwarantującego przywilej noszenia broni przez dużą część obywateli miało przyczyniać 
się do lepszej ochrony ich praw i wolności. Pobieżna lektura badań amerykańskiej opinii 
publicznej przynosi konkluzję, że większość obywateli jest dzisiaj skłonna tę dostępność 
ograniczyć, uznając, że broń jako element konstruujący nowoczesne społeczeństwo nie 
sprawdza się. Jednak ten pozorny konsensus godzi w pragmatyczne spojrzenie Ame-
rykanów na rzeczywistość. Zapytani bowiem, czy obywatele powinni mieć prawo do 
ochrony siebie, swoich bliskich i swojej własności za pomocą broni również odpowie-
dzą twierdząco58. Jak zatem oddzielić pistolet służący do samoobrony od tego, którego 
użyjemy do ataku? Jak, pomimo restrykcji dotyczących posiadania broni strzeleckiej, 
nie odebrać społeczeństwu części jego łowieckiej tradycji? Przeprowadzenie podzia-
łu na broń legalną – służącą do obrony i nielegalną – której rozpowszechnienie niesie 
z sobą zagrożenia, jest oczywiście niemożliwe. A jednak od dziesięcioleci w amery-
kańskim społeczeństwie dyskusja o liniach podziału niezmiennie wzbudza emocje. Nie 
zmieniają się też podstawowe grupy reprezentujące poszczególne stanowiska. Adwokaci 
zaostrzenia kontroli broni wywodzą się ze średniej i wyższej-średniej klasy, ze środo-
wisk miejskich i podmiejskich i zwykle są liberałami. Ich oponentów charakteryzuje 
konserwatywna orientacja polityczna i przywiązanie do „prawdziwie amerykańskich” 
wartości. Dodatkowo na podział w tej kwestii bardzo wyraźnie nakłada się problema-
tyka rasowa. Czarnoskórzy obywatele amerykańscy fakt posiadania broni traktują jako 
symbol pełnej przynależności do głównego nurtu społeczeństwa. Zakaz posiadania bro-
ni przez Afroamerykanów długo był elementem świadomej polityki dyskryminacyjnej. 
Dzisiaj, pomimo wskaźników przestępczości i doświadczeń wyniesionych z gett, te 

56  Small Arms Survey 2007, http://www.smallarmssurvey.org/fi les/sas/publications/yearb2007.html 
(03.01.2010).

57  Ibidem.
58  Guns in America…, red. J.E. Dizard, R.M. Muth, S.P. Andrews, s. 8. 
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społeczności posiadanie broni interpretują w kategoriach zanegowania czasów, kiedy 
w Ameryce stanowili podrzędną grupę społeczną. Byli w niej tymi, którzy nie mogli 
głosować, nie mogli nosić broni ani realizować prawa własności. Bez tych przymiotów 
nie mogli być Amerykanami w przeciwieństwie do symbolizujących siłę i niosących 
na sztandarach hasła narodowej tradycji członków Ku Klux Klanu. W walce o prawa 
obywatelskie Afroamerykanów również wyraźnie ścierały się dwie tendencje wobec 
używania przemocy – pacyfi styczna, reprezentowana przez Martina Luthera Kinga, oraz 
promująca politykę dumy i siły, którą wyrażał Malcolm X. Ironia historii sprawiła, że 
obydwaj bohaterowie, niezależnie od głoszonych przez siebie haseł, zginęli zastrzeleni. 
Chociaż główny nurt przeciwników kontroli broni podtrzymywany był tradycyjnie przez 
białych południowców, współcześnie prawo do posiadania broni jest ujmowane w kon-
tekście rasowym, dlatego też często restrykcje w tym obszarze spotykają się z oskar-
żeniem o dyskryminację. Taką samą funkcję jak prawa Jima Crowa wobec Czarnych 
pełniły regulacje ograniczające posiadanie broni, dyskryminujące inne grupy społeczne. 
Na mocy tzw. Ustawy Sullivana przyjętej w 1911 roku w stanie Nowy Jork – jedne-
go z najstarszych i najbardziej kontrowersyjnych amerykańskich praw ograniczających 
posiadanie broni – uznano, że społeczności imigranckie są bardziej skłonne do krymi-
nalnych czynów niż urodzeni w USA59. Przez wiele lat przełamywaniu barier niechęci 
wobec przybyszów z zewnątrz czy marginalizowanych grup społecznych towarzyszyło 
przekonanie, że pełnoprawny obywatel amerykański to obywatel uzbrojony. 

Różnice w poglądach na posiadanie broni rodzą w tym społeczeństwie głębokie po-
działy; w pewien sposób różnicują one ludzi ze względu na przynależność społeczną, 
rasową i klasową. Z jednej strony wyodrębniają wyraźną kategorię kulturową, określaną 
„bohaterem II poprawki” – biały reprezentant klasy średniej, uosabiający grupę pozy-
tywnych postaci amerykańskiej historii i kultury popularnej. Z drugiej strony wszyscy 
opowiadający się za ograniczeniem posiadania broni spotykają się z zarzutem negowa-
nia rdzennie amerykańskich tradycji. Wyobrażenia spierających się grup o modelu spo-
łeczeństwa, powinnościach jego członków i elementach spajających je w harmonijnie 
funkcjonującą całość zasadniczo się różnią, jednak paradoksalnie wizja społeczeństwa, 
którą rysują dla poparcia swych przeciwnych tez, jest podobna. W obydwu interpre-
tacjach jest to stan zagrożenia, chaosu, niestabilności, przemocy. Zwolennicy szero-
kiej dostępności broni portretują Amerykanów jako naród stający na skraju anarchii. 
W takiej rzeczywistości jedynie utrzymanie tradycyjnych zwyczajów, które zezwalają 
szanującym prawo i ład obywatelom na zbrojną samoobronę, stanowi środek zaradczy. 
W obrazie prezentowanym przez ich adwersarzy Ameryka zalana falą broni, z zachwia-
nym kręgosłupem moralnym, brakiem roztropności w użyciu narzędzi siejących śmierć 
i zniszczenie, również stoi nad przepaścią. Zwaśnione grupy karmią swój własny nie-
pokój, pogłębiając poczucie strachu i zagubienia w boleśnie zranionym za sprawą ter-
roryzmu narodzie. Problemem w tej debacie nie jest broń, ale to, czyj powód do strachu 
jest ważniejszy – tych, którzy obawiają się, że zbyt wielu niewinnych obywateli ucierpi 
wskutek dostępności broni dla osób stanowiących zagrożenie, czy też tych, którzy za 
najgorsze możliwe rozwiązanie uznali zabranie obywatelom broni, chroniącej ich przed 
tym zagrożeniem. Kluczową kategorią, która wyznacza kierunek tej debaty, jest percep-

59  The Bill of Rights in Modern America, red. D.J. Bodenhamer, J.W. Ely, Indiana University Press, 
Bloomington 2008, s. 99. 
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cja zagrożenia przez każdą z uczestniczących w niej stron. Symptom zagrożonej twier-
dzy był wyraźnie wyczuwalny w amerykańskiej polityce bezpieczeństwa początku XXI 
wieku, co stanowiło bezpośredni efekt okoliczności historycznych, ale może być też 
uznany za swoistą reakcję obronną na rozszerzającą się skalę przemocy. Wysoki poziom 
przemocy bezpośredniej wyróżnia realia amerykańskie na tle innych krajów wysoko 
rozwiniętych. W 1993 roku w Stanach Zjednoczonych dokonano niemal dwóch milio-
nów przestępstw z użyciem przemocy, z czego 24 526 stanowiły morderstwa60. W 69% 
narzędziem zbrodni była broń palna. Podaną statystykę uzupełniają jeszcze tysiące wy-
padków ze skutkiem śmiertelnym spowodowanych niewłaściwym lub przypadkowym 
użyciem broni. W 2006 roku wskutek użycia broni śmierć poniosło w Stanach Zjedno-
czonych 30 896 osób61. Więcej osób ginie w Stanach Zjednoczonych wskutek użycia 
broni w ciągu tygodnia niż w całej Europie Zachodniej w ciągu roku. Co dwa lata liczba 
śmierci od kuli sięga ogólnej liczby ofi ar wśród żołnierzy amerykańskich w ciągu ośmiu 
lat wojny w Wietnamie62. Powyższe dane odzwierciedlają kondycję społeczną Amery-
kanów u progu XXI wieku. Jak komentuje to zjawisko Thomas L. Friedman na łamach 
„New York Timesa”: 

Ten trend, to stała erozja naszego poczucia bezpieczeństwa i przekonania, że nawet jeśli świat 
może być szalony, my możemy zawsze wczołgać się do naszego amerykańskiego kokonu; 
poczucia, że „tu” jesteśmy bezpieczni, nawet jeśli „tam” śpią demony. 

Tymczasem „tu” zaczyna przypominać „tam”: 

Ludzie chowają się za samochody na stacjach benzynowych, rodzice osłaniają dzieci w drodze 
do szkoły. Tam Saddam zniewala swój naród, a tu moje córki stają się ekspertami w odróż-
nianiu kodów: Kod Niebieski oznacza, że są zamknięte w szkole, bo potencjalny snajper jest 
w pobliżu; Kod Czerwony: są zamknięte w klasie, bo facet z karabinem może być w budynku63. 

Przeprowadzony w lutym 2008 roku sondaż Instytutu Gallupa i „USA Today” wyka-
zał z jednej strony, że 49% Amerykanów popiera bardziej restrykcyjną kontrolę broni64. 
Wyraźnie widać tu, że kontrola broni jest jedną z kwestii zasadniczo dzielących społe-
czeństwo amerykańskie. Z drugiej strony trudno nie dostrzec jeszcze jednej prawidłowo-
ści. Nastąpiła zdecydowana zmiana w porównaniu z wynikami z początku lat 90., gdzie 
zwolennicy zaostrzonej kontroli stanowili nawet 78% respondentów65. 

Trudno oprzeć się wrażeniu, że ten pogłębiający się problem społeczny napotyka 
dość opieszałą reakcję ze strony amerykańskich władz ustawodawczych. Zmiany doty-
czące prawa do posiadania broni w amerykańskim prawie federalnym przeprowadzane 
są rzadko i zawsze budzą ogromne emocje. W 1938 roku Kongres uchwalił Federal 
Firearms Act (FFA), który ustalił federalny model kontroli broni do końca XX wieku. 
Na mocy regulacji dystrybutorzy broni działają na podstawie licencji i są zobowiązani 
do prowadzenia rejestrów sprzedaży. Celem ustawy było zahamowanie dostępu do broni 

60  Guns in America..., red. J.E. Dizard, R.M. Muth, S.P. Andrews, s. 17 za: „Journal of American Histo-
ry” (83) 2.09.1996, s. 425–455. 

61  CDC National Center for Health Statistics Mortality Report Online, 2009.
62  CDC National Center for Health Statistics WISQARS, online data collection system, 2006.
63  Cyt. za: M. Flak, Inna lekcja terroru, „Tygodnik Powszechny”, nr 44 (2782), 03.11.2002.
64  B. Doherty, Gun Control…, s. 53.
65  Ibidem. 
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kryminalistom i osobom z kręgów przestępczych, jednak skuteczność tej regulacji pod-
ważał fakt, że niezwykle trudno było dowieść, że broń została świadomie przekazana 
w niepożądane ręce66. Zatem pierwsze prawo służące ograniczeniu Amerykanom dostę-
pu do broni miało tylko pozorne znaczenie praktyczne.

W 1968 roku, znamiennym ze względu na zamordowanie Martina Luthera Kinga 
i Roberta Kennediego, nastąpił okres bardzo dynamicznych dyskusji nad celowością 
utrzymania liberalnego systemu sprzedaży broni. W konsekwencji uchwalono Gun Con-
trol Act (GCA); ustawa wprowadzała kary za brak licencji na sprzedaż broni i zaos-
trzała warunki jej dystrybucji. Pomimo przyjęcia bardziej stanowczej (w porównaniu 
z wcześniejszymi zapisami) regulacji, ustawa wciąż stanowi raczej wyraz intencji usta-
wodawcy, nie zaś skuteczne ramy wdrażania systemu kontroli zakupu broni. W 1986 
roku zrobiono krok w celu rozluźnienia systemu, przyjmując Firearms Owners Protec-
tion Act, znany jako ustawa Volkmer-McClure67. W 1993 roku, po siedmiu latach batalii 
w Kongresie, weszła w życie tzw. ustawa Brady’ego, która reguluje kwestię sprzedaży 
i prawa do posiadania broni68. Jej nazwa przypomina postać Jamesa Brady’ego – sekre-
tarza prasowego prezydenta Ronalda Reagana, który w wyniku zamachu na prezyden-
ta w 1981 roku, został przypadkowo postrzelony. Po wypadku pozostał sparaliżowany. 
Ustawa wprowadza okres oczekiwania na zakupioną broń, co pozwala skontrolować 
kartotekę przyszłego posiadacza. Zakazem zakupu i posiadania broni objęte są osoby 
karane za przestępstwa poważne oraz osoby chore psychicznie. Ponadto administracji 
Billa Clintona udało się przeforsować dwie ustawy: w 1994 roku o zakazie produkcji, 
sprzedaży i posiadania 19 rodzajów broni, głównie automatycznej, oraz w 1998 roku 
o zakazie sprowadzania z zagranicy niemal 60 typów broni. Dalsze próby ograniczenia 
II poprawki zostały zablokowane przez Republikanów w Kongresie. Czas prezydentury 
George W. Busha przyniósł wyraźną stagnację w omawianej sferze, dopiero decyzja, 
która zapadła pod sam koniec kadencji w 2008 roku, odegrała znaczącą rolę w sporze 
o znaczenie II poprawki. Sąd Najwyższy potwierdził wówczas indywidualne prawo oby-
wateli do posiadania broni wywiedzione z treści zapisów Konstytucji. Sprawa Heller vs 
District Columbia była wówczas, obok wyborów prezydenckich, jednym z głównych 
wydarzeń amerykańskiego życia politycznego. Zderzenie wykładni oryginalistycznej, 
czyli poszukiwania znaczenia nadanego przepisowi przez historycznego ustawodaw-
cę, i tekstualistycznej, zakładającej potrzebę dostosowania zapisów do współczesności, 
było w istocie starciem przeciwników i popleczników szerokiego dostępu do broni. Peł-
ne brzmienie II poprawki połączone z realiami politycznymi i społecznymi z początków 
istnienia Stanów Zjednoczonych wywoływało wątpliwości interpretacyjne. Mówi ona: 
„dobrze zorganizowana milicja jest niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego państwa; 
prawo ludzi do posiadania i noszenia broni nie może być naruszone”. Autorem redakcji 
II poprawki do Konstytucji jest James Madison, który bazował na kilku propozycjach. 
Pierwotna wersja zredagowana przez Madisona brzmiała: „Prawo ludzi do posiadania 
i noszenia broni nie może być naruszone; dobrze zorganizowana milicja jest niezbędna 
dla bezpieczeństwa wolnego państwa: ale żadna osoba, której religia nie zezwala na no-

66  J.B. Jacobs, Can Gun Control Work?, Oxford University Press, Oxford, New York 2002, s. 22–23.
67  Ibidem, s. 28.
68  E. Raymond, From my Cold, Dead Hands: Charlton Heston and American Politics, The University 

Press of Kentucky, Lexington 2006, s. 253.
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szenie broni, nie może być zmuszana do służby wojskowej”69. Prawo do noszenia broni 
w czasach Ojców Założycieli było jedynym sposobem przeciwstawienia się tyranii czy 
ochrony przed zagrożeniem zewnętrznym. Ma swoje źródło w rzeczywistości Stanów 
Zjednoczonych, kształtowanej przez milicje obywatelskie, uzbrojone patrole tropiące 
zbiegłych niewolników, czy społeczności rozstrzygające spory między sobą za pomo-
cą broni. Zwolennicy orientacji oryginalistycznej wskazują więc na fakt, że Jameso-
wi Madisonowi chodziło o możliwość zapewnienia obrony państwa, a nie o uzbrojenie 
samo w sobie. Jednakże od wieków powtarzano Amerykanom, że „prawo obywateli 
do posiadania i używania broni słusznie uważane było za podstawę republikańskich 
wolności, jako że stwarza silny system moralnej kontroli nad uzurpatorskimi zapędami 
władzy i jej autorytaryzmem, pozwalający ludziom walczyć i zatriumfować nad takimi 
tendencjami”70. W końcu gdyby prawo do noszenia broni ograniczyć wyłącznie do służb 
zbrojnych, milicji, służb porządkowych, godziłoby to w kontrolny wymiar zapisów II 
poprawki – rząd federalny posiada wszak uprawnienie do ograniczenia ich liczebno-
ści. Próbę rozstrzygnięcia zapisów Konstytucji w tym zakresie podjęto po raz pierwszy 
w 1939 roku, a ostateczne orzeczenie z 2008 roku stwierdza, po raz pierwszy w historii, 
że indywidualni Amerykanie mają prawo do posiadania broni palnej na własny użytek71. 
Decyzja Sądu Najwyższego zamyka pewien etap jednego z najbardziej pasjonujących 
i kontrowersyjnych wątków oddziaływania tradycji ustrojowej na współczesność Sta-
nów Zjednoczonych. Komentatorzy zdecydowanie potwierdzają, że spór o kontrolę bro-
ni wychodzi daleko poza kwestie związane z problemami agresji i przestępczości: 

Ten przypadek był istotny, ponieważ stał się okazją do obrony najbardziej podstawowego 
prawa człowieka, stojącego w samym centrum zachodniej tradycji liberalnej, prawa bez któ-
rego wszelkie inne prawa i zobowiązania tracą swe znaczenie lub stają się niemożliwe do 
wypełnienia: prawa do obrony samego siebie, swojej rodziny, bliskich oraz swojej własności, 
w sposób który pozostanie kwestią wolnego wyboru72. 

Jednak nawet w obliczu tak stanowczego rozstrzygnięcia nie wydaje się możliwym, 
aby dążenia do zaostrzenia kursu wewnętrznej kontroli zakupu broni w krajobrazie spo-
łeczno-politycznym Stanów Zjednoczonych zupełnie ustały. 

Debata na temat interpretacji II poprawki we współczesnych Stanach Zjednoczonych 
nie jest anachronicznym sporem o interpretacje historycznych zapisów. Jest jednym 
z motywów refl eksji nad amerykańskim „tu i teraz”. Poniekąd łączy ona doświadcze-
nia pierwszych mieszkańców republiki amerykańskiej oraz ważne z punktu widzenia 
współczesnych Amerykanów zdarzenia: atak terrorystyczny na Nowy Jork czy huragan 
Katrina, pogłębiające atmosferę zagrożenia. Huragan Katrina, zmieniając na jakiś czas 
historyczny Nowy Orlean w obszar walki o przetrwanie, stał się punktem wyjścia dla 
legislacji zabraniającej rozbrajania obywateli w czasie katastrof naturalnych. Była to 

69  L. Denniston, Analysis: History’s Lessons on Gun Rights, 15.03.2008, http://www.scotusblog.com/
wp/analysis-historys-lessons-and-gun-rights/ (12.12.2009).

70  Sędzia Sądu Najwyższego Joseph Story, cyt. za: The Bill of Rights…, s. 95.
71  Orzeczenie wydano stosunkiem głosów 5:4. Uzasadnienie mówi, że II poprawka chroni indywidu-

alne prawo do posiadania broni bez związku ze służbą w milicji oraz do używania tej broni do tradycyjnie 
legalnych celów, takich jak samoobrona we własnym domu, District Columbia et al. vs Heller, http://www.
scotusblog.com/wp/wp-content/uploads/2008/06/07-290.pdf (12.12.2009).

72  B. Doherty, Gun Control…, s. 24.
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reakcja na telewizyjne transmisje z dramatycznego przebiegu akcji rozbrajania miesz-
kańców w 2005 roku73. Drugi nurt argumentacji w tym przedmiocie jest formowany 
przez doniesienia o kolejnych śmiertelnych rajdach uzbrojonych zabójców, o nastolat-
kach z sennych miasteczek masakrujących swoich szkolnych kolegów czy strzelaninie 
w koszarach armii amerykańskiej. 

W oczekiwaniu na kolejną odsłonę debaty o amerykańskim systemie wartości i stylu 
życia warto poznać profi l i strategie działania jej głównych aktorów. 

3.1. National Rifl e Association

National Rifl e Association (NRA) powstało w 1871 roku, aby promować sporty strze-
leckie, uznając umiejętności z nimi związane za formę społecznego wkładu do kon-
cepcji obrony narodowej. Największa organizacja skupiająca amatorów strzelectwa jest 
zarazem ostoją tradycyjnych wartości, uznawanych przez to środowisko za podstawę 
amerykańskiej demokracji. Swoje działania motywuje obywatelską troską o zachowanie 
minimalnego pułapu kontroli sprawowanej przez rząd federalny nad prawem jednostek 
do posiadania i użycia broni. Jej założyciele: William C. Church i George W. Wintage 
byli wojskowymi, którzy powodowani obywatelską troską o kondycję narodu, posta-
nowili wykorzystać specjalistyczną wiedzę dotyczącą broni w budowaniu świadomego 
i odważnego społeczeństwa. Stowarzyszenie powstało, aby uczyć Amerykanów, jak bez-
piecznie obchodzić się z coraz dostępniejszą w drugiej połowie XIX wieku bronią. Jego 
członkowie promowali zdrową rywalizację, bezpieczeństwo, zasadę fair play, wpajając 
swoim zbiorowościom potrzebę patriotyzmu i kształtując tożsamość narodową. Za ich 
sprawą strzelectwo stało się jednym z ukochanych sportów Ameryki, elementem pew-
nego stylu życia, manifestacją tradycyjnego systemu przekonań. Początkowo NRA pro-
mowała przywiązanie do broni i sportową rywalizację, organizując zawody strzeleckie 
i gromadząc członków w klubach łowieckich. W latach 30. XX wieku zademonstrowała 
swe wpływy polityczne, uczestnicząc w narodowej debacie dotyczącej kontroli posiada-
nia broni palnej, jednak głosy członków NRA popierały racjonalne i zgodne z duchem 
konstytucji ograniczenia. Jeszcze w 1972 roku wpływowi reprezentanci organizacji ze-
znawali przed Kongresem, popierając zakaz sprzedaży taniej broni ręcznej74. 

Gwałtowne zaostrzenie kursu politycznego datuje się na drugą połowę lat 70., od 
kiedy strategia rozwoju organizacji przekształciła sieć nieco staromodnych klubów 
strzeleckich w masowe narzędzie oddziaływania politycznego75. W 1975 roku powołano 
Instytut na Rzecz Akcji Ustawodawczej (Institute for Legislative Action, ILA). Podczas 
narodowej konwencji w Cincinnati 1977 roku na czele stowarzyszenia stanęli Harlon 
Carter i Neal Knox wskutek manipulacji, która w annałach NRA zapisała się jako „re-
wolta w Cincinnati”76. Zwolennicy twardego kursu usunęli na drugi plan amerykańskich 

73  The Bill of Rights…, s. 106. 
74  S.D. Gold, Gun Control. Open for Debate, Marshall Cavendish, New York 2004, s. 65. 
75  T. Skocpol, M.P. Fiorina, Civic Engagement in American Democracy, Brookings Institution Press, 

Washington D.C. 1999, s. 479. 
76  S.D. Gold, Gun Control…, s. 65. 
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gentelmanów-tradycjonalistów, zasadniczo tym samym przekształcając oblicze NRA77. 
Organizacja postawiła na masowe pozyskiwanie poparcia; od 1978 roku liczba człon-
ków wzrosła ponad trzykrotnie78. Zamiast promowania kwestii bezpieczeństwa użycia 
broni skoncentrowano się na popularyzowaniu ideologii utożsamiającej wszelkie prze-
jawy jej kontroli z łamaniem praw wolnościowych Amerykanów. 

National Rifl e Association, zaliczana do tzw. grup interesów jednego tematu (single 
issue organized lobby, SIOL), nie podejmuje całościowych analiz kondycji społecznej 
czy politycznej w Stanach Zjednoczonych, koncentrując się jedynie na problematyce 
dostępu i użycia broni, edukacji w tym zakresie, bezpiecznego korzystania z broni, 
rozwoju sportów strzeleckich itp. Obszarem zainteresowania NRA jest propagowanie 
przekonania, że „intencją twórców Konstytucji było zapewnienie obywatelom możliwo-
ści posiadania takiej samej lub większej ilości broni, niż znajduje się w posiadaniu sił 
rządowych”79. Retoryczna potęga NRA polega na szerokim wykorzystaniu myśli Tho-
masa Jeffersona, Jamesa Madisona, Johna Adamsa, Thomasa Paine’a i podbudowywaniu 
swej argumentacji mozaiką cytatów z XVIII-wiecznych mędrców. „Konstytucja nigdy 
nie powinna tak być pomyślana [...], by móc zabraniać obywatelom Stanów Zjednoczo-
nych posiadania własnej broni” – dowodzi Samuel Adams w akcie ratyfi kującym kon-
stytucję USA z 1788 roku. „Żaden wolny człowiek nie powinien być pozbawiony prawa 
do użycia broni” – zwykł mawiać Thomas Jefferson80. Strategia bazowania na świętoś-
ciach amerykańskiej demokracji okazała się niezwykle skuteczna. Wieloletnie działania 
marketingowe sprawiły, że miliony Amerykanów hołdują przekonaniu o ścisłym związ-
ku działalności NRA z koncepcją ustrojową Ojców Założycieli. W konsekwencji zatem, 
kto występuje przeciwko NRA, kwestionuje tym samym fi lozofi ę i wartości polityczne, 
na których ufundowano republikę amerykańską. Przewodzący stowarzyszeniu wciąż 
powtarzają Amerykanom „Ci od dawna martwi, biali faceci, którzy stworzyli Bill of 
Rights, wiedzieli co robią”81. Wysiłki NRA nie są wymierzone bezpośrednio w działania 
prowadzące do eskalowania przemocy i szerzenia sfery zagrożeń publicznych. Wręcz 
przeciwnie, ich celem jest utrzymanie prawa obywateli do samoobrony, a w przekona-
niu konserwatywnego skrzydła społeczeństwa amerykańskiego nieodzownym warun-
kiem realizacji tego prawa jest przyzwolenie na noszenie broni. Co więcej, prawo to jest 
pojmowane jako manifestacja przywiązania do wartości obywatelskich i idei „małego 
rządu”, podstawowej dla tradycji ustrojowej Stanów Zjednoczonych. Orzeczenie Sądu 
Najwyższego z 2008 roku, pozbawiające konstytucyjny zapis elementu kontrowersji, 
może zaowocować szerokim porozumieniem społecznym co do faktu, że trzymanie bro-
ni z dala od przestępców, recydywistów, chorych umysłowo czy nastolatków nie godzi 
w prawo ogółu obywateli do samoobrony, a stanowi część tego prawa. Zdecydowane 
rozstrzygnięcie kluczowego wątku narodowego sporu o anachroniczność zapisów II po-
prawki otwiera więc nową perspektywę w debacie dotyczącej kontroli broni. W pewnym 
sensie takie rozstrzygnięcie podważa potrzebę istnienia NRA w jej dotychczasowej for-

77  Ibidem.
78  http://www.nraila.org/About/ (3.12.2009).
79  Ten Myths about Gun Control, NRA Institute for Legislative Action, 10.1994, s. 17.
80  M. Fita-Czuchnowska, Zabawy z bronią, „Wprost”, nr 23, 2006, http://www.wprost.pl/ar/91099/

Zabawy-z-bronia/?I=1226 (13.12.2009).
81  Ch. Fruehling Springwoot, Open Fire…, s. 111.
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mule. Radykalność obrońców II poprawki nie ma uzasadnienia w rzeczywistości poli-
tycznej, w której podstawy jej kwestionowania mogą zostać obalone przywołaniem roz-
strzygnięcia z 2008 roku. Skoro w Stanach Zjednoczonych marginalne znaczenie mają 
grupy nawołujące do całkowitego zakazu posiadania broni, to, paradoksalnie, wyrok ten 
może stworzyć jakąś płaszczyznę porozumienia. 

Jak na ironię, przyznanie, że indywidualne prawo posiadania broni wynika bezpośrednio z tre-
ści II poprawki do amerykańskiej Konstytucji, może stać się niezbędnym elementem sku-
tecznej jej kontroli. Trudności natury politycznej w tym zakresie wynikały z obaw licznych 
obywateli, którzy cenią sobie prawo posiadania broni, że jakiekolwiek środki zapobiegawcze 
oznaczają początek drogi prowadzącej do całkowitej prohibicji82.

Być może zatem otwarte przyznanie, że prawo do samoobrony i pewien model życia 
ważny dla milionów Amerykanów mają solidne zakorzenienie w Konstytucji, umożliwi 
osiągnięcie społecznego konsensusu. Na rzecz utrzymania prawnego status quo pracują 
nie tylko członkowie NRA, ale też cały szereg mniej lub bardziej radykalnych grup, jak: 
The Non-for Profi t Second Amendment Fundation, Mother’s Arms, Citizens Committee 
for the Right to Keep and Bear Arms (CCRKBA), Second Amendments Sisters (SIS), Pink 
Pistols czy Black Mas with a Gun83. Samo NRA jest olbrzymią, sprawnie działającą, ma-
szyną, której skrzydło lobbingowe stanowi Instytut na rzecz Akcji Ustawodawczej. Nie-
zwykła aktywność w zakresie marketingu politycznego, rozwijania nieformalnych relacji 
w kuluarach urzędów waszyngtońskich, pozyskiwania wsparcia fi nansowego sprawiły, że 
NRA zyskała wręcz mityczną pozycję w obszarze amerykańskiego lobbingu: 

Lobbyści NRA byli aktywni i skuteczni w przedsionkach, gabinetach i szatniach Kongresu, 
zyskując pewność, że przywoływane przez nich fakty, dane, przesłania i interpretacje, trafi ają 
do odpowiednich osób. NRA nagradza swych przyjaciół, wspierając ich kampanie, a karze 
swych wrogów, wspierając ich przeciwników politycznych84.

Strategia działania aktywistów NRA jest bezpardonowa i zdecydowana. Marketingo-
we komunikaty donoszą o imponującym współczynniku wygranych pojedynków usta-
wodawczych w Izbie Reprezentantów i Senacie – 237 z 275, w które Stowarzyszenie 
było zaangażowane w 2000 roku85. Nie ukrywa też roli, jaką odegrało w promowaniu 
kandydatury George’a W. Busha na prezydenta i Dicka Chenneya na wiceprezydenta, 
aktywizując posiadaczy broni w kluczowych okręgach wyborczych w Arkansas, Ten-
nessee, Zachodniej Wirginii oraz na Florydzie86. Strategia walki politycznej zaostrza się 
wprost proporcjonalnie do intensyfi kacji publicznej debaty na ważne dla NRA tematy, 
a zdolność do błyskawicznej mobilizacji rzeszy 4 milionów członków przynosi spek-
takularne efekty. Spektrum podejmowanych działań sięga od zasypywania instytucji 
czy mediów listami protestacyjnymi do otwartego wyrażania wrogości. W końcu lat 50. 
członkowie organizacji wysłali lawinę korespondencji do George’a Gallupa, sondujące-
go amerykańską opinię publiczną w kwestii zaostrzenia bezpieczeństwa, oskarżając go 

82  The Bill of Rights…, s. 86. 
83  Ch. Fruehling Springwoot, Open Fire…, s. 112. 
84  D.K. Davidson, Selling Sin: the Marketing of Socially Unacceptable Products, Greenwood Publishing 

Group, Westport, CT 2003, s. 207. 
85  Broszura NRA–ILA.
86  Ibidem.
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o rujnowanie „praworządnych posiadaczy broni i miłośników sportów strzeleckich”87. 
Działając według hasła „znaj swojego przeciwnika”, witryna internetowa NRA prezen-
tuje czytelnikom pełną listę organizacji i postaci życia publicznego opowiadających się 
za zaostrzeniem kontroli broni w Stanach Zjednoczonych. Rejestr obejmuje m.in. Am-
bulatory Pediatric Association, American Academy of Child Psychiatry czy National 
Association of School Psychologists88. 

Ostra retoryka NRA wywołuje niejednokrotnie kontrowersje. Przyczyną rezygnacji 
George’a H.W. Busha seniora z członkostwa w 1995 roku był list NRA, w którym zwo-
lenników zaostrzenia prawa federalnego w kwestii bezpieczeństwa korzystania z broni 
porównano do nazistowskich szturmówek89. Podobne sformułowania i mroczne wizje 
nakreślane przez zwolenników nieograniczonego dostępu do broni postrzegają wszel-
kie przejawy jej kontroli ze strony władz jako początek apokalipsy. Na przykład Aaron 
Zelman z organizacji Jews for the Preservation of Firearms Ownership w swej książce 
Death by Gun Control posługuje się w odniesieniu do tej debaty przywołaniem prawid-
łowości historycznych. Przypomina, że bezpośrednio po wprowadzeniu prawa kontrolu-
jącego posiadanie broni w Turcji (1911) przeprowadzono ludobójstwo bezbronnej lud-
ności armeńskiej. Społeczność żydowską w nazistowskich Niemczech najpierw legalnie 
rozbrojono, aby potem przedsięwziąć przeciwko niej plan masowej eksterminacji. Lista 
podobnych przykładów, dotyczących Chin, Związku Radzieckiego, Gwatemali, Kam-
bodży, Ruandy, ma wzmocnić wymowę głównego argumentu przeciwko ograniczeniom 
w posiadaniu broni – zmiana status quo zamieni Stany Zjednoczone w dekadencką, żąd-
ną krwi swoich obywateli, anarchię90. 

National Rifl e Association jest jednym z głównych głosów w debacie o oddziaływaniu 
przemocy w amerykańskim społeczeństwie; tym, który neguje związek pomiędzy do-
stępnością broni a rosnącymi statystykami przestępczymi. Nielogicznym jest, głosi NRA, 
oczekiwać, że przestępcy, którzy nie mają zamiaru podporządkowywać się prawom zaka-
zującym gwałtów, morderstw, kradzieży i rozbojów, dobrowolnie przestrzegać będą pra-
wa ograniczającego posiadanie broni. Taki pogląd od dawna jest obecny w amerykańskiej 
polityce. Prezydent Gerald Ford, cel dwóch niedoszłych zamachów, w debacie prezyden-
ckiej z Jamesem Carterem w 1976 roku, twierdził: „Osoba, która zechce użyć broni w nie-
legalnych celach, zdobędzie ją pomimo wymogu rejestracji czy wprowadzenia innych 
restrykcji. […] Nie powinno się w całym tym procesie karać praworządnego posiadacza 
broni91”. O sile ruchu świadczą nie tylko długie tradycje i determinacja w zapewnianiu, 
że broń jest jednym z symboli Ameryki, lecz także sprawność organizacyjna i poczucie 
moralnej racji. Jak ujął to stojący na czele NRA w 1992 roku Robert Corbin – „Mogą nas 
nazywać Imperium Zła. Mogą nas nienawidzić. Ale i tak wygramy”92. 

87  S.E. Igo, The Averaged American: Surveys, Citizens, and the Making of a Mass Public, Harvard Uni-
versity Press, Cambridge–London 2007, s. 174. 

88  http://www.nraila.org/Issues/FactSheets/Read.aspx?id=15&issue=011 (13.12.2009).
89  P.F. Boller, Presidential Anecdotes, Oxford University Press US, New York 1996, s. 376.
90  A.S. Zelman, R.W. Stevens, Death by „Gun Control”: The Human Cost of Victim Disarmament, 
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3.2. Amerykański ruch na rzecz kontroli broni

Nawet pobieżne spojrzenie na dwie spierające się strony amerykańskiej debaty na temat 
kontroli broni ujawnia zasadniczą dysproporcję sił. NRA skutecznie i konsekwentnie 
reprezentuje zwolenników prawa do posiadania broni, natomiast po drugiej stronie ba-
rykady wyraźnie brakuje gracza należącego do tej samej ligi. Zwolennicy kontroli broni 
nigdy nie uzyskali wpływów politycznych i społecznych, nigdy nie zbudowali potęgi 
organizacyjnej i fi nansowej ani też nigdy nie użyli retoryki opartej na tradycji i wartości 
amerykańskiego systemu w stopniu porównywalnym do swych przeciwników. W ame-
rykańskiej debacie na temat kontroli broni jedna strona jest więc silna słabością drugiej 
strony. 

Argumentacja dotycząca zasadności kontroli broni jest szeroka, przekonująca i bar-
dzo emocjonalna, szczególnie jako komentarz do kolejnych przestępstw, strzelanin czy 
morderstw, popełnionych przy użyciu broni. Nie istnieje jednak scentralizowana grupa 
interesu, która byłaby przeciwwagą dla potęgi zbudowanej przez NRA. Moralna racja 
czy krzyk rozpaczy mogą być dobrym partnerem w rozmowie o kontroli broni, ale aby 
zyskać przewagę i realnie oddziaływać na amerykański proces polityczny, potrzeba 
wpływów, determinacji i systematycznych działań. We współczesnym krajobrazie ame-
rykańskich grup interesu trudno nawet mówić o skoordynowanym ruchu na rzecz zao-
strzenia kontroli dostępu do broni, mimo że w ostatnich 50. latach liczba i zasięg regula-
cji na poziomie federalnym i stanowym w tym przedmiocie ciągle wzrasta. Postęp doko-
nuje się jednak przede wszystkim za sprawą tymczasowej aktywizacji czy projektów na-
kierowanych na uzyskanie jednorazowego celu. Pierwszą, i jak dotychczas najbardziej 
skuteczną, inicjatywą w tym zakresie były wysiłki, które doprowadziły do uchwalenia 
tzw. prawa Brady’ego w 1993 roku. Kampania ma swoje źródła w powołaniu w 1974 
roku National Council to Control Handguns (NCCH). Organizacja ta została powołana 
przez Marka Borinsky’ego, który uzyskał wsparcie byłego agenta CIA – Eda Wellesa 
i członka zarządu korporacji DU Pont – Pete’a Shieldsa. Motywacje do podjęcia tego 
wysiłku były natury osobistej – Borinsky był ofi arą przemocy z użyciem broni, a syn 
Shieldsa zginął w strzelaninie. Wykorzystanie indywidualnych historii było na pewno 
elementem uwierzytelniającym organizację – dowodziło, że wskazywany problem spo-
łeczny rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych istnieje i wzmacniało przekaz główne-
go komunikatu NCCH, że „broń niszczy, broń musi być kontrolowana”. W 1980 roku 
organizacja, początkowo działająca jako National Council to Ban Handguns, została 
przemianowana na Handgun Control Inc., konkretyzując swe przesłanie – nie chodziło 
o zakaz używania broni palnej, ale o kontrolę jej obiegu. Kolejną zmianę instytucjonal-
ną spowodowała decyzja Sary Brady – żony sekretarza prasowego prezydenta Ronalda 
Reagana – o zaangażowaniu w wysiłki na rzecz kontroli broni. Nadała ona nową, bar-
dzo przekonywającą, twarz kampanii, a jej przynależność do konserwatywnych kręgów 
– jest córką republikańskiego aktywisty, funkcjonariusza FBI i żoną wysokiego rangą 
urzędnika w konserwatywnej administracji – sprawiły, że przekaz kampanii docierał 
do szerokiej grupy amerykańskich tradycjonalistów. W 1989 roku istniejące od 1983 
roku pod auspicjami HCI Center to Prevent Handgun Violence (CPHV) powołało Legal 
Action Project – projekt na rzecz zaostrzenia ustawodawstwa dotyczącego dostępu do 
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broni. Tak zwana kampania Brady’ego odegrała ogromną rolę w nowelizacjach przepi-
sów przeprowadzonych przez Kongres w końcu lat 80. i na początku lat 90., stając się 
pierwszoplanową siłą w kraju, reprezentującą problem zagrożeń związanych z szeroką 
dostępnością broni palnej. Najdalej idące konsekwencje miała, przyjęta w 1993 roku 
przez administrację Billa Clintona, tzw. ustawa Brady’ego (Brady Handgun Violence 
Prevention Act). W tym starciu legislacyjnym HCI pokonało wpływy NRA, mimo że 
organizacyjnie, liczebnie i fi nansowo reprezentowało zaledwie 1/10 zasobów NRA. 
W ślad za przyjęciem tzw. Brady Bill podjęto wysiłki, które zmierzały do dalszego 
wzmocnienia kontroli broni w USA, zebrane w projekt noszący miano Brady II. Jego 
celem było wprowadzenie ogólnej licencji na posiadanie broni, wymogu rejestracji każ-
dego egzemplarza, czterokrotnie wyższej rocznej opłaty licencyjnej oraz wymogu licen-
cji dla handlarzy amunicją93. Proponowane postanowienia Brady II w zasadzie wprowa-
dzały regularną kontrolę handlu i posiadania broni, daleko wykraczającą poza wszystkie 
ograniczenia, które kiedykolwiek zostały przyjęte w Stanach Zjednoczonych. Zmiana 
konstelacji politycznej, opanowanie w 1994 roku Kongresu przez tradycyjne skrzydło 
republikańskie, przeciwne jakimkolwiek zmianom w zakresie tej problematyki, spowo-
dowało, że Brady II wciąż przynależy do grupy niezrealizowanych przedsięwzięć le-
gislacyjnych. Jednak liderzy HCI nie porzucili wysiłków na rzecz rozszerzania świado-
mości Amerykanów w kwestii zagrożeń, jakie niesie z sobą niekontrolowany dostęp do 
broni. W słynnym przemówieniu na Krajowej Konwencji Partii Demokratycznej w 1996 
roku Sara Brady zaproponowała, aby osoby skazane w związku z popełnieniem prze-
mocy domowej, zostały dodane do listy tych, którzy nie mogą legalnie zakupić broni. 
W 1997 roku Kongres wprowadził tę propozycję jako nowelizację Omnibus Consolida-
ted Appropriations Act. Działania ruchu w ostatnich latach koncentrują się na wywiera-
niu nacisków na dystrybutorów i producentów broni, zachęcające tych pierwszych do 
wprowadzenia dobrowolnych standardów bezpieczeństwa sprzedaży, a tych drugich do 
akcentowania kwestii bezpieczeństwa w produkcji. Ważnym obszarem aktywności jest 
pomoc prawna i pośrednictwo w procesach sądowych, które poszkodowani w aktach 
przemocy z użyciem broni wytaczają producentom lub władzom. To ogromnie ciekawy 
nurt amerykańskiej debaty o pożądanym zakresie kontroli broni, który w ciągu ostatnich 
lat przekształcił się z marginalnej grupy pozwów poszkodowanych osób indywidual-
nych w istotne narzędzie aktywnego kształtowania rzeczywistości prawno-politycznej. 
Wydaje się, że jest to kolejny front, na który przenosi się spór pomiędzy poplecznikami 
i przeciwnikami kontroli broni w Stanach Zjednoczonych.

W 2001 roku Handgun Control Inc. po raz kolejny zmieniło nazwę, tym razem na 
Brady Campaign to Prevent Gun Violence. W tym samym roku dokonano też ciekawe-
go przekształcenia organizacyjnego, wchłaniając organizację pod nazwą Milion Mom 
March. Konsolidacja ruchu kontroli broni jest zabiegiem pożądanym ze względu na 
możliwość poszerzenia zasięgu działania, a w przypadku tych dwóch podmiotów była 
to decyzja tym bardziej słuszna, że ich wizerunek i motywacje działania są bardzo zbli-
żone. Jak sugeruje nazwa, Marsz Miliona Matek to inicjatywa oddolna, której tło, tak 
jak w przypadku Brady Campaign, stanowią indywidualne doświadczenia. W 1999 roku 
Donna Dees-Thomases, poruszona wydarzeniami w Granada Hills w Kalifornii, gdzie 

93  H.L. Wilson, Guns, Gun Control and Elections. The Politics and Policy of Firearms, Rowman & 
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mężczyzna zastrzelił kilkoro przypadkowych dzieci, organizuje marsz na Waszyngton, 
aby zaprotestować przeciwko braku istotnych ograniczeń w dostępie do broni. 14 maja 
2000 roku około 75 tys. matek, biorących udział w przedsięwzięciu, domaga się po-
prawy bezpieczeństwa swych dzieci za sprawą ograniczenia dostępu do broni. Była to 
największa w historii kraju demonstracja przeciwko nieograniczonej sprzedaży broni 
palnej w USA. Podobne marsze odbyły się w całych Stanach Zjednoczonych, prowoku-
jąc szeroką dyskusję na temat motywacji demonstrujących oraz przysparzając kwestii 
kontroli broni znakomitej reklamy. Bezpośrednio po tych wydarzeniach ruch zyskał całą 
rzeszę nowych członków, założono 250 biur w 46 stanach. Jednak entuzjazm wywo-
łany emocjonalnymi gestami na dłuższą metę okazał się nie do utrzymania. Pomimo 
świetnej reklamy, szerokiego poparcia ze strony organizacji kobiecych czy edukacyj-
nych Million Mom March w zinstytucjonalizowanej postaci nie przetrwał nawet jednego 
roku; w 2001 roku stał się częścią Brady Campaign. Ta ostatnia jest w tej chwili główną 
siłą legislacyjną i edukacyjną, reprezentującą problematykę kontroli broni. Badawczo 
i informacyjnie ruch wspiera z kolei np. Violence Policy Center. Powstało ono w 1988 
roku, początkowo jako instytucja badawcza, która w miarę rozwoju działalności posze-
rzyła swój zasięg, stając się think-tankiem i aktywną organizacją edukacyjną. Zajmuje 
się przede wszystkim publikowaniem najnowszych badań dotyczących przestępczości, 
agresji społecznej, różnorodnych form przemocy i oddziaływania broni palnej na kształt 
relacji w zbiorowościach. Violence Policy Center nie posiada sformalizowanej struktury 
członkowskiej. Głównym celem, jaki sobie stawia, jest „[…] analiza szerokiego zakresu 
istotnych współcześnie kwestii dotyczących broni palnej i rozpowszechnianie wiedzy 
w tym zakresie wśród decydentów politycznych, dziennikarzy, specjalistów zdrowia 
publicznego, lokalnych aktywistów i szerokiej opinii publicznej”94.

Podsumowując, oczywistą słabością ruchu na rzecz kontroli broni w Stanach Zjed-
noczonych jest brak zakorzenienia społecznego, tradycji, zaplecza instytucjonalnego, 
wpływów politycznych. Za jego niewątpliwą zaletę uznać należy wiarygodność, zdol-
ność wywoływania emocji społecznych i świetne kontakty z mediami. Brady Campaign 
w swym przesłaniu sięga po konkretne przykłady, formułuje przekaz przez wyrazis-
te osobowości, opowiada historie, które głęboko zapadają w pamięć opinii publicznej. 
I rzeczywiście kwestia racjonalnej kontroli dostępu do broni zyskuje w Stanach Zjed-
noczonych grono zwolenników, jednak to poparcie nie przekłada się, jak dotychczas, 
na systematyczny, istotny wpływ na amerykańskie procesy polityczne i prawotwórcze.

3.3. Organizacje amerykańskie w międzynarodowej odsłonie debaty 
o kontroli broni

W świetle specyfi ki amerykańskiego podejścia do kwestii kontroli broni postulaty wpro-
wadzenia zasadniczych ograniczeń czy poddania eksportu broni z tego kraju ścisłej 
kontroli są traktowane jako radykalne. Te głosy są marginalizowane przez główny nurt 
amerykańskiej debaty publicznej, wywołując nierzadko zdecydowany sprzeciw. Wydaje 
się naturalne, że część tej energii społecznej, która nie ma szansy zaistnieć na arenie we-

94  http://www.vpc.org/aboutvpc.htm (15.12.2009).
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wnętrznej, powinna zostać wykorzystana w działaniach na rzecz kontroli broni w skali 
globalnej. Amerykańskie zaangażowanie na tej płaszczyźnie byłoby tym bardziej pożą-
dane, że dynamiczny międzynarodowy ruch na rzecz kontroli broni jest sterowany przez 
sieć organizacji pozarządowych. Amerykanie od dawna skutecznie rozwijają wysokie 
standardy funkcjonowania tzw. trzeciego sektora; dysponują wiedzą i doświadczeniem, 
cennym z punktu widzenia rozwijającego się w skali międzynarodowej ruchu. I rzeczy-
wiście, Center for Gun Violence Prevention wraz z 17. innymi organizacjami obywatel-
skimi, edukacyjnymi i badawczymi uczestniczy w międzynarodowej sieci International 
Action Network on Small Arms (IANSA). Zadania amerykańskich członków IANSA 
obejmują m.in.: zbieranie danych na temat społecznych i zdrowotnych konsekwencji 
rozprzestrzeniania broni, edukowanie w kwestii zagrożeń z tym związanych, oddziały-
wanie na sferę legislacji, wspieranie międzynarodowych wysiłków na rzecz proliferacji 
broni lekkiej95. Idea budowania międzynarodowej platformy działania w tym obszarze 
zrodziła się w końcu lat 90., kiedy kwestia zagrożeń ze strony niekontrolowanej broni 
lekkiej znalazła się na jednym z czołowych miejsc międzynarodowej agendy bezpie-
czeństwa. Pierwszym poważnym osiągnięciem przeprowadzonym na bazie takiej for-
muły, współpracy rządów, ONZ, transnarodowych sieci aktywistów oraz NGO z róż-
nych krajów była Międzynarodowa kampania na rzecz zakazu min przeciwpiechotnych 
(International Campaign to Ban Landmines, INCBL), która doprowadziła do przyję-
cia w 1997 roku tzw. konwencji ottawskiej o zakazie produkcji, użycia, składowania 
i przekazywania min przeciwpiechotnych96. Inicjatywa, będąca rezultatem konsekwen-
tnych działań multilateralnych 1100 podmiotów zgromadzonych pod szyldem INCBL, 
jest pierwszym w historii przykładem tak szerokiego porozumienia wynegocjowanego 
za sprawą aktywności oddolnej, bez udziału najpotężniejszych graczy politycznych. 
W 1997 roku INCBL uhonorowano Pokojową Nagrodą Nobla. Na konferencji zorga-
nizowanej z okazji przyjęcia konwencji w 1998 roku rozpoczęto prace nad kolejnym 
projektem, którego celem jest wprowadzenie efektywnego monitoringu przepływów 
broni ze źródeł rządowych i komercyjnych. Punktem wyjścia dla wysiłków IANSA jest 
przekonanie, że pomimo stałego oporu ze strony największych graczy światowego ryn-
ku broni, w tym Stanów Zjednoczonych, większość rządów rozpoznaje zagrożenia zwią-
zane z brakiem kontroli przepływu broni palnej, szczególnie do państw zagrożonych 
niestabilnością lub prowadzących wojny. Stąd też największym projektem tworzonym 
przez IANSA razem z Amnesty International i brytyjską organizacją Oxfam jest wypra-
cowywanie międzynarodowego poparcia dla przyjęcia Traktatu o handlu bronią (Arms 
Trade Treaty, ATT), którego postanowienia konsekwentnie odrzucane są przez Stany 
Zjednoczone. Zatem, chociaż debata dotycząca kontroli broni i szczelności sieci jej prze-
pływu nabiera rozpędu, stanowisko rządu amerykańskiego jest jedną z najważniejszych 
przeszkód do pokonania w skutecznym wdrażaniu negocjowanych postanowień. Jest 
to też powód, dla którego zaangażowanie organizacji reprezentujących amerykańskie 
społeczeństwo obywatelskie jest niezwykle istotne w promowaniu nowego spojrzenia na 
złożone kwestie wewnętrznego i międzynarodowego obrotu bronią. Stany Zjednoczone 
są największym producentem i eksporterem broni na świecie, a zarazem krajem, w któ-

95  http://www.iansa.org/regions/namerica/namerica.htm (15.12.2009).
96  Więcej na ten temat w rozdziale III. 
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rym stosunek opinii publicznej do tej kwestii jest dwuznaczny. Cennym wkładem w mię-
dzynarodową debatę na ten temat jest więc z jednej strony przybliżanie amerykańskiego 
punktu widzenia, a z drugiej budowanie krajowego poparcia dla idei, która znajduje 
szeroki oddźwięk na świecie. Przeprowadzony w 2004 roku sondaż Chicago Council on 
Foreign Relations wskazuje, że 57% respondentów opowiadało się wówczas za przeka-
zaniem ONZ uprawnienia do regulacji międzynarodowego rynku broni97. W 2006 roku 
wskaźnik poparcia wzrósł do 60%, przy 36% deklarujących sprzeciw wobec tego roz-
wiązania98. Ponadto sondaże opinii publicznej wskazują, że chociaż Amerykanie traktują 
prawo do posiadania broni jako obywatelski przywilej, raczej sceptycznie wypowiadają 
się wobec kwestii eksportowania broni za granicę; w 1975 roku wskaźnik poparcia dla 
tego typu praktyk wynosił 35%, natomiast w 2002 roku obniżył się do zaledwie 18%99. 
Przedmiotem szczególnego zainteresowania międzynarodowego lobby na rzecz kontro-
li broni jest monitorowanie rzeczywistości politycznej i zmian legislacyjnych w tym 
zakresie. Każda decyzja dotycząca zaostrzenia lub rozluźnienia kontroli handlu bronią 
opatrywana jest komentarzem wyspecjalizowanych jednostek badawczych w rodzaju 
World Policy Institute, Center for Defense Information. Agregowane dane, opinie, eks-
pertyzy są częścią międzynarodowej sieci informacji na temat polityki poszczególnych 
państw w zakresie handlu bronią; przyczyniają się też do rozpowszechniania wiedzy 
o tym zjawisku na forum opinii publicznej. Jednak amerykańskie organizacje pozarzą-
dowe promujące wielostronną kontrolę rozprzestrzeniania broni konwencjonalnej nie 
odgrywają szczególnie wpływowej roli w międzynarodowej strukturze. Jak przyznaje 
Rebecca Peters, stojąca na czele IANSA: „W tej chwili nie jesteśmy szczególnie zainte-
resowani Stanami Zjednoczonymi. Wolimy pracować w krajach, gdzie możemy liczyć 
na jakiś postęp”100. 

Zatem ton tej debacie – zarówno na arenie wewnętrznej, jak i międzynarodowej – 
nadaje National Rifl e Association. Nieprzejednane stanowisko w kwestii dostępności 
broni, dotychczas prezentowane w odniesieniu do praw narodu amerykańskiego, zostało 
rozciągnięte na zagadnienie kontroli broni rozpatrywane w skali globalnej, co niesie 
z sobą poważne konsekwencje. „Kiedy tylko kwestia kontroli broni zaczęła być dysku-
towana na forum ONZ, pojawiła się tam też NRA. Przez kilka lat stanowiła ona właści-
wie jedyną reprezentację NGO zajmujących się sprawą broni palnych w Radzie Gospo-
darczej i Społecznej ONZ”101. National Rifl e Association aktywnie działa w strukturach 
ONZ od 1996 roku. Jest liderem powstałego rok później World Forum on the Future of 
Sport Shooting Activities, zrzeszającego organizacje przeciwne kontroli i reprezentację 
producentów broni. 

Intensywna kampania National Rifl e Association w 2000 roku zdecydowanie wpły-
nęła na ofi cjalne stanowisko zaprezentowane w 2001 roku podczas konferencji ONZ na 
temat nielegalnego handlu tzw. bronią lekką. Celem konferencji było m.in. wdrożenie 

97  Global Views 2004: American Public Opinion and U.S. Foreign Policy 2002, Chicago Council on 
Foreign Relations, 2004, [w:] J.L. Erickson, The Arms Trade Treaty: the Politics Behind the US Process, 
German Institute for International and Security Affairs, Working Paper, 2007 s. 9. 

98  Ibidem. 
99  American Public Opinion and U.S. Foreign Policy 1975, Chicago Council on Foreign Relations, 

1999, www.chicagocouncil.org (15.12.2009).
100  D. Morton, Gunning for the World...
101  W. Cukier, V.W. Sidel, The Global Gun Epidemic..., s. 223.
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ujednoliconego systemu znakowania broni wprowadzanej do obiegu, co dawałoby moż-
liwość jej monitorowania. Według przeprowadzonych szacunków zabieg taki mógłby 
doprowadzić do ograniczenia nawet o 500 milionów sztuk broni ręcznej krążącej w sy-
stemie międzynarodowym. Zanegowanie tych wysiłków przez stronę amerykańską było 
bezpośrednio motywowane dbałością o prawo obywateli tego kraju do posiadania broni. 
Delegacja Stanów Zjednoczonych w swym składzie miała m.in. członka zarządu NRA 
– Roberta Berry’ego102. Podczas następnej konferencji przeglądowej w 2006 roku trzech 
delegatów z ramienia organizacji pozarządowych, wchodzących w skład amerykańskiej 
delegacji, reprezentowało NRA103. Wcześniej stowarzyszenie zorganizowało szeroko 
zakrojoną akcję wysyłania listów w Stanach Zjednoczonych, w których sugerowano, że 
działania ONZ mają na celu odebranie Amerykanom ich uświęconego tradycją prawa 
do posiadania broni104. W polityce informacyjnej NRA w kwestii międzynarodowych 
wysiłków dotyczących ograniczeń w handlu bronią często pojawia się wyraźnie spisko-
wy ton kreujący społeczną atmosferę niepokoju i poczucie zagrożenia. NRA w swych 
komunikatach mówi o „międzynarodowej konspiracji spekulantów”, których działania 
powodowane „mitem o światowym problemie broni” mają na celu odarcie Stanów Zjed-
noczonych z ich potęgi militarnej. ONZ, kierująca wysiłkami na rzecz wielostronnej 
kontroli rozprzestrzeniania broni, w materiałach NRA prezentowana jest jako lobby „po-
zbawiające świat jego prawa do posiadania broni”, prowadzące „kampanię konfi skaty 
broni”. 

Ta linia retoryczna coraz żywiej przebija w wypowiedziach prominentnych człon-
ków NRA. W fi lmie reklamowym z 2000 roku ówczesny lider organizacji, znakomity 
aktor Charlton Heston, ujmuje rzecz następująco: 

Jeśli chociaż trochę interesujesz się polityką, musisz wiedzieć, że wielu ludzi w Waszyngtonie 
chce odebrać ci prawo posiadania i używania broni. Prawda wygląda tak, że mają oni po swo-
jej stronie cały świat: wciąż postępuje systematyczne rozbrajanie wolnych ludzi całego globu. 
Wiadomość, którą wysyła ci świat jest jasna – twoja broń będzie następna. Tylko jedna rzecz 
stoi na ich drodze – II poprawka i National Rifl e Association.

W tym samym materiale Wyne LaPierre – wówczas wiceprezydent NRA – dodaje: 
„[…] na forum ONZ i na całym świecie ruch przeciwstawiający się prawu posiadania 
broni szybko zyskuje pieniądze i poparcie. Ich celem są Stany Zjednoczone”105. 

Wydaje się, że wzrost zainteresowania respektowaniem prawa do posiadania broni za 
granicą wyznacza nowy kierunek rozwoju organizacji. Wskazują na to coraz liczniejsze 
w ostatnich dwóch dekadach przykłady zaangażowania w kształtowanie opinii publicz-
nej i generowania poparcia dla kwestii powszechności broni w innych krajach – Austra-
lii, Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Meksyku. Na strukturze i ideologii NRA wzoruje się 
Australian Shooters Party czy Canadian Institute for Legislative Action (CILA). 

Rozszerzenia perspektywy działania może dowodzić np. zaangażowanie NRA w pro-
test przeciwko wprowadzeniu zakazu posiadania broni w innych krajach. Flagowym 
przykładem na tym polu jest Brazylia. Jak wyjaśniał rzecznik prasowy organizacji: 

102  P.W. Singer, Children at war, University of California Press, Berkeley, CA 2006, s. 141. 
103  W. Hoge, With Caveats. US Back Session at UN on Curtailing Illegal Arms, „New York Times”, 

28.06.2006, s. A10.
104  Ibidem.
105  NRA Goes Global, CAGV, „Newsletter”, Vol. 6, No. 2, spring 2000.
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„Traktujemy Brazylię jako furtkę dla dominacji światowego ruchu kontroli broni. Jeśli 
jej zwolennicy zwyciężą w Brazylii, Ameryka będzie następna”106. 

W 2005 roku, w kulminacyjnym punkcie debaty na ten temat, amerykańska organi-
zacja wykupiła reklamy w najlepszym czasie antenowym, aby uświadomić Brazylijczy-
kom, że nowe prawo nie obniży wskaźników przestępczości, a jedynie ograniczy sfe-
rę ich obywatelskich wolności. Przekaz wzmacniała mozaika symbolicznych obrazów 
walki o wolność zaczerpniętych z historii świata: uwolnienie Nelsona Mandeli, upadek 
muru berlińskiego, protestujący na placu Tian’anmen107. Wynik referendum z 2005 roku 
– pierwszego na świecie, w którym obywatele sami mieli wypowiedzieć się w kwestii 
restrykcyjnego zaostrzenia warunków posiadania broni – był negatywny pomimo fak-
tu, że badania opinii publicznej przeprowadzone na początku kampanii wskazywały na 
70% poparcia dla nowych uregulowań108. Naturalnie referendum w Brazylii stało się 
również polem aktywności organizacji popierających ścisłą kontrolę broni, wśród któ-
rych na pierwszy plan wysunęła się IANSA, grupująca 500 organizacji prokontrolnych 
z całego świata. Jeśli zatem porównać skalę stricte amerykańskiego zaangażowania w tę 
debatę, naprzeciw siebie stanęły: amerykańska część IANSA (13 spośród 500. organi-
zacji) i NRA jako samodzielny, pierwszoplanowy gracz wspierający brazylijskich prze-
ciwników kontroli broni. Dawid Morton sugeruje, że jedną z najbardziej efektywnych 
strategii oddziaływania na pokrewne grupy interesów za granicą będzie odgrywanie roli 
„globalnego think-tanku popierającego posiadanie broni”109. Skoro za sprawą procesów 
globalizacyjnych sprawy ważne dla Amerykanów decydują się na forum międzynaro-
dowym, również tam najpotężniejsza organizacja lobbingowa w Ameryce i największa 
grupa działająca na rzecz powszechnego dostępu do broni na świecie rozwija swoje 
struktury. Paradoks zaciętości organizacji w eliminowaniu przejawów dyskusji na te-
mat zasadności jakiejkolwiek formy kontroli polega na tym, że program NRA popiera 
odpowiedzialne i bezpieczne użytkowanie broni. Zatem większość propozycji (np. do-
tyczących ograniczenia nielegalnego handlu bronią) negocjowanych na forum ONZ jest 
jak najbardziej zgodna z fi lozofi ą działania NRA zapisaną w jej aktach założycielskich. 

106  A. Foek, Shot Down: Lobby Kills Brazil Gun Ban, CorpWatch, 25.10.2005, http://www.corpwatch.
org/article.php?id=12703 (15.01.2009, 16.12.2009).

107  D. Morton, Gunning for the World...
108  Ibidem. Zob. również T. Phillips, Brazil Votes on Deadly Obsession with Guns, „Guardian Unlimi-

ted”, 22.10.2005, http://www.guardian.co.uk/world/2005/oct/22/brazil.mainsection (16.12.2009).
109  T. Phillips, Brazil Votes...



CHARAKTERYSTYKA GLOBALNEGO RYNKU 
BRONI I TECHNOLOGII MILITARNYCH
ROLA  AMERYKAŃSKIEGO PRZEMYSŁU

NA ŚWIATOWYM RYNKU BRONI

1. POTENCJAŁ ZBROJENIOWY PAŃSTWA JAKO NARZĘDZIE 
WPŁYWU I PUNKT ODNIESIENIA W STOSUNKACH 
MIĘDZYNARODOWYCH

Według wizji prezydenta Franklina Delano Roosevelta nowy porządek globalny, po za-
kończeniu II wojny światowej, miał się opierać na czterech wolnościach: wolności sło-
wa i przekonań, wolności religii, wolności od głodu i wolności od strachu. Wolność od 
strachu miała być osiągnięta za pomocą ogólnoświatowego rozbrojenia tak, aby żadne 
państwo nie było w stanie dokonać aktu fi zycznej agresji wobec innego państwa1. 

Okazało się jednak, że powszechny system bezpieczeństwa został zbudowany na 
odmiennych podstawach. To nie redukcja, ale zwiększanie potencjału zbrojeniowego 
państw stało się sposobem na ochronę wolności słowa, przekonań i likwidację ubóstwa. 
Natomiast wolność od strachu, jeśli kiedykolwiek została osiągnięta, nie oznaczała bra-
ku możliwości ataku zewnętrznego, ale posiadanie środków pozwalających na skuteczne 
odparcie tego ataku – nowoczesnego i potężnego arsenału. 

Historia stosunków międzynarodowych może być charakteryzowana jako spójny 
cykl przeplatających się okresów wojny i pokoju. Jednym z kluczowych dla wyjaśniania 
zjawisk i kondycji współczesnego świata jest pytanie o przyczyny pojawiania się wo-
jen, możliwości utrzymania pokoju i czynniki, które wpływają na przyjęcie bardziej lub 
mniej agresywnej polityki poszczególnych aktorów na arenie międzynarodowej. Jedną 
z ważnych zmiennych jest w tym kontekście dostęp do militariów. Naczelną funkcją 
gromadzonych przez państwa arsenałów powinno być zapewnianie poczucia bezpie-
czeństwa. Posiadanie broni od zawsze stanowiło jednak istotny element kształtowania 
pozycji państwa i podnoszenia jego zdolności obronnych. Powoduje to dążenie władzy 
politycznej do pozyskiwania coraz to większej ilości broni, która może pomagać w utrzy-
maniu rządów i rozwija możliwości oddziaływania zewnętrznego. Posiadanie znaczącej 

1  F.D. Roosevelt, The Four Freedoms, przemówienie w Kongresie USA, 06.01.1941, http://www.ame-
ricanrhetoric.com/speeches/fdrthefourfreedoms.htm (23.06.2006).
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ilości zaawansowanej technologicznie broni, a szczególnie broni jądrowej, niewątpliwie 
jest czynnikiem, który określa pozycję państwa w międzynarodowej hierarchii. 

Wydatki militarne są kluczowym fenomenem pozwalającym na zrozumienie różnych aspek-
tów historii ekonomii: kosztów, fi nansowania i powstawania konfl iktów zbrojnych, tworzenia 
się państw narodowych oraz generalnie roli rządu w życiu każdego człowieka. A jego wpły-
wom poddani jesteśmy coraz bardziej, szczególnie z nastaniem XIX wieku2. 

Należy podkreślić, że z jednej strony zasobność arsenału jest gwarancją wysokiej 
pozycji danego państwa w układzie międzynarodowym, nawet jeśli pozostałe czynniki 
oddziaływania na stan polityki międzynarodowej znajdują się w kryzysie. Państwa sta-
nowiące zagrożenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa – Korea Północna czy Iran 
– są postrzegane przez pryzmat broni nuklearnej, która pozostaje lub pozostawać może, 
w ich dyspozycji. Z drugiej strony odejście od rozszerzania potencjału militarnego nie 
powoduje automatycznej marginalizacji państwa w międzynarodowym układzie sił, je-
śli tylko za pomocą narzędzi ekonomicznych czy politycznych potrafi  ono skutecznie 
oddziaływać na kształt stosunków na arenie międzynarodowej. Tu dobrym przykładem 
może być Japonia. 

Na podstawie potencjału wojskowego trudno więc szacować ostateczne możliwości 
wywierania wpływu na innych członków społeczności międzynarodowej, jednak po-
ziom wydatków militarnych jest jedną z najczęściej przywoływanych zmiennych w kon-
tekście określania statusu państw. 

Potencjał militarny państwa jest określany przede wszystkim na podstawie wielkości 
i nowoczesności jego arsenału oraz liczebności sił zbrojnych, którymi dysponuje. Pod-
stawowym punktem odniesienia jest tutaj wysokość nakładów militarnych w stosunku 
do wielkości budżetu. Pod uwagę brany jest poziom wydatków wojskowych w:

–  liczbach bezwzględnych;
–  przeliczeniu na jednego mieszkańca;
–  odniesieniu do całości dochodu narodowego. 
Aby uzyskać pełny obraz dotyczący potencjału obronnego państwa i miejsca, jakie 

polityka bezpieczeństwa zajmuje wśród priorytetów realizowanych przez dany rząd, na-
leży powyższe kryteria oceny stosować łącznie, przy uwzględnieniu poziomu rozwoju 
gospodarczego i wielkości kraju3.

Warto przypomnieć, że przed nadejściem XX wieku potencjał zbrojeniowy państwa 
był mierzony nie tylko ilością i jakością posiadanej broni, lecz także wyznaczała go 
umiejętność zwyciężania obcych wojsk czy zdolność obrony przed najeźdźcami. Wcześ-
niejsza ewolucja narzędzi prowadzenia wojny dokonywała się odległymi w czasie eta-
pami. Produkcja broni na masową skalę była wynikiem XIX-wiecznej rewolucji prze-
mysłowej. Światowy rynek został wówczas zdominowany przez kilka przedsiębiorstw, 

2  J. Eloranta, Military Spending Patterns in History, 2005, http://eh.net/encyclopedia/article/eloranta.
military (27.08.2006).

3  Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz sąsiadujący z nimi Jemen w 1998 roku wydały na cele militarne, 
kolejno 6,5 oraz 6,6% PKB. Pomimo że wskaźnik ma bardzo podobną wartość, Emiraty przeznaczyły na cele 
wojskowe 3 mld dolarów, natomiast Jemen 388 mln dolarów. Zob. L. Porębski, Militarne aspekty światowego 
układu sił, [w:] Konfl ikty współczesnego świata, red. R. Borkowski, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-
-Dydaktyczne AGH, Kraków 2001, s. 69–89. 
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których działalność nie podlegała ograniczeniom ze strony państw. Największe fi rmy 
zbrojeniowe prowadziły aktywność eksportową na szeroką skalę4. 

Od początku XX wieku dziedzina produkcji i handlu bronią bardzo dynamicznie się 
rozwijała, czego wyrazem są następujące po sobie rewolucje militarne. 

I wojna światowa stanowiła pole doświadczalne dla broni maszynowej, łodzi pod-
wodnych, czołgów czy trującego gazu, które weszły wówczas do powszechnego użycia. 
Bezpośrednim tego wynikiem stała się liczba ofi ar działań militarnych. Tylko w bitwie 
pod Verdun, rozgrywającej się na przestrzeni 10 miesięcy 1916 roku, Niemcy stracili 336 
tysięcy żołnierzy, a wśród Francuzów poległo ich 362 tysiące. Za sprawą zastosowanych 
środków technicznych wojna przestała być domeną człowieka, stając się polem działa-
nia maszyn. Stopień barbarzyństwa, jaki przyniósł ten proces, kazał wielu obserwatorom 
I wojny światowej obawiać się o los ludzkości. Słuszność tych obaw brutalnie obnażyły 
obozy śmierci w kolejnej odsłonie XX-wiecznej wojny totalnej. Przyniosła ona z sobą 
następną rewolucję w zakresie militariów – wyznaczała ją ogromna liczba ofi ar wynika-
jąca ze skuteczności nowych sposobów realizacji celów wojskowych, przede wszystkim 
bombardowań i użycia lotnictwa bojowego na niespotykaną wcześniej skalę5. 

Następną cezurę w historii działań militarnych wyznaczało zastosowanie broni jądro-
wej – Hiroszima i Nagasaki stały się symbolem destrukcyjnej siły nowych technologii 
w służbie wojny. Ostatnia w XX wieku rewolucja nastała wraz z wynalezieniem między-
kontynentalnych pocisków balistycznych (ICBM), co było punktem zwrotnym w budo-
waniu systemu bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych – położenie geografi czne kraju 
nie stanowiło już wystarczającej bariery przed niespodziewanym atakiem. Na przełomie 
stuleci działy badań i rozwoju fi rm zbrojeniowych znów zaczęły być testowane pod 
kątem innowacyjności. Broń XXI wieku jest synonimem stopnia postępu technologicz-
nego, jaki zdołano osiągnąć na ziemi. To broń inteligentna, wykorzystująca odkrycia 
informatyki i biotechnologii. A jednak nowy wiek wciąż czeka na kolejną rewolucję – 
tę, która doprowadzi nas w końcu do zapowiadanej przez dowódców i polityków wojny 
humanitarnej.

Ten pobieżny przegląd kluczowych etapów w rozwoju narzędzi militarnych przy-
nosi refl eksję, że im więcej broni się wytwarza, im jest ona dostępniejsza i powszech-
niej stosowana, tym wyższy staje się pułap destrukcji, którą za pomocą tej broni można 
przeprowadzić. Podstawową przyczyną takiego stanu rzeczy nie jest dążenie państw do 
poszerzania zasobów swoich arsenałów, ale wykorzystywanie uzbrojenia jako narzędzia 
rozgrywek politycznych i źródła zysku. 

Zasadniczym pytaniem dla podejmowanych tu rozważań będzie to, dlaczego państwa 
sprzedają wyprodukowaną broń? Złożone motywacje poszczególnych rządów można 
podzielić na trzy grupy argumentów: natury strategicznej, politycznej i etycznej6.

4  Niemiecki Krupp eksportował około 80% produkcji. Zob. SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disar-
mament and International Security, Oxford 2003, s. 325.

5  Liczba ofi ar I wojny światowej to 13–15 mln. W II wojnie światowej zginęło 50–60 mln osób, a łącznie 
we wszystkich konfl iktach zbrojnych XX wieku śmierć poniosło 120–129 mln. Zob. M. Leitenberg, Wojny 
i konfl ikty w latach 1945–2000: ofi ary śmiertelne, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. 
Zagrożenia – Koncepcje – Instytucje, red. R. Kuźniar, Z. Lachowski, PISM, Warszawa 2003, s. 153–206.

6  R. Smith, A. Humm, J. Fontanel, The Economics of Exporting Arms, „Journal of Peace Research”, Vol. 
22, No. 3, 09.1985, s. 242–244; K. Waltz, Man, State, and War, Columbia University Press, New York 1970.
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Strategiczny wymiar dysponowania zasobami militarnymi wynika już z woli podjęcia 
przez państwo produkcji zbrojeniowej. Rządy decydują o rozwijaniu i wspieraniu prze-
mysłu zbrojeniowego ze względu na zapotrzebowanie na systemy dostosowane ściśle 
do potrzeb ochrony bezpieczeństwa danego państwa. Kluczową wartością będzie samo-
wystarczalność w produkcji uzbrojenia, która jest postrzegana jako jeden z głównych 
czynników budowania zaawansowanego systemu bezpieczeństwa narodowego7. Zdol-
ność rozwijania technologii militarnych umożliwia również uczestnictwo w międzyna-
rodowej rywalizacji o prymat w posiadaniu najnowszych rodzajów uzbrojenia. Tempo 
rozwoju technologii militarnych stanowi, oprócz aspektów politycznych, najważniejszy 
obecnie czynnik wyznaczający kierunek rozwoju światowego handlu bronią. Powodu-
je ono, że konieczność utrzymywania wysokich standardów technologicznych wzmaga 
dynamikę praktyk eksportowych i importowych szczególnie w grupie państw wysoko 
rozwiniętych o istotnej pozycji w międzynarodowym układzie sił. Eksport broni rozpa-
trywany ze strategicznego punktu widzenia będzie więc przede wszystkim sposobem 
na wzmacnianie więzi z grupą sojuszników oraz zabiegiem umożliwiającym obniżenie 
kosztów związanych z utrzymaniem i rozwijaniem bazy militarnej8. 

Polityczny typ uzasadnień dla działalności państw w zakresie eksportu broni akcentu-
je aspekt budowania relacji z partnerami na arenie międzynarodowej. Możliwość dostar-
czania innym państwom dóbr o strategicznym znaczeniu przydaje państwu-eksporterowi 
sposobność oddziaływania na ich zachowania polityczne. Dostawca uzbrojenia decydu-
je wówczas o stopniu zaawansowania potencjału militarnego państwa-odbiorcy. Posiada 
pewną możliwość ograniczenia jego zdolności militarnych lub też podwyższania ich, 
jeśli jest to korzystne z punktu widzenia jego własnych interesów politycznych. W tak 
kształtowanej relacji na linii eksporter – importer zyski ze sprzedaży broni postrzegane 
są w głównie kategoriach politycznych. Należy do nich wzmacnianie sojuszy, budowa-
nie prestiżu, zwiększanie możliwości oddziaływania, tworzenie tzw. kapitału relacji9. 

Omówione powyżej czynniki – strategiczny i polityczny – odgrywają największą rolę 
w procesie decyzyjnym dotyczącym eksportu broni. Jednak nie sposób zaprzeczyć, że 
pierwszoplanowy dylemat związany z handlem bronią i uznaniem go za narzędzie w pro-
wadzeniu polityki zagranicznej państw przynależy do sfery etyki. Omawiana tu sprze-
daż broni odbywa się w ramach legitymowanego systemu prawnego, ale nawet legalne 
transakcje mogą przynosić wątpliwości natury moralnej. Najczęściej mają one związek 
z podejrzeniem, że państwo lub organizacja, do której jest kierowany dany transport 
uzbrojenia, może je wykorzystać w celu podjęcia agresji lub innych działań sprzecznych 
z zasadami prawa międzynarodowego i standardami ochrony praw człowieka. Argu-
menty etyczne były jednym z podstawowych źródeł, z których wyrosły koncepcje kon-
troli przepływu uzbrojenia, szczególnie, że badania związku pomiędzy posiadaniem do 
dyspozycji narzędzi przemocy a skłonnością do ich użycia, potwierdziły, iż zależność 

7  R. Kuźniar, Polityka i siła. Studia strategiczne – zarys problematyki, Scholar, Warszawa 2005.
8  C.H. Anderton, Economics of Arms Trade, [w:] Handbook of Defense Economics, Vol. 1, red. K. Har-

tley, T. Sandler, Amsterdam–New York 1996, s. 526–528.
9  J. Sislin, Arms as Infl uence: the Determinants of Successful Infl uence, „The Journal of Confl ict Reso-

lution”, Vol. 38, No. 4, 12.1994, s. 665–689.



Charakterystyka globalnego rynku broni i technologii militarnych 61

taka istnieje zarówno na poziomie indywidualnym, jak i społecznym10. Broń jest tra-
dycyjnie postrzegana jako narzędzie obrony państwa przed zagrożeniem zewnętrznym, 
jednak częstotliwość występowania wojen domowych w ciągu ostatnich dziesięcioleci 
dowodzi, że współcześnie większym zagrożeniem jest agresja, której źródło znajduje się 
wewnątrz struktury społecznej. 

Ta prawidłowość zyskuje na znaczeniu, jeśli bierze się pod uwagę fakt, że od momen-
tu zakończenia zimnej wojny ponad 2/3 globalnych transferów broni jest kierowanych 
do krajów rozwijających się, często w regiony niestabilne, gdzie ułatwiony dostęp do 
broni może bezpośrednio przyczynić się do wybuchu przemocy.

Historia konfl iktów niejednokrotnie dowiodła, że niekontrolowane praktyki ekspor-
tu broni negatywnie oddziałują na przestrzeganie fundamentalnych zasad współpracy 
międzynarodowej oraz podkopują podstawowe wartości, na których opiera się globalny 
system polityczny. Stosunek do eksportu broni będzie zawsze miernikiem odpowiedzial-
ności rządów, których działania mogą wywołać dalekosiężne skutki nie tylko w odnie-
sieniu do pojedynczych państw, lecz także do całego systemu bezpieczeństwa między-
narodowego. 

Państwa zaangażowane w transfery broni ponoszą słuszną, wymierną odpowiedzialność za 
szkody wyrządzone za pomocą uzbrojenia, które dostarczyły. Państwa eksportujące, ale rów-
nież te, które stanowią punkty przerzutowe, organizują źródła fi nansowania, umożliwiają 
transport i nielegalne transakcje broni, muszą przyjąć odpowiedzialność za brak sprawowania 
efektywnej kontroli, co sprawia, że prywatni aktorzy działający na rynku broni zdolni są do-
starczać ją każdemu, kto jest w stanie zapłacić żądaną cenę11.

Dylematy te można rozstrzygnąć na dwa sposoby – rezygnując z eksportu broni lub 
próbując wdrożyć skuteczne mechanizmy monitorowania i kontroli. Imperatyw moralny 
w polityce międzynarodowej nie wydaje się być na tyle silny, aby warto było w ogóle 
rozważać pierwszą propozycję. Tym bardziej więc niepokoi fakt, że mechanizmy kon-
troli zbrojeń od zakończenia zimnej wojny słabną. Wprawdzie w latach 90. XX wieku 
zmniejszono ogólną liczbę uzbrojenia znajdującego się w obrocie międzynarodowym, 
znacznie obniżyła się też wtedy skala globalnych wydatków militarnych, jednak zagroże-
nia bezpieczeństwa XXI wieku znów wzmogły potrzebę wzmacniania arsenałów, a broń, 
która pozostaje w obrocie, jest coraz bardziej zaawansowana i coraz łatwiej dostępna. 

Taki stan rzeczy wynika z braku uniwersalnej wizji kontroli przepływu uzbrojenia. 
Tradycyjne zasady kontroli zbrojeń są postrzegane jako nieadekwatne dla nowych rea-
liów geopolitycznych, jako że stworzone zostały na potrzeby zimnowojennej konfron-
tacji mocarstw. Wciąż trwają poszukiwania nowego modelu międzynarodowej kontroli 
zbrojeń, a wśród propozycji pojawiają się również głosy, które sens tej kontroli całko-
wicie negują. 

10  Zob. A. Leander, Globalisation and the State Monopoly on the Legitimate Use of Force, „Political 
Science Publications”, No. 7, 2004.

11  L. Misol, Weapons and War Crimes: The Complicity of Arms Supplier, [w:] Human Rights and Armed 
Confl icts, Human Rights Watch, 2004, http://hrw.org/wr2k4/ (25.06.2006).
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2. PRODUKCJA I HANDEL UZBROJENIEM W KONCEPCJACH 
BEZPIECZEŃSTWA MIĘDZYNARODOWEGO

Bezpieczeństwo stanowi centralne zagadnienie współczesnych stosunków międzynaro-
dowych, jednak natura pojawiających się na arenie międzynarodowej zagrożeń ulega 
przekształceniom i coraz rzadziej odpowiedzieć na nie można za pomocą broni konwen-
cjonalnej czy przy użyciu innych rozwiązań militarnych. Na uwagę zasługuje więc fe-
nomen kształtowania się międzynarodowego rynku uzbrojenia, który pomimo zasadni-
czego zmniejszenia swych rozmiarów na początku lat 90., od dekady systematycznie się 
rozwija i w chwili obecnej jego wartość dorównuje szczytowym wskaźnikom z czasów 
zimnej wojny.

Na wstępie rozważań dotyczących sposobów i celów wykorzystywania przez pań-
stwa dóbr zbrojeniowych zasadne jest przybliżenie koncepcji samego bezpieczeństwa12. 
W sposób najprostszy i najbardziej ogólny bezpieczeństwo defi niuje się jako stan, w któ-
rym nie pojawiają się zagrożenia wpływające na suwerenność, politykę czy gospodarkę 
danego państwa oraz na możliwość realizacji podstawowych wartości przez indywidual-
nych obywateli i całe społeczeństwa13. Zagrożenia te mogą mieć charakter wewnętrzny 
oraz zewnętrzny i w zależności od ich natury stosuje się odmienne mechanizmy zapo-
biegania. 

Problematykę bezpieczeństwa w aspekcie najbardziej istotnym dla poruszonych tu 
rozważań podejmują studia strategiczne, badające zagrożenia oraz użycie i kontrolę siły 
militarnej14. Po zakończeniu zimnej wojny koncepcje bezpieczeństwa zaczęły również 
analizować czynniki niezwiązane bezpośrednio ze sferą działań militarnych. Jest ona 
jednak ciągle postrzegana jako zasadnicza dla przetrwania państwa, ochrony jego inte-
gralności terytorialnej oraz obrony przed napaścią z zewnątrz. 

Współczesne pojęcie bezpieczeństwa rozszerza swój zakres również na sfery, które 
nie są determinowane przez siłę potencjału zbrojeniowego. Oprócz bezpieczeństwa mi-
litarnego można wymienić inne kategorie tego zjawiska:

– bezpieczeństwo polityczne – związane z zagadnieniem legitymizacji władzy po-
litycznej i jej zdolnością do objęcia swym zasięgiem całości terytorium kraju;

12  Zob. m.in.: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red. K. Żukrowska, M. Grącik, Szko-
ła Główna Handlowa, Warszawa 2006; Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian. Zagrożenia – kon-
cepcje – instytucje, red. R. Kuźniar, Z. Lachowski, PISM, Warszawa 2003; R. Kuźniar, Polityka i siła…; 
R. Kuźniar, E. Haliżak, J. Symonides, Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Branta, Warszawa 2003; 
T. Łoś-Nowak, Stosunki międzynarodowe. Teorie – systemy – uczestnicy, Wydawnictwo UW, Wrocław 2000; 
R. Zięba, Instytucjonalizacja bezpieczeństwa europejskiego: koncepcje, struktury, funkcjonowanie, Scholar, 
Warszawa 1999; J. Czaputowicz, System czy nieład? Bezpieczeństwo europejskie u progu XXI wieku, Wydaw-
nictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998; Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe u schyłku XX wieku, 
red. D.B. Bobrow, E. Haliżak, R. Zięba, Scholar, Warszawa 1997; J. Stefanowicz, Ład międzynarodowy. Do-
świadczenie i przyszłość, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 1996; Między polityką a strategią, 
red. R. Kuźniar, Instytut Studiów Międzynarodowych UW, Warszawa 1994.

13  K. Żukrowska, Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, [w:] Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria 
i praktyka…, s. 21–31. 

14  S.M. Walt, The Renaissance of Security Studies, „International Studies Quarterly”, Vol. 35, No. 2, 
07.1991, s. 7.
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– bezpieczeństwo ekonomiczne – postrzegane w aspekcie militarnym odnosić się 
będzie do możliwości prowadzenia niezależnej produkcji zbrojeniowej przez 
państwo. W szerszym ujęciu oznacza dostęp do rynków fi nansowych, swobodę 
wymiany handlowej i udział w strukturach gospodarczych, które wpływają na 
zdolność rozwoju ekonomicznego państwa;

– bezpieczeństwo ekologiczne – odnosi się do niebezpieczeństw związanych z za-
burzeniem ekosystemu i naturalnej równowagi środowiska, która może spowodo-
wać zagrożenie dla ludzkości;

– bezpieczeństwo społeczno-kulturowe – podejmuje kwestię tożsamości narodo-
wej i religijnej poszczególnych grup społecznych i możliwości ich bezkolizyj-
nego współistnienia. Podmiotem tak postrzeganego bezpieczeństwa nie będzie 
państwo, ale zbiorowość kulturowa czy religijna lub grupa społeczna wewnątrz 
społeczeństwa15. 

Dziedzina bezpieczeństwa ma fundamentalne znaczenie dla charakteru relacji i rów-
nowagi w układzie międzynarodowym; trafnie ujął to R. Jervis w stwierdzeniu, że „bez-
pieczeństwo jest warunkiem wstępnym dla tak wielu innych rzeczy, ponieważ dziedzina 
bezpieczeństwa jest niewybaczalna. Małe błędy mogą mieć wielkie konsekwencje”16.

W poszukiwaniu skutecznych metod współpracy na rzecz przeciwdziałania po-
wszechnym zagrożeniom od końca XIX wieku kształtowały się zręby międzynarodo-
wego prawa pokoju i bezpieczeństwa. Jego naczelną zasadą jest potępienie siły jako 
metody rozwiązywania konfl iktów i ochrony własnych interesów. W ramy tego ogólne-
go nurtu wpisują się procesy demilitaryzacji, kontroli zbrojeń i rozbrojenia, których pod-
stawowym dążeniem jest ograniczenie fi zycznych możliwości podjęcia agresji zbrojnej 
przez ograniczanie użycia lub likwidację narzędzi prowadzenia wojny.

Obowiązek zgodnego działania w dążeniu do rozszerzania obszarów pokoju i bez-
pieczeństwa nakłada na państwa koncepcja bezpieczeństwa zbiorowego, przyjęta przez 
ONZ oraz inne organizacje regionalne, powołane w celu ochrony strategicznych inte-
resów ich członków. Do podstawowych reguł wypracowanych na forum międzynaro-
dowym zaliczyć należy: pokojowe załatwianie sporów międzynarodowych, powstrzy-
manie się od groźby użycia siły lub faktycznego użycia siły przeciwko integralności 
terytorialnej czy niezawisłości któregokolwiek z państw oraz nieingerowanie w sprawy, 
które ze swej istoty przynależą do wewnętrznej kompetencji państw17. Powszechnie 
obowiązującym źródłem tych ustaleń są zapisy prawa międzynarodowego, wśród któ-
rych naczelną rolę pełnią:

– art. 2 Karty Narodów Zjednoczonych wyznaczający zasady postępowania człon-
ków w kwestiach związanych z utrwalaniem pokoju i bezpieczeństwa: „Wszy-
scy członkowie powstrzymają się w swoich stosunkach międzynarodowych od 
stosowania groźby lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub nie-
zawisłości politycznej któregokolwiek państwa lub w jakikolwiek inny sposób 
niezgodny z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych” (art. 2 ust. 4);

15  Zob. B. Buzan, People, States and Fear. An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold 
War Era, Harvester Wheatsheaf, Harlow 1991, s. 19–20. 

16  R. Jervis, Security Regimes, „International Organization”, Vol. 36, No. 2, 1982, s. 175.
17  Zob. np. Spory i konfl ikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, red. W. Malendowski, Alta 

2, Wrocław 1999.
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– Deklaracja Zasad Prawa Międzynarodowego z 1970 roku o przyjaznych stosun-
kach i współpracy zgodnie z postanowieniami Karty ONZ. Deklaracja stwierdza 
m.in. że wojna agresywna stanowi zbrodnię przeciwko pokojowi oraz zakazuje 
wszelkich aktów przemocy, które pozbawiają narody ich prawa do samostano-
wienia, wolności i niepodległości18;

– regulacje tworzone przez regionalne systemy bezpieczeństwa, np. Akt Końcowy 
KBWE czy Karta Organizacji Państw Amerykańskich; postanowienia umów bi-
lateralnych19.

W układzie powstałym po II wojnie światowej wykształcono schemat, według któ-
rego bezpieczeństwo międzynarodowe jest gwarantowane przez struktury międzyna-
rodowe – organizacje i sojusze – tworzące szeroko uzgadniane reguły prowadzenia 
polityki bezpieczeństwa, przestrzegane przez większość aktorów stosunków międzyna-
rodowych. Natomiast bezpieczeństwo wewnętrzne przynależy do sfery działania rządów 
poszczególnych państw, pomimo że zmieniający się charakter zagrożeń powoduje coraz 
większy stopień jego umiędzynarodowienia. Ten postępujący proces jest konsekwen-
cją nowego porządku bezpieczeństwa światowego, który nieuchronnie kształtuje się za 
sprawą globalizacji.

Cechą charakterystyczną dla powstającego systemu bezpieczeństwa we współczes-
nym świecie jest zmiana stosunków władzy. W pewnym stopniu obserwujemy przejście 
od poziomu władzy narodowej czy międzynarodowej (national, international governan-
ce) do modelu zarządzania globalnego (global governance). Elementy składowe i me-
chanizmy funkcjonowania tego modelu nie zostały jeszcze ostatecznie zdefi niowane. 
Z całą pewnością pod określeniem global governance kryje się zwiększenie znaczenia 
systemu międzynarodowego, jego powiązań politycznych, gospodarczych i militarnych 
w sposobie sprawowania władzy na poziomach niższych – narodowym i międzynaro-
dowym. Międzynarodowe struktury decyzyjne wpływają na ograniczenie suwerenności 
państw; wręcz otwarcie wzywają do odejścia od niezależności na rzecz głębszego zaan-
gażowania we współpracę i współzależność. Podnoszą się głosy, że państwa narodowe 
straciły swą rolę przewodnią, że ich zdolność kontrolowania procesów globalnych słab-
nie, tak samo jak w cyberprzestrzeni bezpieczeństwa maleje znaczenie konwencjonal-
nych sił zbrojnych. Niewątpliwie paradygmat układu międzynarodowego i warunków 
zachowania bezpieczeństwa w jego ramach zmienia się. Problematyka eksportu broni 
jest sferą, w której do pewnego stopnia odbija się złożoność nowego układu sił między-
narodowych. Analiza wielu aspektów tej rzeczywistości przynosi również wniosek, że 
zasadą wyłaniającego się systemu nie jest spójność czy stabilność, lecz raczej paradoks 
i sprzeczność. 

Sformułowana wkrótce po zakończeniu zimnej wojny diagnoza, mówiąca o tym, 
że stary porządek wywołuje nowy nieporządek, wciąż pozostaje w mocy20. Elementy 
tradycyjnego ładu międzynarodowego mieszają się z elementami bezładu panującego 
w nowym układzie. Bo chociaż państwa narodowe – podstawowy element systemu 

18  Zbiór dokumentów, nr 12, 1970, poz. 181. 
19  Zob. L. Łukaszuk, A. Skowroński, Międzynarodowe Prawo Pokoju i Bezpieczeństwa. Materiały i ko-

mentarze, AON, Warszawa 1999.
20  27 stycznia 1993 roku ówczesny szef Foreign Offi ce Douglas Hurd wygłosił w Chattam House odczyt 

The New Disorder.
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postwestfalskiego – przestały być głównymi aktorami w większości rozgrywających 
się konfl iktów zbrojnych, to narzędziem walki w tych „postmodernistycznych” woj-
nach są tradycyjne militaria. Wyrafi nowane środki techniczne, stanowiące podstawę 
koncepcji „humanitarnych wojen” czy „nowych wojen”, należą do arsenałów rozwinię-
tych państw zachodnich. Te zaś, będąc głównymi producentami broni konwencjonal-
nej, uczestniczą w jej obrocie, co przyczynia się do podtrzymywania przeciągających 
się konfl iktów „postmodernistycznych”, wspierania grup terrorystycznych czy ekstre-
mistycznych, zmilitaryzowanych opcji politycznych itd. W świetle takiej interpretacji 
chaos i niepewność cechujące globalną rzeczywistość strategiczną są wynikiem nieade-
kwatności tradycyjnych rozwiązań w nowych, dynamicznie zmieniających się, realiach 
międzynarodowych. Jeśli ład międzynarodowy nosi stałe cechy nieładu właściwego 
transformacji, nieodmiennie znajduje się in statu nascendi, to jakakolwiek trafna jego 
analiza musi zawierać zarówno kategorie uniwersalne, jak i te właściwe nowej rzeczy-
wistości technologicznej. 

Literatura dotycząca zagadnień międzynarodowego bezpieczeństwa dostarcza nam 
wielu prób konceptualizacji globalnego obrazu bezpieczeństwa, poczynając od ujęcia 
human security Ronalda Lipschutza i Caroline Thomas, poprzez konstruktywny dialog 
społeczny Szkoły Kopenhaskiej, porządek światowy proponowany przez Richarda Fal-
ka, czy postkolonializm, który jest główną cechą ujęć Amartya Sena oraz Arjun Appa-
randai. Wymienione analizy sięgają do różnych aspektów bezpieczeństwa, poszukując 
nowych defi nicji władzy politycznej i militarnej, siły, strefy wpływu, które trafniej niż 
dotychczas używane, będą opisywać sprzeczną wewnętrznie rzeczywistość międzyna-
rodową. Dążą one, pomimo spodziewanej porażki na tym polu, do sformułowania nowej 
reguły porządkującej, która zmienną, złożoną, płynną rzeczywistość światowego bez-
pieczeństwa mogłaby uczynić bardziej rozpoznawalną.

Trudno w tej analizie uciec od cyberprzestrzeni, rewolucji informatycznej, biotech-
nologicznej czy błyskawicznego tempa rozwoju militariów, wyznaczających jakościo-
wą zmianę w globalnej rzeczywistości bezpieczeństwa. Jednocześnie jednak zamach 
terrorystyczny, który stanowi cezurę w XXI-wiecznym układzie strategicznym, został 
przeprowadzony jakby według starożytnej chińskiej maksymy: „Zabijaj pożyczanym 
mieczem”. Konsekwencje ataku z 11 września 2001 roku są dwoistej natury: obalając 
marzenie o stworzeniu technologicznego muru bezpieczeństwa supermocarstwa, para-
doksalnie wzmocnił on dążenie do wykorzystywania militariów w realizowaniu polityki 
bezpieczeństwa narodowego. Jak przypomina niemiecki fi lozof Jurgen Habermas, a wraz 
z nim całe grono analityków polityki amerykańskiej i przemian międzynarodowych, nie-
adekwatność amerykańskiej odpowiedzi na zagrożenia międzynarodowe wynika z bra-
ku ufności w prawo międzynarodowe21. Amerykańska perspektywa akcentuje fakt, że 
postanowienia prawa międzynarodowego są przydatne jedynie w realiach tradycyjnego 
układu opartego na dominacji państw. Z jednej strony, za pomocą regulacji prawno-
-międzynarodowych, nie sposób kontrolować działań Al-Kaidy, „państw zbójeckich” 
czy ekstremalnych, transnarodowych ruchów politycznych. Z drugiej strony konfron-
tacja z tymi zagrożeniami za pomocą narzędzi realpolitik – siły i technologii – również 

21  J. Habermas, Kantowski projekt światowego obywatelstwa a rozbicie Zachodu, „Dziennik”, 23.03.2005, 
http://www.dziennik.pl/dziennik/europa/article46837/Kantowski_projekt_swiatowego_obywatelstwa
_a_rozbicie_Zachodu.html (28.06.2006).



Broń i dyplomacja66

skazana jest na niepowodzenie. Natura walki, którą prowadzą ugrupowania terrorystycz-
ne z nowoczesnością, wartościami i polityką Zachodu wpisuje się w scenariusz długo-
falowej konfrontacji. Prawdopodobieństwo ostatecznego rozstrzygnięcia tej rozgrywki 
jest wątpliwe, co zresztą potwierdził nawet prezydent Bush na konwencji Partii Republi-
kańskiej w 2004 roku: „Nie sądzę, by można było wygrać tę wojnę, ale myślę, że można 
stworzyć takie warunki, by ci, co stosują terroryzm jako narzędzie, byli mniej akcepto-
wani w niektórych częściach świata”22. 

Amerykańskie stanowisko, podkreślane w wypowiedziach przywódcy tego państwa, 
stanowczo wyrażało przekonanie o znaczeniu siły militarnej: „Nie możemy okazać sła-
bości wobec tego świata”23. A jednak siła, wyrażana liczbą głowic atomowych, zdol-
nością bojową licznych rodzajów wojsk, jest kategorią statyczną, której w dynamicz-
nej rzeczywistości nowych zagrożeń nie sposób przełożyć na możliwości zapewnienia 
bezpieczeństwa. Jest poważnym atrybutem prestiżu w środowisku międzynarodowym 
i złudną obietnicą stałości i bezpieczeństwa roztaczaną na forum wysoko rozwiniętych 
i wysoko uzbrojonych społeczeństw. 

Aspekt militarny szczególnie mocno podkreśla realizm polityczny, wciąż niesłycha-
nie wpływowy w kształtowaniu międzynarodowej polityki bezpieczeństwa. Jak przypo-
mina Adam Daniel Rotfeld: 

Morgenthau uznany został za ojca wielkiej szkoły realistów. Jakkolwiek od tego czasu poja-
wiło się wiele szkół myślenia (wspomnę choćby liberalnych instytucjonalistów, konstruktywi-
stów, różne demokratyczne szkoły „badań nad pokojem”), to poglądy, które ponad pół wieku 
temu przedstawił Hans Morgenthau, są punktem odniesienia we wszelkich debatach na temat 
międzynarodowego systemu bezpieczeństwa24.

Tak więc aspekt militarny stanowi podłoże i punkt wyjścia większości koncepcji bez-
pieczeństwa proponowanych przez teoretyków realizmu. L. Freedman twierdzi wprost, 
że „bezpieczeństwo międzynarodowe dotyczy problemów siły: jak ją rozpoznać, zatrzy-
mać, oprzeć się jej, czasami nią zagrozić lub nawet jej użyć”25.

Chociaż zasobność arsenału odgrywa kluczową rolę w postrzeganiu systemów bez-
pieczeństwa przez realistów, jest również faktem, że współcześnie skalę zagrożeń tegoż 
bezpieczeństwa ocenia się nie tylko przez pryzmat posiadania nowoczesnej broni, lecz 
także przez wolę przeprowadzenia wrogiego ataku26. 

Ewolucja pojęcia bezpieczeństwa, sposobów prowadzenia i charakteru wojen oraz 
polityczno-religijne linie podziałów międzykulturowych sprawiają, że na znaczeniu zy-
skuje przemoc nieformalna – taka, której źródłem nie są struktury państwowe; jej zaist-
nienie nie jest poprzedzone wypowiedzeniem wojny. Rządy państw przynależnych do 
struktur międzynarodowych, związane regułami prawa i podjętych zobowiązań, mają 
coraz mniejsze możliwości w kwestii indywidualnego odpowiadania na zagrożenia. 

22  Matt Lauer w wywiadzie z prezydentem Bushem, „Today”, 02.09.2004, http://www.msnbc.msn.com/
id/5866571 (06.05.2008).

23  Ibidem.
24  Zob. A.D. Rotfeld, Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Wykład Belwederski Akademii 

Dyplomatycznej MSZ, Warszawa, 20.01.2004.
25  L. Freedman, cyt. za: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka…, s. 48.
26  Zob. Towards the 21st Century: Trends in Post-Cold War, „International Security Policy”, red. 

K.R. Spillmann, A. Wenger, Center for Security Studies, Bern 1999.
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Globalizacja powoduje osłabienie mocy sprawczej nie tylko rządów, lecz także organi-
zacji międzynarodowych, w tym tych, które zostały powołane, aby czuwać nad stanem 
bezpieczeństwa międzynarodowego, jak ONZ. Procesy integracji gospodarczej i poli-
tycznej sprzyjają natomiast wzmacnianiu pozarządowych uczestników stosunków mię-
dzynarodowych, których działania przestępcze stanowią jedno z największych zagrożeń 
bezpieczeństwa międzynarodowego, szczególnie w rzeczywistości pogłębiających się 
podziałów w rozwoju ekonomicznym i stosunku do religii.

Zupełnie podstawową, z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego, konsekwencją 
globalizacji jest niespotykane w historii wydłużenie wertykalnej struktury porządku między-
narodowego. Chodzi mianowicie o wydłużenie dystansu dzielącego grupę krajów najbogat-
szych, najwyżej rozwiniętych i najsilniejszych od krajów biednych, zacofanych i słabych. 
Przepaść, dzieląca te dwie grupy państw, sprawia, iż pierwsza z nich, ze względu na swój 
potencjał militarny i ogólny, jest praktycznie nietykalna, druga zaś wydaje się bezbronna. 
Mam tu na myśli oczywiście relacje międzypaństwowe, jak pokazały bowiem wydarzenia 
z 11 września, nawet najpotężniejsze mocarstwo może być boleśnie ugodzone, lecz przez 
aktora pozapaństwowego i w sposób niezagrażający jego integralności czy niepodległości27.

Powyższe rozróżnienie na dwa poziomy postrzegania bezpieczeństwa jest kluczowe 
dla wykazania paradoksu związanego z wykorzystywaniem dóbr zbrojeniowych przez 
państwo. Na pierwszym poziomie znajdują się działania zmierzające do optymalizowa-
nia możliwości militarnych – przez rozbudowywanie arsenału i starania nakierowane na 
stworzenie coraz bardziej precyzyjnych narzędzi obrony – poszerzają dziedzinę bezpie-
czeństwa wewnętrznego. Rząd, który dysponuje skuteczną bronią i dobrze zorganizo-
waną armią, zwiększa swoje możliwości odparcia ataku zewnętrznego czy sprawnego 
rozstrzygnięcia konfl iktów wewnętrznych. 

Jednak fakt rozprzestrzeniania broni przez przekazywanie lub sprzedaż powoduje 
efekt odwrotny – zmniejszenie bezpieczeństwa zewnętrznego państwa. Im więcej uzbro-
jenia znajduje się w obrocie międzynarodowym, tym trudniej jest sprawować kontrolę 
nad legalnością transferów. Dostępność nowoczesnej broni oznacza również, że poten-
cjalny atak z zewnętrz będzie trudniejszy do odparcia środkami pozostającymi do dyspo-
zycji państwa, a ewentualne konfl ikty wewnętrzne gwałtowniejsze i bardziej drastyczne. 

Kwestia rozprzestrzeniania uzbrojenia rodzi też daleko idące konsekwencje po stronie 
odbiorców broni. Szeroka siatka powiązań handlowych otwiera swobodny dostęp do 
dóbr militarnych państwom niestabilnym, znajdującym się na niskim poziomie rozwoju 
polityczno-gospodarczego. Państwom, które w globalizacyjnej dychotomii znalazły się 
na biegunie zacofania i konfl iktów. Już samo istnienie takich podmiotów oraz nieprze-
widywalność działań ich rządów stanowi istotną kwestię międzynarodowego porządku 
bezpieczeństwa. Jej znaczenie pogłębia fakt, że kraje te w latach 90. XX wieku stały się 
stroną większości transakcji w obrocie bronią28. 

27  R. Kuźniar, Niebezpieczeństwa nowego paradygmatu bezpieczeństwa, [w:] Bezpieczeństwo między-
narodowe…, s. 212. 

28  Zarówno umowy o transferach broni, jak i same dostawy uzbrojenia w rejony tzw. Trzeciego Świata 
stanowią około dwie trzecie ogólnej aktywności w obszarze globalnego handlu bronią. Zob. F.R. Grimmett, 
Conventional Arms Transfers to the Third World, 1986–1993, Congressional Research Service, Washington 
1994, s. 2.
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2.1. Potencjał zbrojeniowy we współczesnej polityce bezpieczeństwa 
Stanów Zjednoczonych

Przekształcenia w obrębie międzynarodowego układu bezpieczeństwa odzwierciedlają 
bezpośrednio stosunek rządów do siły militarnej i sposób określania strategii bezpie-
czeństwa, której elementem jest również produkcja i sprzedaż uzbrojenia. Dla zobra-
zowania tej zależności warto przypomnieć podstawy polityki bezpieczeństwa Stanów 
Zjednoczonych, jako że stanowić one będą punkt wyjścia dla dalszych rozważań, szcze-
gólnie nad rolą odgrywaną przez politykę eksportu broni i technologii militarnych. 

Od momentu zakończenia zimnej wojny Stany Zjednoczone są pierwszą, niekwestio-
nowaną potęgą militarną globu. Ciągle doskonalone i uzupełniane zasoby zbrojeniowe 
tradycyjnie są postrzegane jako baza skutecznego systemu bezpieczeństwa państwa. 

Procentowy udział Stanów Zjednoczonych w ogólnych wydatkach na obronność 
wzrósł z 31% w 1985 roku do 48% w 2005 roku29. Rosnące wskaźniki produkcji mili-
tarnej są wymuszone obecnie przez wymogi prowadzonej wojny z terroryzmem. Poziom 
nakładów na zbrojenia wzrósł w okresie 1999–2008 roku o 66%. Jest on już najwyższy od 
czasów II wojny światowej30. Kraj ten ponosi również największe wydatki zbrojeniowe 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca ze wszystkich krajów wysoko rozwiniętych. Poza 
tym mają one wysoki udział w PKB w porównaniu z tożsamymi wskaźnikami państw 
Europy Zachodniej31. Obliczono, że na każdego dolara przeznaczonego na rozwijanie 
sfery militarnej w państwach stanowiących potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa na-
rodowego przypadało 20 dolarów wydanych na tożsame cele w Stanach Zjednoczonych. 

Również w dziedzinie badań i rozwoju technologii militarnych USA wiodą zdecydo-
wany prym, desygnując około 60% światowych nakładów na ten cel. Razem z osiągami 
państw NATO oraz Japonii pułap ten sięga 90% światowych inwestycji w rozwijanie 
systemów zbrojeniowych.

Wielkość nakładów na zbrojenia jest ściśle związana z systemem ekonomicznym 
państwa. W Stanach Zjednoczonych 1/4 dochodu narodowego brutto związana jest 
z produkcją i usługami militarnymi32.W tym kontekście działania eksportu broni podej-
mowane przez państwo mogą być postrzegane jako forma wspierania przemysłu mili-
tarnego. Branża zbrojeniowa i obronna stanowi największą dziedzinę przemysłu Stanów 
Zjednoczonych, a poziom wydatków zbrojeniowych systematycznie rośnie. Właściwym 
komentarzem do wymienionych powyżej danych jest opinia brytyjskiego dyplomaty 
Roberta Coopera:

Podstawowym faktem dzisiejszej geopolityki jest amerykańska potęga wojskowa. Ameryka 
odpowiada za trzydzieści osiem procent [obecnie 48% według SIPRI, M.Z.] wszystkich wy-
datków wojskowych na świecie i dużo wyższy odsetek w kategorii zdolności do podejmo-
wania działań zbrojnych. Nie istnieją żadne siły konwencjonalne na świecie, które mogłyby 
prowadzić totalną wojnę z Ameryką i wygrać. Tak naprawdę, ujmując to w całkowicie niere-

29  SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 2006, s. 52.
30  SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 2009, s. 7.
31  SIPRI Yearbook 2006, s. 265.
32  G. Draffan, The Elite Consensus: When Corporations Wield the Constitution, Apex Press, New York 

2003, s. 42.
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alnych kategoriach, gdyby cały świat przeprowadził połączony atak na Stany Zjednoczone, 
zostałby pokonany”33.

Chociaż skala wydatków zbrojeniowych wydaje się być trzonem koncepcji bezpie-
czeństwa, realizowanej przez władze tego państwa, nie znaczy to jednak, że potęga 
arsenału jest bezwzględnym gwarantem ochrony Stanów Zjednoczonych przed zagro-
żeniami. Bo właśnie pojęcie zagrożenia – rzeczywistego lub wyobrażonego – stanowi 
kluczowy element amerykańskiego dyskursu nad bezpieczeństwem, czego konsekwen-
cją jest podnoszenie produkcji zbrojeniowej do rangi niezawodnego środka ochrony, 
stąd też tak wiele mitów służących politycznej racjonalizacji podnoszenia pułapów 
wydatków militarnych. Jednak historyczne doświadczenie tego państwa wskazuje na 
potencjał zbrojeniowy jako istotny składnik budowania jego obecnej pozycji. To roz-
budowa fl oty wojennej stała się bezpośrednim czynnikiem, który ostatecznie zadecy-
dował o dołączeniu Stanów Zjednoczonych do grona mocarstw na początku XX wieku, 
a możliwość wykorzystywania potęgi zbrojeniowej jako instrumentu nacisku i obrony 
własnych interesów jest stałym elementem amerykańskiej polityki zagranicznej. Stąd też 
wypływa przekonanie, że inwestycje w sferę militarną państwa są inwestycjami w jego 
bezpieczeństwo, dobrobyt i utrwalanie przewagi politycznej34. Wydaje się również, że 
takie kategorie postrzegania siły militarnej uzasadniają obecną w amerykańskiej polity-
ce zagranicznej retorykę, wskazującą na eksport broni jako formę dzielenia się własną 
potęgą z sojusznikami. Trzeba bowiem zauważyć, że w miarę zwiększania produkcji 
zbrojeniowej, wzrasta też wartość eksportu amerykańskiej broni. 

Jak już zasygnalizowano powyżej, zdecydowane przesunięcie akcentów w światowej 
i amerykańskiej polityce zagranicznej spowodowały wydarzenia z roku 2001 – atak ter-
rorystyczny na World Trade Center i rozpoczęcie amerykańskiej wojny z terroryzmem. 
Nowa strategia obronna Stanów Zjednoczonych przyjęta w wyniku tych wydarzeń 
w 2002 roku została uznana za zasadniczą zmianę w kierunku amerykańskiej polityki 
bezpieczeństwa35. Formułuje ona cztery podstawowe cele:

1)   zachowanie zdolności do wywiązania się ze zobowiązań w sferze bezpieczeństwa 
zaciągniętych wobec sojuszników i przyjaciół Stanów Zjednoczonych;

2)   przeciwdziałanie podejmowaniu przez przeciwników USA programów lub opera-
cji, które mogłyby stworzyć zagrożenie dla interesów Stanów Zjednoczonych ich 
sojuszników i przyjaciół;

3)  odstraszanie od agresji;
4)  zdecydowane pokonanie przeciwnika, jeśli zawiedzie strategia odstraszania36.

33  R. Cooper, Pękanie granic. Porządek i chaos w XXI wieku, przeł. P. Kłossowicz, Media Rodzina, 
Poznań 2005, s. 68. 

34  Por: The Domestic Sources of American Foreign Policy. Insights and Evidence, red. Ch.W. Kegley Jr., 
E.R. Wittkopf, University Press of America, New York 1988, s. 70–75.

35  Zob. The National Security Strategy of the United States of America, 09.2002, http://www.whitehou-
se.gov/nsc/nss.pdf (21.11.2006); szerzej m.in: U.S. Army and the New National Security Strategy, red. L.E. 
Davis, J. Shapiro, RAND Corporation, 2003; J. Spencer, The New National Security Strategy: an Effective 
Blueprint for the War on Terror, Heritage Foundation, Washington, 25.09.2002; M. Hirsh, Bush and the 
World, „Foreign Affairs”, Vol. 81, No. 5, September/October 2002, s. 18–44; J.L. Gaddis, A Grand Strategy of 
Transformation, „Foreign Policy”, No. 133, November/December 2002, s. 50–57; H. Kissinger, Preemption 
and the End of Westphalia, „New Perspectives Quarterly”, Vol. 19, No. 4, autumn 2002, s. 31–36.

36  Quadrennial Defense Review Report, US Department of Defense, cyt. za: Kontrola zbrojeń, rozbroje-
nie u progu XXI wieku, red. A.D. Rotfeld, PISM, Warszawa 2002, s. 9.
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Zasadniczą zmianą, której wyrazem są powyższe założenia, jest porzucenie modelu, 
gdzie pozycją wyjściową była percepcja zagrożeń, na rzecz modelu opartego na zdolno-
ści obronnej.

Realizacja priorytetowych interesów bezpieczeństwa narodowego w nowych warun-
kach spowodowała podjęcie ekspansywnej polityki eksportu uzbrojenia, głównie w celu 
wzmocnienia pozycji militarnej państw sprzymierzonych w koalicji antyterrorystycznej. 
Skala wydatków zbrojeniowych wzrosła znacznie po 2001 roku w związku z dodatko-
wymi potrzebami w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego oraz kosztami wojny z ter-
roryzmem37.

Tabela 1. Wydatki na poszczególne operacje „wojny z terroryzmem” (w miliardach dolarów) 

Operacje Lata
2001–2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Razem

Iracka Wolność – 53 75,9 85,5 101,7 133,6 153,5 603,2
Trwała Wolność 20,8 14,7 14,5 20   19   36,9  34 159,8
Szlachetny Orzeł* 13   8   3,7   2,1     0,8     0,5    0,2   28,3
Pozostałe –   5,5 – – – – –     5,5
Razem 33,8 81,1 94,1 107,6 121,5 171 187,7 796,8

* Działania zwiększające bezpieczeństwo wewnętrzne, w tym zabezpieczenia amerykańskich baz woj-
skowych i placówek dyplomatycznych na świecie.
Źródło: SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, SIPRI, Oxford 2009 (wartość 
dolara z 2009 roku)

Wykres 1. Wydatki zbrojeniowe Stanów Zjednoczonych w latach 1999–2008 (w miliardach dolarów)
Źródło: SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, SIPRI, Oxford 2009 (wartość 
dolara z 2005 roku)

37  M. Ciarocca, Post 9/11 Economic Windfalls for Arms Manufacturers, „Foreign Policy in Focus”, 
Vol. 7, No. 10, 09.2002, http://www.fpif.org/pdf/vol7/10ifarms.pdf (24.05.2006).
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Tabela 2. Porównanie wydatków zbrojeniowych 10 państw świata w 2008 roku

Miejsce 
w rankin-
gu 

Kraj Wartość 
wydatków 
zbrojeniowych 
w 2008 
(mld dolarów)

Procent 
światowych 
wydatków 
zbrojeniowych

Wartość per 
capita

Procento-
wa zmiana 
w okresie 
1999–2008

1 Stany 
Zjednoczone 607 41,4% 1967 66,5%

2 Chiny* 84,9 5,8% 63 194%

3 Francja 65,7 4,5% 1061 3,5%

4 Wielka Bry-
tania 65,3 4,5% 1070 20,7%

5 Rosja* 58,6 4% 413 173%

6 Niemcy 48,8 3,2% 568 11,0%

7 Japonia 46,3 3,2% 361 1,7%

8 Włochy 40,6 2,8% 689 0,4%

9 Arabia
Saudyjska 38,2 2,6% 1511 81,5%

10 Indie 30,0 2,1% 25 44,1%

* Dla Chin i Rosji dane szacunkowe.
Źródło: SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, SIPRI, Oxford 2009 (wartość 
dolara z 2008 roku)

Wyraźnym przejawem tej linii politycznej stały się decyzje administracji prezyden-
ckiej podejmowane w ramach specjalnej strategii walki z terroryzmem; obejmowały one 
m.in.: zniesienie sankcji na eksport broni do Indii i Pakistanu, Tadżykistanu oraz Azer-
bejdżanu, udzielenie wsparcia militarnego państwom charakteryzującym się niestabilną 
sytuacją polityczną, łamaniem standardów demokracji oraz praw człowieka, położonych 
w rejonach istniejących i potencjalnych konfl iktów38. 

W najnowszej Strategii Bezpieczeństwa Narodowego administracja Busha przydziela Stanom 
Zjednoczonym ambitną i kontrowersyjną rolę militarną w ramach porządku światowego. Za-
równo Europejczycy, jak i sojusznicy Ameryki na Bliskim Wschodzie stanęli przed wyjątko-
wo trudnym wyzwaniem: pierwszą, wielką ideą XXI wieku. Chodzi o pomysł, że wartości li-

38  Sankcje nałożone na obydwa kraje w 1999 roku były wynikiem przeprowadzenia prób z bronią ją-
drową na pograniczu indyjsko-pakistańskim oraz sytuacji wewnętrznej Pakistanu, niestabilnej w następstwie 
przewrotu wojskowego, którego dokonano w tym samym roku. Armenia i Azerbejdżan znajdowały się w sta-
nie konfl iktu o Nagorno-Karabach; Filipiny i Turcja były oskarżone o pogwałcenia praw człowieka, tak samo 
zresztą jak Kenia oraz Republika Środkowoafrykańska. 
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beralne i kapitalizm można krzewić przy użyciu broni. Oto wielki neokonserwatywny projekt, 
który oddziałuje z siłą ideologii39.

Administracja waszyngtońska wyraziła wolę kierowania transferów do szeregu od-
biorców bez względu na kryterium wiarygodności danego państwa na arenie międzyna-
rodowej czy jego rolę w układzie regionalnym. Dopuszczalna jest zatem interpretacja, 
że tego typu polityka ma charakter sprzeniewierzenia się powszechnie przyjętej regule, 
która uzależnia przeprowadzenie transferów broni od neutralnej oceny ich wpływu na 
perspektywę zachowania stabilności i bezpieczeństwa międzynarodowego, osłabienie 
standardów demokracji, eskalację istniejących konfl iktów, budowanie spirali zbrojeń 
w niestabilnych regionach czy wreszcie ewentualne pogwałcenia w dziedzinie praw 
człowieka40. Zresztą przyjęcie nowych założeń bazowych prowadzonej polityki bezpie-
czeństwa wyznaczyło zasadniczą zmianę w postrzeganiu roli Stanów Zjednoczonych 
w układzie stosunków międzynarodowych, kształtowaniu związków z innymi państwa-
mi oraz akcentowaniu nowych nurtów ideologicznych w polityce.

Kolejne ramy kształtowania amerykańskiej polityki bezpieczeństwa przyjęto w 2006 
roku. Ówczesna strategia bezpieczeństwa akcentowała m.in. wzmocnienie sojuszy i za-
pobieganie atakom na Stany Zjednoczone oraz państwa sojusznicze, współpracę mię-
dzynarodową w rozwiązywaniu konfl iktów lokalnych i rozwój forów współpracy mię-
dzynarodowej41. Te wytyczne świadczą o odejściu od kierunku stricte unilateralnego 
i podjęciu wysiłków na rzecz stworzenia wielostronnej platformy współpracy dla ochro-
ny amerykańskich i międzynarodowych interesów bezpieczeństwa. Wobec pogarszają-
cego się wizerunku Stanów Zjednoczonych na świecie niezbędna okazała się zmiana 
wytycznych dotyczących metod prowadzenia polityki zagranicznej. 

Konfrontacyjna polityka jednostronnych działań, popartych demonstracjami o charak-
terze militarnym, ma być zastąpiona praktykami opartymi na negocjacjach i wielostron-
nym dialogu. Najważniejsze zagrożenia amerykańskiego bezpieczeństwa – ekstremizm 
polityczny i religijny – nie mogą zostać zneutralizowane za pomocą siły zbrojnej42. Od-
powiedzią na te wyzwania mogą być jedynie długofalowe, konsekwentnie realizowane 
projekty rozwojowe, dzięki którym społeczeństwa zagrożone ekstremizmem zyskają 
nową perspektywę. Doświadczenia wyniesione z pól bitewnych Iraku i Afganistanu wy-
tyczają kierunek amerykańskiej strategii w odniesieniu do zagrożeń wywołanych kon-
fl iktami asymetrycznymi. 

Od początku 2009 roku, kiedy stery w Białym Domu przejął reprezentant Demokra-
tów, Barack Obama, zarysowany w strategii z 2006 roku zwrot w kształtowaniu polityki 
bezpieczeństwa został potwierdzony i pogłębiony. Zasadnicze kwestie polityki bezpie-
czeństwa każdego państwa zazwyczaj są szkicowane w duchu podejścia realistycznego 
– wyznaczają je potencjał zbrojeniowy i możliwości oddziaływania na bieg wydarzeń 
międzynarodowych. A jednak tradycyjnie amerykański kontekst „twardego bezpieczeń-
stwa” w wydaniu Obamy jest znacząco uzupełniany o elementy miękkich środków od-

39  Ch. Coker, Kto ograniczy potęgę Ameryki?, „Europa”, nr 33, 2004, s. 10. 
40  M. Ciarocca, Post 9/11 Economic Windfalls...
41  The National Security Strategy of the United States, The White House, Washington D.C. 2006, http://

www.whitehouse.gov/nsc/nss/2006/ (26.09.2007).
42  The National Defense Strategy of the United States, US Department of Defense, Washington D.C. 

2008, http://www.defenselink.mil/news/2008%20National%20Defense%20Strategy.pdf (20.10.2009).
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działywania. Wprowadzenie szerszego kontekstu do sposobu defi niowania amerykań-
skiej polityki bezpieczeństwa, dotychczas ujmowanej przede wszystkim w kategoriach 
militarnych, jest jednym z niezbędnych warunków pozytywnej zmiany w myśleniu stra-
tegicznym43. I ta zmiana właśnie się dokonuje, co potwierdza chociażby Robert Gates 
– drugi Sekretarz Obrony w administracji Busha i pierwszy w administracji Obamy, 
zauważając, iż „stało się jasne, że amerykańskie cywilne instytucje rozwojowe i dy-
plomatyczne były chronicznie niedoceniane i niedofi nansowywane, zdecydowanie zbyt 
długo”44. Ofi cjalna doktryna Pentagonu uznaje obecnie działania skoncentrowane w ob-
szarze nation-building, stabilizację i długotrwałe utrzymywanie pokoju w szczególnie 
wrażliwych regionach za co najmniej tak samo istotne jak pokonanie wrogów przy uży-
ciu siły45. Projekcje budżetu obronnego na rok 2010 obejmują zahamowanie produkcji 
i rozwoju całych systemów zbrojeniowych46. Nasilenie amerykańskiej debaty strategicz-
nej jest jednym z głównych wyznaczników administracji Baracka Obamy. W jej retory-
ce daje się zauważyć zapowiedź zwrotu w kierunku multilateralizmu, spowodowanego 
globalnym charakterem współczesnych zagrożeń, na które można jedynie odpowie-
dzieć, kształtując międzynarodową platformę współpracy – „nie ma powrotu do XIX-
-wiecznego koncertu mocarstw lub XX-wiecznej równowagi sił”47. Bezpośrednim po-
twierdzeniem takiego stanowiska może być chociażby wola zachęcania Chin do szer-
szego uczestnictwa w polityce międzynarodowej i większej odpowiedzialności za prob-
lemy globalne, wyrażona w Narodowej Strategii Obrony USA z 2008 roku48. Stany 
Zjednoczone zdają się na nowo odkrywać możliwości działania w ramach istniejących 
instytucji, deklarują wolę ich reformowania oraz tworzenia nowych form współpracy. 
Jednak wśród głosów komentujących te deklaracje pojawiają się obawy o to, czy zapro-
ponowana strategia nie jest wyrazem raczej mini- niż multilateralizmu49. Według tego 
scenariusza Stany Zjednoczone dążą raczej do tworzenia koalicji interesów w trybie ad 
hoc; miałyby one się składać z grupy państw zainteresowanych rozwiązaniem konkret-
nego problemu. Z jednej strony rozstrzyganie najważniejszych globalnych kwestii przy 
zaangażowaniu kilku, kilkunastu najpotężniejszych państw świata jest wyrazem prag-
matycznego spojrzenia na realia działania w rzeczywistości międzynarodowej – ostatnie 
realne postępy w sprawach świata, osiągnięte w trybie multilateralnym, datuje się na 
lata 90.50 Z drugiej strony jest to sposób promowania własnych interesów, realizowania 

43  F. Seidler, Perspectives and Opportunities of the Obama Government’s Security and Counterterrorism 
Policy – Chances and Ways to More Success, GRIN Verlag, Munich 2009, s. 8. 

44  M.E. O’Hanlon, Budgeting for Hard Power: Defense and Security Spending Under Barack Obama, 
Brookings Institution Press, Washington D.C. 2009, s. 1.

45  Ibidem, s. 2.
46  Ibidem.
47  H. Rodham Clinton, Foreign Policy Address at the Council on Foreign Relations, Washington D.C.  

15.07.2009, http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/july/126071.htm (20.07.2009).
48  The National Defense Strategy of the United States, US Department of Defense, Washington D.C. 

2008, http://www.defense.gov/news/2008%20National%20Defense%20Strategy.pdf (12.01.2010).
49  M. Naim, Minilateralism: The Magic Number to Get Real International Action, „Foreign Policy”, 

No. 173, July/August 2009, www.foreignpolicy.com/articles/2009/06/18/minilateralism (24.12.2009); M. 
Mastanduno, US Foreign Policy and the Pragmatic Use of International Institutions, „Australian Journal of 
International Affairs” 2005, 59 (3), s. 317–333.

50  Moses Naim wymienia utworzenie WTO przez 123 państwa oraz decyzję w kwestii powstrzymywa-
nia broni masowej zagłady, którą przyjęły w 1995 roku 183 państwa. Ostatnim wielkim projektem multila-
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kluczowych dla perspektywy amerykańskiej dążeń, powstrzymywania negatywnych dla 
siebie tendencji lub ograniczania możliwości działania przeciwników USA.

3. NOWE STANDARDY GLOBALNEJ POLITYKI EKSPORTU
BRONI I TECHNOLOGII MILITARNYCH PO ZAKOŃCZENIU 
ZIMNEJ WOJNY

Zakończenie zimnej wojny było nowym rozdaniem w stosunkach politycznych i mili-
tarnych globu, co spowodowało również konieczność ustalenia zasad funkcjonowania 
międzynarodowego rynku broni. Poza zmianami w strukturze i wartościach obrotów 
międzynarodowego handlu uzbrojeniem początek lat 90. stanowił istotną cezurę w po-
strzeganiu eksportu broni jako elementu uniwersalnego systemu bezpieczeństwa. 

W okresie zimnej wojny, a przynajmniej w dominującej części tej epoki, od wczes-
nych lat 60. do końca lat 80. globalny eksport uzbrojenia sterowany był przez politykę 
rywalizacji Waszyngtonu i Moskwy. Strategia supermocarstw w zakresie transferów mi-
litarnych w literaturze przedmiotu sklasyfi kowana została jako hegemoniczna, służąca 
„wspieraniu poszczególnych ośrodków władzy lub grup alternatywnych, które skłonne 
są przyjąć dominację innego kraju”51. 

Cele polityczne, których narzędziem są dostawy uzbrojenia, były wówczas czytelne 
i akceptowalne dla obydwu stron transakcji. Według danych US Arms Control and Di-
sarmament Agency (ACADA) w okresie 1972–1988 Stany Zjednoczone i Związek Ra-
dziecki były odpowiedzialne za 65% ogólnego obrotu militarnego, natomiast jeśli dodać 
do tego wartości ze sprzedaży dokonywanej przez główne bloki sojusznicze – państwa 
NATO oraz Układu Warszawskiego – suma stanowić będzie około 90% liczby transakcji 
uzbrojeniem w omawianym okresie52. 

Strukturę rynku odbiorców wyznaczała wówczas konieczność pozyskania do strefy 
wpływów regionów o największym znaczeniu strategicznym. Głównymi odbiorcami 
były więc państwa, które uzyskały status kluczowych sojuszników. Podstawowym kry-
terium decydującym o wysyłaniu broni do tych krajów była ich przynależność do grupy 
opowiadającej się po stronie świata demokratycznego lub komunistycznego.

Źródła fi nansowania zakupów sprzętu militarnego stanowiły przede wszystkim kre-
dyty udzielane przez dostawców oraz, w przypadku krajów Bliskiego Wschodu, zy-
ski z wydobycia ropy naftowej. Częstą praktyką zarówno Stanów Zjednoczonych, jak 

teralizmu była Deklaracja Milenijna w sprawie redukcji światowego ubóstwa, podpisana przez 192 kraje, 
jednak postanowienia deklaracji są realizowane tylko częściowo i w roku 2015 nie uda się osiągnąć zapla-
nowanych rezultatów.

51  Obok hegemonicznego typu eksportu broni analitycy SIPRI wyróżnili również typ przemysłowy, 
u podłoża którego leży chęć wspierania pozycji przemysłu zbrojeniowego państwa-dostawcy oraz typ re-
strykcyjny charakteryzujący dostawcę, który chcąc zminimalizować swoje zaangażowanie w rozgrywane 
konfl ikty lokalne, odmawia wsparcia militarnego każdej ze zwaśnionych stron. Zob. The Arms Trade with the 
Third World, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Stockholm 1971, s. 11.

52  World Military Expenditures and Arms Transfers 1989, US Arms Control and Disarmament Agency 
(ACADA), Washington 1990, tabela II. 
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i Związku Radzieckiego było niekomercyjne dozbrajanie krajów sojuszniczych. Według 
danych Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych suma wsparcia udzielonego part-
nerom strategicznym w postaci grantów i kredytów w okresie pomiędzy 1950 i 1989 
rokiem wynosiła 128 mld dolarów53.

Rozgraniczając strefy swych wpływów, supermocarstwa stosowały eksport broni jako 
jeden z podstawowych elementów kształtowania strategicznych relacji z sojusznikami, 
w grupie których znajdowały się również państwa rządzone przez autorytarne i brutalne 
reżimy. Pozyskiwana broń nie była dla nich środkiem obrony, ale przede wszystkim 
narzędziem agresji stosowanej wobec własnych społeczeństw i wrogów zewnętrznych.

Rozwijając politykę konfrontacji, obydwa mocarstwa przyjęły założenie zaangażo-
wania w konfl ikty regionalne54. Zaangażowanie to najczęściej przekładało się na decyzje 
o wsparciu militarnym, co podwyższało możliwości obronne państw sojuszniczych, ale 
powodowało również intensyfi kację regionalnych wyścigów zbrojeń oraz przenikanie 
w niestabilne rejony świata wyspecjalizowanych systemów militarnych. W rezultacie 
arsenały na przykład Egiptu, Indii, Iranu, Iraku, Izraela, Pakistanu czy Syrii zaczęły 
dorównywać poziomem wyposażenia pierwszoplanowym partnerom supermocarstw, 
wchodzących w skład NATO i Układu Warszawskiego55. 

Na pełny obraz światowego handlu uzbrojeniem w okresie zimnej wojny składały 
się wielorakie czynniki i motywacje obydwu stron – eksporterów i importerów oraz 
państw dominujących w międzynarodowym układzie sił. Zależności te usystematyzo-
wano w postaci wyznaczników charakteryzujących rynek broni omawianego okresu, 
wśród których najważniejsze to:

– przytłaczająca dominacja dwóch supermocarstw w międzynarodowym obrocie 
militarnym;

– prymat ideologicznych i geopolitycznych czynników wyznaczających decyzje 
o eksporcie broni;

– powstawanie i akumulacja regionalnych wyścigów zbrojeń w kluczowych obsza-
rach, przede wszystkim Trzeciego Świata;

– preferencje ze strony odbiorców zgłaszających zapotrzebowanie głównie na za-
awansowane technicznie systemy bojowe56.

Po zakończeniu zimnej wojny zmiana światowego układu sił spowodowała koniecz-
ność przyjęcia nowego podejścia do wykorzystywania eksportu broni w realizowaniu 
celów politycznych. W schyłkowym okresie zimnej wojny oraz bezpośrednio po jej za-
kończeniu obrót broni i technologii militarnych znacznie się zmniejszył, co uznano za 
początek długotrwałego trendu do stałego obniżania produkcji i eksportu zbrojeniowe-
go. Wydawało się, że znaczenie i rozmiary rynku broni będą systematycznie malały. 

Na poziomie interesów ekonomicznych rozpad Związku Radzieckiego przekładał się 
na konkretne kalkulacje, zawierające m.in. gwałtowny spadek eksportu rosyjskiej broni 

53  Wartość dolara z roku 1996. Zob. ibidem, s. 77. 
54  Zob. W. Malendowski, Zimna wojna. Sprzeczności, konfl ikty i punkty kulminacyjne w radziecko-

-amerykańskiej rywalizacji, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, 
Warszawa 1994.

55  F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to the Third World..., s. 8–10.
56  M.T. Klare, The Arms Trade in the 1990’s: Changing Patterns, Rising Dangers, „Third World Quar-

terly”, Vol. 17, 12.1996, s. 858. 
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z 15–20 miliardów dolarów rocznie w połowie lat 80. do 2–4 miliardów dolarów w 1990 
roku oraz ograniczenie transferów broni radzieckiej, o wartości rzędu 10–15 miliardów 
dolarów rocznie, do jej tradycyjnych odbiorców: Afganistanu, Angoli, Etiopii, Indii, Ira-
ku, Libii, Syrii i na Kubę57. Wcześniej przedmiotem wymiany na rynku uzbrojenia były 
przede wszystkim tzw. główne systemy uzbrojenia: czołgi, samoloty bojowe, samocho-
dy opancerzone, okręty wojskowe. Od lat 90. kraje nisko rozwinięte pozyskują głównie 
broń lekką (Small Arms and Light Weapons, SLAW), co znacząco wpływa na wartość 
światowego obrotu dóbr militarnych.

Z uwagi na neutralizację głównego konkurenta na światowym rynku broni amery-
kańska polityka zbrojeniowa musiała ulec zdecydowanym przekształceniom. Kryteria 
polityczne i ideologiczne, na których opierała się ona w okresie zimnej wojny, tzn. ko-
nieczność zahamowania ekspansji komunistycznej oraz ochrony i rozszerzania własnych 
stref wpływów, straciły na aktualności. Rację bytu utraciły również praktyki udzielania 
wsparcia militarnego ustrojom o cechach autorytarnych i dyktatorskich, co stanowiło 
stały element amerykańskiej praktyki w polityce zagranicznej.

Nowe uwarunkowania polityczne zmieniły motywacje głównych aktorów na między-
narodowym rynku broni, zasadniczo wpływając również na jego strukturę. Przyjmuje 
się, że liczba dokonywanych transferów w okresie 1989–2002 spadła o 27% (niektóre ze 
źródeł podają, że był to nawet 50% spadek) w skali globalnej58. Było to wynikiem znacz-
nego obniżenia wydatków zbrojeniowych – w liczbach bezwzględnych; przy uwzględ-
nieniu poziomu infl acji będzie on wyrażał się w przejściu od wartości 1,2 biliona dola-
rów, stanowiącej światowy budżet militarny w roku 1985, do 785 miliardów dolarów, 
które przeznaczono na cele militarne w 1998 roku59. Według danych SIPRI w latach 
1994–1998 jedynie 12 państw uzyskało wpływy z eksportu broni, które przekraczały 
wartość miliarda dolarów60. 

Nawet państwa prowadzące ciągłą politykę konfrontacji, wyrażającą się w braku po-
litycznej woli współpracy oraz łamaniu zasad powszechnie obowiązujących na arenie 
międzynarodowej, jak Iran czy Syria, znacznie obniżyły wówczas poziom wydatków 
wojskowych. Ograniczyły one tym samym zdolność do utrzymywania i rozwijania sił 
zbrojnych wymagających poważnych nakładów fi nansowych w optymalnym stanie bo-
jowym. 

Znaczenie czynników ekonomicznych rośnie w miarę wzmacniania pozycji przemy-
słu militarnego oraz roli danego państwa na rynku handlu uzbrojeniem. Eksport broni 
i innych produktów o charakterze strategicznym wymaga współdziałania sfery politycz-
nej i przemysłowej, co w konsekwencji buduje możliwości wpływu branży zbrojeniowej 
na decyzje polityczne. Zasadnicze przekształcenia strukturalne, jakie dokonały się na 
rynku uzbrojenia w latach 90., spowodowały zmiany w statusie przemysłu zbrojeniowe-
go. Najwyraźniej zarysowały się one w obrębie amerykańskich fi rm zbrojeniowych ze 
względu na ich wiodącą pozycję na światowym rynku, ale odzwierciedlają też przemia-

57  Ibidem.
58  World Military Expenditures and Arms Transfers 1997–2000, US Department of State (Bureau of 

Veryfi cation and Compilance), 10.2001.
59  World-Wide Conventional Arms Trade (1994–2000): A Forecast and Analysis, Center for Defense 

Information, US Department of Defense, 12.1994.
60  World Military Expenditures and Arms Transfers 1997–2000....



Charakterystyka globalnego rynku broni i technologii militarnych 77

ny o uniwersalnym charakterze, które zawierały się w trzech głównych nurtach, takich 
jak:

1) zmniejszenie liczby głównych producentów broni. Na początku lat 90. wszystkie 
największe korporacje zbrojeniowe były zmuszone przyjąć jedną z trzech strate-
gii przetrwania: przekształcenie charakteru produkcji z dóbr militarnych na dobra 
cywilne, specjalizację wyłącznie w produkcji zbrojeniowej, wymuszone wycofa-
nie się z rynku w celu ochrony wkładów udziałowców61;

2) obniżenie poziomu zamówień rządowych. Globalne obniżenie wydatków zbroje-
niowych wywołało zmianę strategii producentów broni – aktywne poszukiwanie 
nowych rynków zbytu oraz istotne poszerzenie działalności eksportowej;

3) postępująca internacjonalizacja przemysłu zbrojeniowego. Procesy globalizacji 
zaczęły oddziaływać również na charakter i naturę przemysłu zbrojeniowego, 
wcześniej postrzeganego jako sfera podporządkowana polityce państwa, za-
mknięta na wpływy zewnętrzne. 

Dostrzegalna jest istotna zmiana w relacji pomiędzy instytucjami państwa a ośrodka-
mi decyzyjnymi korporacji zbrojeniowych. Otwieranie się fi rm na możliwości kreowa-
ne przez międzynarodowy rynek powoduje jednocześnie zwiększenie ich niezależności 
produkcyjnej i zmniejszenie możliwości sterowania przez państwo. Systematycznie po-
stępuje również decentralizacja źródeł uzbrojenia, mimo że Stany Zjednoczone wciąż 
pozostają niekwestionowanym liderem na rynku. W wyniku łatwości pozyskiwania 
technologii pojawiają się nowi gracze, co przyczynia się do dalszego urynkowienia dzie-
dziny eksportu broni.

Poza zmianami strukturalnymi w obrębie samego rynku uzbrojenia zakończenie 
zimnej wojny miało wpływ na zmianę postrzegania potencjału militarnego i eksportu 
broni jako narzędzia polityki. Głównym celem unowocześniania i rozwijania systemów 
obronnych jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa – produkcja broni służy przede 
wszystkim zaspokajaniu elementarnego interesu państwa związanego z możliwością 
ochrony przez zagrożeniem zewnętrznym. Jednak w miarę postępującej komercjaliza-
cji produkcji zbrojeniowej broń wysyłana jest do krajów, które są postrzegane przede 
wszystkim w roli partnerów handlowych, nie zaś sojuszników strategicznych. Umacnia-
nie potencjału gospodarczego odbywa się zatem kosztem interesów bezpieczeństwa62. 
W uproszczeniu istotę tego konfl iktu można przedstawić za pomocą jednej zależności: 
im więcej zaawansowanej technologicznie broni zostanie przekazane na zewnątrz, tym 
większe jest potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa państwa. 

Wydarzeniem o kluczowym znaczeniu dla postrzegania nowego porządku bezpie-
czeństwa światowego, a także sposobu postrzegania polityki eksportu broni w okresie 
po zakończeniu zimnej wojny była niewątpliwie wojna w Zatoce Perskiej63. Sprowoko-
wała ona międzynarodową dyskusję na temat roli broni i technologii militarnej w nowej 

61  I. Wilson III, Today’s Profi ts, Tomorrow’s Losses: The Commercialization of US Arms Export Reform 
and its Implications on National & Regional Security, U.S. Military Academy, 10.2001. 

62  D. Kinsella, Rivalty, Reaction and Weapons Proliferation: A Time-Series Analysis of Global Arms 
Transfers, „International Studies Quarterly”, Vol. 46, No. 2, 06.2002, s. 225–232. 

63  W.D. Hartung, A Tale of Three Arms Trades: the Changing Dynamics of Conventional Weapons Pro-
liferation, 1991–2000, Arms Trade Resource Center, 10.2000, www.worldpolicy.org/project/arms/report 
(20.02.2004).
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rzeczywistości politycznej; główny nacisk został położony na kwestię etycznego wyko-
rzystania potencjału militarnego oraz właściwe wyważenie interesów ekonomicznych 
i politycznych w tej dziedzinie. Konieczność ustalenia międzynarodowych reguł w tej 
sprawie spowodowała ujawnienie informacji o trwających aż do 1991 roku transferach 
zaawansowanych technologii do Iraku, dokonywanych przez państwa koalicji antyira-
ckiej; pojawiła się także potrzeba ustalenia, czy polityka eksportu broni państw Zachodu 
jest właściwa i czy powinna być kontynuowana64. 

Społeczność międzynarodowa zyskała wówczas świadomość zagrożeń, jakie niesie 
z sobą kierowanie transferów militarnych do regionów charakteryzujących się małą sta-
bilnością polityczną i podmiotów stanowiących potencjalne zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa międzynarodowego65. Był to moment zapoczątkowania wspólnych działań państw 
zaangażowanych w eksport broni, celem ograniczania jego negatywnych skutków66. 

Operacja „Pustynna Burza” była demonstracją potęgi nowoczesnego uzbrojenia, któ-
rego właściwe użycie minimalizuje rozmiary destrukcji związane z działaniami wojen-
nymi. Stany Zjednoczone po raz pierwszy zastosowały wówczas nowoczesne systemy 
bojowe, które potwierdziły prymat tego państwa w dziedzinie produkcji militarnej, co 
nie tylko wzmocniło jego międzynarodowy status, lecz także zapewniło stałe grono od-
biorców broni. 

Rezultat wojny w Zatoce stanowi potwierdzenie uzyskania przez Stany Zjednoczone rewo-
lucyjnego zaawansowania w zdolnościach militarnych. Głównym miernikiem efektywności 
będą tu przede wszystkim relatywnie niewielkie straty poniesione przez wojsko koalicji: 
zniszczone czołgi, pojmani jeńcy oraz liczba ofi ar. Straty te okazały tak niskie, że musi to 
zostać uznane za historyczny precedens67.

Ujawnienie poziomu rozwoju amerykańskiej technologii militarnej w czasie operacji 
w Zatoce Perskiej zapoczątkowało polityczny koncept tzw. światowej koalicji zbrojnej, 
której realizacja przekładała się w prostej linii na intensyfi kację działań eksportowych. 
Podstawą dla upowszechnienia amerykańskich systemów w gronie państw sojuszni-
czych było przekonanie o zwiększeniu skuteczności ewentualnych, przyszłych, działań 
zbrojnych w ramach koalicji przez standaryzację poziomu i typów uzbrojenia. 

Konsekwencje rozstrzygnięcia omawianego konfl iktu z punktu widzenia praktyk do-
tyczących eksportu broni były więc przeciwstawne. Na poziomie politycznym dostrze-
żono potrzebę ograniczeń w zakresie transferów broni, szczególnie w rejony niestabilne, 
gdzie często występujące konfl ikty zaburzają stan bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Na poziomie militarnym podjęto decyzję o konieczności modernizacji arsenałów, której 
bezpośrednim efektem było poprawienie systemów obronnych państw Zachodu. Przyję-
to również założenie, że polityka ekspansywnego eksportu broni, wspieranego zabiega-
mi marketingowymi, działającego bardziej według zasad rynkowych niż politycznych, 

64  E.J. Laurance, Political Implications of Illegal Arms Exports from the United States, „Political Scien-
ce Quarterly”, Vol. 107, No. 3, autumn 1992, s. 501–533.

65  Dobrym przykładem na ujawnienie skutków eksportu broni do państw niestabilnych i niedemokra-
tycznych była konieczność wycofania francuskich samolotów bojowych z operacji zbrojnych podczas wojny 
w Zatoce, ponieważ w czasie walki zbyt trudno było odróżnić je od samolotów sprzedanych wcześniej ira-
ckiej armii. 

66  Więcej na ten temat w rozdziale III niniejszej pracy.
67  W.J. Perry, Desert Storm and Deterrence, „Foreign Affairs”, Vol. 70, No. 4, autumn 1991, s. 67.
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znajduje swoje uzasadnienie również w nowej rzeczywistości, po zakończeniu zimnej 
wojny. Co do umocnienia amerykańskich wpływów w regionie Zatoki Perskiej – 56% 
ogółu broni wartej łącznie 101 miliardów dolarów, sprzedanej tam w latach 1994–2001, 
pochodziło ze Stanów Zjednoczonych68. 

Wojna w Zatoce Perskiej była niewątpliwie pewną cezurą w amerykańskiej polityce 
eksportu broni. Wiara w możliwość rozwoju i zaadaptowania najnowszych technolo-
gii dla celów wojskowych, połączona z przekonaniem o poszerzaniu się obszaru świa-
towego bezpieczeństwa, dała impuls do eksportowania najnowszych systemów zbro-
jeniowych. Idea użycia udoskonalonej broni mającej zapewnić minimum strat wśród 
ludności cywilnej, zajęła istotne miejsce w sposobie myślenia o polityce wojskowej 
i możliwościach rozwiązywania sporów. Jednak poziom zagrożeń międzynarodowego 
bezpieczeństwa nie zmniejszył się, co przewidywano na początku lat 90. Nastała za to 
epoka nowych konfl iktów peryferyjnych, które stanowiły jedną z najbardziej charakte-
rystycznych cech i konsekwencji przekształceń światowego systemu eksportu broni po 
zakończeniu zimnej wojny. 

[…] od Bałkanów po Timor Wschodni, poprzez Afrykę, świat obserwował wybuchy etnicz-
nych, religijnych, grabieżczych konfl iktów, które znamionowało rutynowe masakrowanie 
ludności cywilnej. […] Jakkolwiek dobroczynny stał się koniec zimnej wojny w innych prze-
jawach, wywołał on globalny napływ niepotrzebnej broni, która spowodowała, że ryzyko 
zbrojnego rozstrzygania lokalnych konfl iktów znacznie wzrosło69.

Zmiana sposobu prowadzenia konfl iktów zbrojnych jest zagadnieniem, które w naj-
bardziej bezpośredni sposób dotyka etycznego wymiaru polityki eksportu broni70. Nie 
sposób zakwestionować związku pomiędzy likwidowaniem bogatych arsenałów będą-
cych pozostałością polityki zimnowojennej a falą brutalnych konfl iktów, która przetacza 
się przez wszystkie kontynenty od początku lat 90. Oczywiście u źródeł tzw. postmo-
dernistycznych wojen końca XX i początku XXI wieku leżą zróżnicowane i złożone 
przyczyny, jednak na poziomie strategicznym wykazują one wiele podobieństw71. Otóż 
są to konfl ikty o niespotykanych dotychczas rozmiarach bezprawia i brutalności, w sze-
rokim zakresie angażują ludność cywilną, są długotrwałe i niezwykle rzadko kończą 
się bez interwencji zewnętrznej. Jedną z istotnych przyczyn ewoluowania wojen w tym 
właśnie kierunku stał się eksport broni do krajów rozwijających się, trwający przez cały 
okres zimnej wojny, który nasilił się jeszcze po jej zakończeniu. Koncentracja na kon-
troli broni masowego rażenia w tej epoce spowodowała odwrócenie zainteresowania 
światowej opinii publicznej od kwestii proliferacji broni konwencjonalnej, która stała 
się zaskakująco łatwo dostępna, ponieważ zaraz u progu kształtowania się nowego ładu 
międzynarodowego odsprzedawano lub dostarczano ją niemal każdemu państwu, które 
zgłosiło zapotrzebowanie. 

68  F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations 1995–2002, US Congressional 
Research Service, 2003, s. 53.

69  J. Boutwell, M.T. Klare, A Scourge of Small Arms, „Scientifi c American”, Vol. 282, No. 6, 06.2000, 
https://www.amacad.org/news/scourge.aspx (02.09.2006). 

70  Problem ten szczegółowo został omówiony w rozdziale III. 
71  Zob. Ch.H. Gray, Post-Modern War: the New Politics of Confl icts, Guilford Press, London–New York 

1997. 
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Głównymi odbiorcami tego rodzaju uzbrojenia były państwa położone w regionach 
niestabilnych, zaangażowane w długotrwałe konfl ikty zbrojne, o wysokim stopniu mi-
litaryzacji stosunków polityczno-społecznych. W regionach tych poziom zagrożenia 
wywołanego akumulacją broni lekkiej wzrósł na tyle znacząco, że analitycy tej prob-
lematyki zaczęli określać ten typ uzbrojenia nową odmianą broni masowej destrukcji72. 
Spośród 49 konfl iktów zaistniałych na świecie w latach 90. w 48 dominującym typem 
uzbrojenia była właśnie broń lekka73. 

Podstawowe zagrożenie, jakie stwarza rozprzestrzenianie tego typu militariów, wiąże 
się z bezpośrednim przełożeniem ilości uzbrojenia pozostającego do dyspozycji walczą-
cych stron na długość trwania działań zbrojnych. Ekspansja broni ręcznej i lekkiej sta-
nowi zupełnie nowe co do skali i jakości zjawisko międzynarodowego bezpieczeństwa 
i jest kolejnym argumentem potwierdzającym konieczność rozgraniczenia międzynaro-
dowego handlu bronią w epoce zimnej wojny oraz po jej zakończeniu. Wprawdzie ciągle 
jeszcze analizy strategiczne koncentrują się na oddziaływaniu broni masowego rażenia 
oraz najnowocześniejszych systemów zbrojeniowych, których posiadanie bezpośrednio 
przekłada się na pozycję państwa w międzynarodowym układzie sił, jednakże lata 90. 
i początek XXI wieku rozpoczęły epokę broni konwencjonalnej, której znaczenie dla 
utrzymania równowagi i stabilności często jest pomijane74. 

Kształtowanie się postzimnowojennego rynku broni spowodowało pogłębienie po-
działu wyznaczonego przez nowe zjawiska polityczne i ekonomiczne. Grupa państw 
wysoko rozwiniętych, skupiająca społeczeństwa informacyjne, korzystające z dobro-
dziejstw nauki i techniki, która sferę obronności koncentruje wokół coraz bardziej no-
woczesnych rozwiązań, nieustannie doskonali nowe osiągnięcia. Na jej czele stoją Stany 
Zjednoczone. Po przeciwnej stronie znajdują się państwa przynależne do sfery aglobal-
nej – targane niepokojami i klęskami, stanowiące grupę głównych odbiorców pomocy 
humanitarnej oraz broni, która dla państw Zachodu okazała się przestarzała. Do stałej 
grupy odbiorców broni należą przede wszystkim kraje zaangażowane w konfl ikty, co 
często oznacza, że zaliczają się również do grupy najbiedniejszych państw świata. 

Zjawisko to obrazuje struktura sprzedaży broni największego wśród światowych eks-
porterów. Jedynie w 2003 roku Stany Zjednoczone dostarczyły uzbrojenie do 18 spośród 
25 państw zaangażowanych wówczas w konfl ikty zbrojne, m.in. do Angoli, Etiopii, Cza-
du, Kolumbii i Pakistanu. Około 80% wszystkich krajów, które importowały w omawia-
nym roku amerykańską broń – 13 z 25 zostało określonych w raporcie Departamentu 
Stanu jako niedemokratyczne lub winne naruszeń podstawowych praw człowieka75. 

72  Przyjmuje się, że obecnie w obrocie międzynarodowym znajduje się około 600 mln sztuk broni lek-
kiej. Zob. M.T. Klare, The Arms Trade in the 1990’s..., s. 861.

73  M.T. Klare, The International Trade in Light Weapons: What Have we Learned?, [w:] Light Weapons 
and Civil Confl ict, red. J. Boutwell, M.T. Klare, Rowman and Littlefi eld, Lanham, MD 1999, s. 21.

74  M.T. Klare, The New Arms Race: Light Weapons and International Security, „Current History”, No. 
609, 04.1997, http://www.currenthistory.com/archiveapr97/Klare.html (02.07.2006).

75  Za kryterium zaliczania państw do grupy demokratycznych w przytaczanym raporcie przyjmuje się 
możliwość decydowania ich społeczeństw o wyborze i zmianie rządu. Zob. Human Rights Report 2004, [w:]  
F. Berrigan, W.D. Hartung, L. Heffel, U.S. Weapons at War: Promoting Freedom or Fuelling Confl ict? U.S. 
Military Aid and Arms Transfers Since September 11, World Policy Institute, 06.2005, http://www.world-
policy.org/projects/arms/reports/wawjune2005.html (12.12.2006).
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W świetle tych praktyk można zaryzykować stwierdzenie, że zimnowojenny system 
dwubiegunowy zastąpił inny podział, który wprawdzie nie jest aż tak wyraźny i politycz-
nie określony, ale niesie z sobą nie mniej poważne implikacje dla stanu międzynarodo-
wego pokoju i bezpieczeństwa. 

Linia podziału wyznaczana przez przynależność do grupy dostawców i odbiorców 
broni powoduje konieczność zaangażowania państw wysoko rozwiniętych w problemy 
krajów i regionów niestabilnych, najczęściej przez interwencję zbrojną społeczności mię-
dzynarodowej. Problemy bezpieczeństwa państw, do których jest kierowana broń, stają 
się problemami bezpieczeństwa powszechnego. Dlatego właśnie rozszerza się zakres in-
terwencji wojskowych będących wynikiem konieczności zapobiegania lub złagodzenia 
skutków katastrof humanitarnych, wysiedleń, ludobójstwa czy czystek etnicznych. Tak 
zwane interwencje wymuszone są zjawiskiem nowym, charakterystycznym dla układu 
stosunków międzynarodowych przełomu XX i XXI wieku. Oglądane z perspektywy 
interesów i działań Stanów Zjednoczonych łączą w sobie dwie funkcje – przywrócenie 
stabilizacji oraz demonstrację sprawności i potęgi militarnej. Ten drugi cel realizowany 
jest przez tzw. wojny-spektakle, które obok celów militarnych mają za zadanie wywołać 
określony efekt medialny, tzn. przekonać odbiorców, że retoryka amerykańskiej dyplo-
macji mówiąca o obronie demokratycznego świata, pokoju i bezpieczeństwa stanowi 
podstawę faktycznie realizowanej linii politycznej. Tego typu działania z jednej strony 
wywołują bardzo szeroki, globalny efekt psychologiczny – wrażenie, że interesy demo-
kratycznego świata są najlepiej chronione, z drugiej zaś stanowią prezentację możliwo-
ści amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego76. 

Niezależnie jednak od doraźnych celów politycznych, realizowanych przez podobne 
mechanizmy, faktem jest, że rozwój wielu zjawisk stanowiących obecnie problem bez-
pieczeństwa międzynarodowego, umożliwiła aktywność państw w zakresie handlu bro-
nią. Ujawnia się tutaj pośredni rezultat tzw. efektu bumerangu – wyeksportowana broń 
zostaje użyta przeciwko wojskom państwa eksportującego. Problemy bezpieczeństwa 
wywoływane lub eskalowane przy udziale amerykańskiej broni stają się w perspektywie 
problemami bezpieczeństwa amerykańskiego i globalnego. 

4. STANY ZJEDNOCZONE NA MIĘDZYNARODOWYM RYNKU 
BRONI

Stany Zjednoczone nieprzerwanie od czasów II wojny światowej znajdują się na czele 
listy światowych eksporterów broni – ich udział w rynku kształtował się na przestrzeni 
lat 90. XX wieku na poziomie 40–60%. W chwili obecnej, według dwóch głównych 
źródeł dostarczających danych na temat eksportu zbrojeniowego: Raportu Grimmetta 
i rocznika SIPRI, amerykański udział w światowym handlu bronią to: 42,60% (w latach 
2004–2008) oraz 31% (w latach 2004–2008)77. W okresie 1990–2000 Stany Zjednoczo-

76  B. Balcerowicz, Czym jest współcześnie wojna, „Ethos”, nr 3–4 (71–72), 2005.
77  Różnice wynikają z odmiennej metodologii przyjętej w tych źródłach. SIPRI bada wartość dostaw, 

natomiast Congressional Research Service posługuje się wartością zawartych transakcji. 
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ne wyeksportowały broń i technologie militarne o wartości przewyższającej 152 miliar-
dy dolarów. Według danych Kongresu są one producentem ponad połowy broni, sprzętu 
wojskowego i technologii wojskowych obecnych w obrocie globalnym78. 

Następną pozycję na liście największych eksporterów broni zajmuje obecnie Rosja 
z 25% udziałem w ogólnej liczbie dostaw. Dalsze miejsca należą do Francji, Wielkiej 
Brytanii, Niemiec i Włoch. Wartość udziału w rynku krajów Unii Europejskiej latach 
2004–2008 to 34%79. Do czołowych graczy zalicza się też Chiny pomimo braku dokład-
nych danych handlowych dotyczących wskaźników eksportowych tego państwa. 

Łączna wartość zarejestrowanych transakcji handlu bronią konwencjonalną, zawar-
tych na świecie w 2007 roku, wyniosła około 60 miliardów dolarów, co stanowi około 
0,5% ogólnej wymiany handlowej80. W 2008 roku zawarte transakcje opiewały na sumę 
55,2 miliarda dolarów81. Jednak wartości statystyczne nie są najlepszym źródłem dla 
określenia znaczenia tej dziedziny gospodarki, ponieważ jest ona powiązana systemem 
zależności z polityką zagraniczną danego państwa i jego sferą strategiczno-obronną. 
Tendencje panujące w obrocie produktami militarnymi stanowią swego rodzaju diagno-
zę stanu międzynarodowego bezpieczeństwa i relacji panujących pomiędzy państwami. 
Trudno oprzeć się wrażeniu, że czołowi eksporterzy broni należą do dość ekskluzywne-
go klubu. To oni grają główne role w układzie sił międzynarodowych. Przynależność do 
grupy liderów rynku broni pokrywa się ze stałym członkostwem w Radzie Bezpieczeń-
stwa ONZ oraz przynależnością do G8. Dlatego właśnie aktywność rządów w kwestii 
handlu uzbrojeniem powinna być traktowana przede wszystkim jako realizacja celów 
ich polityki zagranicznej, a nie wyłącznie ekonomii. Podczas gdy ogólne obroty handlo-
we rosną, wartość międzynarodowego handlu uzbrojeniem nie ulega istotnym zmianom. 
Zatem jego ekonomiczne znaczenie maleje, przynajmniej w przypadku głównych eks-
porterów – państw silnych zarówno ekonomicznie, jak i politycznie. Jednak rozbudo-
wane przemysły zbrojeniowe pozwalają na kształtowanie pozycji tych państw na arenie 
międzynarodowej i czerpanie korzyści ze strategiczno-politycznych aspektów handlu 
bronią, których znaczenie – w przeciwieństwie do aspektów ekonomicznych – utrzymu-
je się na wysokim poziomie. Ta dychotomia interesów sterujących działaniami w zakre-
sie handlu militarnego jest po części wynikiem różnic przyświecających państwowym 
i prywatnym podmiotom współistniejącym w ramach jednego systemu82.

Podział interesów, które wyznaczają strukturę i charakter światowego rynku uzbro-
jenia, wpływa znacząco na ewolucję jego znaczenia. W okresie od zakończenia zimnej 

78  O. Arias, A World out of Balance: the Foreign Policy and Economic Policy of the United States of 
America, Harvard University – Interaction Council’s High Level Expert Group Meeting on Pluralism and 
Global Governance, 4–5.04.2001.

79  SIPRI Yearbook 2009, s. 302–307.
80  R. Stohl, S. Grillot, The International Arms Trade, Polity Press, Cambridge 2009, s. 4; według da-

nych SIPRI orientacyjna wartość rynku broni w 2007 roku wyniosła 51,1 mld dolarów, czyli 0,3% ogólnej 
wymiany handlowej. Analitycy SIPRI zastrzegli jednak, że te wartości są zaniżone, ponieważ istotni gracze 
międzynarodowego rynku, włączając Chiny, nie udostępniają danych na temat wartości eksportowanej broni. 
Zob. SIPRI Yearbook 2009, s. 301.

81  F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations 2001–2008, Congressional Re-
search Service, 04.09.2009, s. 8. 

82  Z punktu widzenia przedmiotu tej pracy większe znaczenie mają działania instytucji państwowych, 
dlatego też ważne kwestie związane np. z szarą strefą czy też nielegalnym rynkiem uzbrojenia nie będą tu 
szczegółowo omawiane, jako że są sterowane przede wszystkim przez aktorów prywatnych.
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wojny można zaobserwować postępującą prywatyzację dziedziny handlu bronią. Kor-
poracje zbrojeniowe stają się podmiotami równie ważnymi jak rządy. Wcześniej – kiedy 
produkcja i sprzedaż o charakterze militarnym były przede wszystkim domeną państwa 
– wpływy z tego tytułu w znaczący sposób uzupełniały budżety narodowe największych 
eksporterów.

W latach 90. XX wieku rynek produktów zbrojeniowych był zdominowany przez pię-
ciu głównych uczestników, którzy łącznie dokonali 85% globalnej wymiany handlowej 
w tej dziedzinie. Stany Zjednoczone w rankingu tym uzyskały status lidera, będąc odpo-
wiedzialnymi za 47%–60% światowego eksportu. Następną pozycję zajmowały Rosja 
i Francja (każdy z krajów dokonał około 10% wartości globalnego eksportu), potem 
Wielka Brytania i Niemcy (każdy z krajów dokonał 5–10% transferów)83. 

Oddalenie wizji kolejnego światowego konfl iktu spowodowało ograniczanie rozmia-
rów międzynarodowego rynku broni i technologii. Państwa wysoko rozwinięte prowa-
dziły politykę aktualizowania i modernizacji zawartości arsenałów, ale z wyjątkiem sy-
tuacji kryzysowych nie wykazywały chęci do ich rozwijania. Jednak, dzięki koncentracji 
przemysłu zbrojeniowego i dostosowania strategii sprzedażowej do nowych wymogów 
zawężonego rynku, Stany Zjednoczone przez całe lata 90. umacniały się na pozycji li-
dera światowego handlu bronią. Dobrze obrazuje tę sytuację skala eksportu broni do 
krajów rozwijających się. Strona radziecka/rosyjska zanotowała spadek wartości niemal 
80%, z 70,3 miliarda dolarów w okresie 1987–1990 do 13,7 miliarda dolarów w la-
tach 1990–199484. Natomiast wartość amerykańskiego eksportu do tej samej grupy od-
biorców wzrosła w tym czasie z 41 do 51 miliardów dolarów, czyli o 26%. W okresie 
1991–1994 Stany Zjednoczone kontrolowały więc już 48% ogólnego handlu uzbrojenia 
z krajami rozwijającymi się, podczas gdy udział Rosji wynosił 13%85. 

Poszukiwanie nowych rynków zbytu dla produkcji zbrojeniowej zaostrzyło poziom 
globalnej konkurencyjności. Znacząco wpłynęło to na charakter kontroli transferów 
w krajach producentów; według analityków SIPRI stan wysokiej konkurencyjności 
sprawił, że kraje nie objęte ofi cjalnym embargiem, są traktowane przez producentów 
broni jak otwarte rynki. Jest to wyrazem politycznego pragmatyzmu w dziedzinie imple-
mentowania zasad narodowych systemów kontroli, co wpływa na zwiększanie poziomu 
zagrożeń bezpieczeństwa nie tylko państw eksportujących, lecz także całego systemu 
międzynarodowego. Kraje, które poza problemami ekonomicznymi borykają się z prob-
lemami bezpieczeństwa, stanowią tę grupę odbiorców broni, w przypadku której liberal-
na polityka państw-eksporterów może mieć niewybaczalne skutki. 

Warto zauważyć w tym kontekście, że od początku lat 90. wydatki zbrojeniowe w kra-
jach rozwijających się wzrosły nawet o 30%. Ma to ścisły związek z długotrwałymi 
konfl iktami zbrojnymi rozgrywającymi się w wielu regionach, niestabilną sytuacją poli-
tyczną i brakiem demokracji86. Według danych Congressional Research Service tenden-
cja do kierowania większości dostaw zbrojeniowych do krajów świata rozwijającego się 
nie ulega większym zmianom. W okresie 1998–2005 do grupy tych krajów trafi ło 66,8% 

83  SIPRI Yearbook 2001: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 2002.
84  Według wartości dolara z 1994 roku. 
85  F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to the Third World…, s. 50.
86  D. Sobczak, K. Żukrowska, Wydatki wojskowe. Uzbrojenie. Handel bronią, [w:] Bezpieczeństwo mię-

dzynarodowe. Teoria i praktyka..., s. 177.
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wartości wszystkich odnotowanych transferów broni na świecie87. W samym 2005 roku 
dostawy broni do omawianych krajów wyniosły 69,9% wszystkich dostaw zbrojenio-
wych88. 

Kolejnym aspektem znaczącym z punktu widzenia amerykańskich interesów strate-
gicznych jest kwestia rozprzestrzeniania zaawansowanej technologii wykorzystywanej 
do celów militarnych. Okres od początku lat 90. XX wieku stanowił nie tylko czas inten-
sywnego rozwoju nowych systemów obronnych, lecz także przyniósł upowszechnienie 
wielu nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w systemach militarnych. Strategia 
ekspansywnego eksportu broni, poniekąd wymuszona przez jego urynkowienie, powo-
duje, że najnowocześniejsze systemy i rozwiązania przenikają również do krajów czy 
grup, przed którymi miały stanowić ochronę. 

Przełom XX i XXI wieku przyniósł wzrost poziomu wskaźników dotyczących eks-
portu zbrojeniowego – w 2000 roku łączna wartość światowej wymiany zbrojeniowej 
wynosiła 36,9 miliarda dolarów i była to najwyższa suma, którą osiągnięto od 1993 
roku89. Tendencja spadkowa panująca na międzynarodowym rynku bronią od początku 
lat 90. została zupełnie zahamowana w 2003 roku. Od tego momentu wartość między-
narodowych transferów uzbrojenia rośnie. Średni roczny poziom sprzedaży w skali glo-
balnej w przedziale czasowym 2004–2008 był o 21% wyższy niż poziom uzyskiwany 
w latach 2000–200490. Od przełomu wieku znacząco wzrastają też wydatki na zbrojenia. 
Pomiędzy latami 1999–2008 wydatki zbrojeniowe na świecie zwiększyły się o 45%. 
Większa część tego wzrostu jest związana z amerykańskimi potrzebami powstałymi za 
sprawą wojen w Iraku i Afganistanie. Budżety obronne w 2008 roku stanowiły około 
2,4% produktu światowego brutto, co stanowi sumę 217 dolarów per capita91. 

Podsumowując obecną strukturę międzynarodowego rynku zbrojeniowego, można 
stwierdzić istnienie wyraźnej polaryzacji i umacniania się wpływu najpotężniejszych 
graczy. Stany Zjednoczone pozostają największym światowym producentem i dostawcą 
głównych rodzajów uzbrojenia konwencjonalnego (czołgi, samoloty bojowe, pociski) 
oraz broni lekkiej i amunicji. Ponad 40 ze 100 największych fi rm zbrojeniowych na 
świecie to fi rmy amerykańskie, spośród których Lockheed Martin, Boeing, Northrop 
Grumman oraz Raytheon znajdują się w grupie najpotężniejszych graczy wśród produ-
centów broni92. 

87  Należy jednak zauważyć, że autor raportu do grupy krajów rozwijających się zalicza wszystkie kra-
je poza USA, Kanadą, Rosją, Japonią, państwami europejskimi, Australią i Nową Zelandią – F.R. Grim-
mett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations 1998–2005, US Congressional Research Service, 
23.10.2006, s. 2.

88  Ibidem.
89  Uncle Sam World’s Arms Merchant Again. In 2000 U.S. Sells $ 18.6 Billion Worldwide, $ 12.6 Billion 

to Developing Countries, Arms Trade Insider, 20.08.2001, s. 16, http://www.clw.org/atop/inside/inside53.
html (22.03.2004).

90  Ibidem, s. 300.
91  SIPRI Yearbook 2009, s. 179.
92  Top 100, „Defence News” 2005, http://www.defensenews.com/content/features/2005chart1.html 

(27.06.2006).
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Tabela 3. Największe fi rmy zbrojeniowe. Podział na kraje oraz wielkość sprzedaży w miliardach do-
larów 

Liczba fi rm Państwo Sprzedaż 2007 Sprzedaż 2006 Udział w Top 100
44 Stany Zjednoczone 213 196,8 61,4%
10 Wielka Brytania 45,3 35,9 13,1%
6 Francja 23,4 19,5 6,7%

1
Transeuropejski 
EADS 13,1 12,6 3,8%

4 Włochy 11,6 10,2 3,4%
7 Rosja 8,2 5,6 2,4%
5 Niemcy 7,4 6 2,1%
3 Izrael 5 4,1 1,4%
4 Japonia 4,8 5,2 1,4%
3 Indie 3,7 3,3 1,1%
4 Korea Południowa 2,9 2,3 0,8%
1 Szwecja 2,8 2,3 0,8%
2 Hiszpania 2,3 1,9 0,7%
1 Singapur 1,1 0,9 0,3%
1 Kanada 0,6 0,5 0,2%
1 Szwajcaria 0,6 0,5 0,2%
1 Finlandia 0,6 0,5 0,2%
1 Norwegia 0,5 0,5 0,2%
1 Australia 0,5 0,5 0,2%

Źródło: SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, SIPRI, Oxford 2009

Na uzyskanie tak wyraźnej przewagi amerykańskiej w sferze eksportu uzbrojenia 
wpłynęło nie tylko obniżenie pozycji Rosji w globalnym układzie sił oraz polityczno-
-ekonomiczne problemy tego kraju. Oprócz wykorzystania sytuacji rynkowej Stany 
Zjednoczone jako czołowy, jedyny w nowej sytuacji politycznej, gwarant międzyna-
rodowego bezpieczeństwa przejęły kontrolę nad tym istotnym fragmentem światowe-
go układu strategicznego. Jednak główny amerykański konkurent na światowym rynku 
broni uparcie dąży do rozbudowywania swoich wpływów. W latach 2005–2008 Rosja 
zawarła 22,5% wszystkich umów dotyczących handlu bronią ze światem rozwijającym 
się. Stany Zjednoczone w tym czasie odpowiadały za 36,7% ogólnej liczby tego rodza-
ju umów93. Jednak wymogi światowego rynku zbrojeniowego coraz bardziej akcentują 
zaawansowanie technologiczne i innowacyjność, a na tym polu Stany Zjednoczone zde-
cydowanie górują nad swym głównym konkurentem. Wydaje się więc, że amerykańska 
dominacja na światowym rynku broni jest niezagrożona. 

93  F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations 2001–2008, s. 2.
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Następne miejsca za Stanami Zjednoczonymi i Rosją na liście największych dostaw-
ców broni w okresie 2003–2008 zajmowały: Niemcy, Francja, Wielka Brytania94. Uza-
leżnienie obrotów militarnej wymiany handlowej od stanu światowej ekonomii wska-
zuje też na fakt, że nowoczesna broń i technologie militarne są traktowane jak dobra 
luksusowe, ich sprzedaż gwałtownie spadała w okresach kryzysów fi nansowych. Trudno 
stwierdzić jednoznacznie, czy światowy rynek broni zareagował zdecydowanie na kry-
zys ekonomiczny w latach 2008–2009. Skutki azjatyckiego kryzysu fi nansowego z 1997 
roku w dziedzinie międzynarodowego handlu uzbrojeniem ujawniły się dopiero w 1999 
roku95. Raport Grimmetta z 2009 roku stwierdza, że wartość globalnych zamówień bro-
ni w 2008 roku, spadała i w najbliższych latach można spodziewać się pogłębienia tej 
tendencji96. Natomiast zyski 100 największych fi rm zbrojeniowych na świecie systema-
tycznie rosły w ostatnich latach, więc zahamowanie wzrostu nie odbije się znacząco na 
ich kondycji.

Specyfi ka zakupów broni, a przede wszystkim rozkładanie zamówionych dostaw 
w czasie, każe przypuszczać, że najwięksi amerykańscy producenci broni w najbliższych 
latach będą ciągle utrzymywać sprzedaż na poziomie szczytowych wskaźników z okresu 
zimnej wojny. Nie wydaje się również, aby reakcja państw-importerów na pogarszającą 
się sytuację ekonomiczną miała zasadniczo wpłynąć na sytuację Stanów Zjednoczonych 
w międzynarodowym handlu bronią. 

Podstawowym czynnikiem warunkującym utrzymanie amerykańskiej pozycji w tym 
obszarze jest współpraca z grupą państw stale importujących uzbrojenie ze Stanów 
Zjednoczonych. Liberalizacja handlu bronią, jaka dokonała się po zakończeniu zimnej 
wojny, wpłynęła na konkurencyjność rynku – jej poziom został zaostrzony i nawet lide-
rzy produkcji zbrojeniowej byli zmuszeni do aktywnego poszukiwania odbiorców dla 
swoich produktów. Rozmiary urynkowienia tego sektora handlu strategicznego obrazują 
międzynarodowe targi uzbrojenia. Producenci stosują tam najnowocześniejsze narzę-
dzia marketingowe i rozbudowane systemy zachęt, aby skłonić poszczególne rządy do 
podpisania kontraktów zakupowych. 

Wśród głównych odbiorców amerykańskiego uzbrojenia znajdują się kraje Bliskiego 
Wschodu, Wielka Brytania, Tajwan. W latach 2000–2003 na szczycie listy importerów 
broni ze Stanów Zjednoczonych sytuowała się Arabia Saudyjska; w tym okresie skiero-
wano tam broń i technologie militarne o wartości 6,3 miliarda dolarów97. Kraj ten ma je-
den z najwyższych na świecie wskaźników poziomu wydatków wojskowych w ogólnej 
strukturze budżetu oraz w przeliczeniu na jednego mieszkańca98. 

Do krajów bliskowschodnich oraz Turcji skierowano 37% ogólnej liczby dostaw do-
konanych w latach 2004–2008 (największą część – 22% dostarczono do Izraela i Egip-
tu), 37% w rejon Azji i Pacyfi ku oraz 20% do europejskich członków NATO99.

94  Ibidem, s. 309.
95  Ibidem, s. 313.
96  Ibidem, s. 9.
97  F.R. Grimmett, U.S. Arms Sales: Agreements with and Deliveries to Major Clients, 1996–2003, Con-

gressional Research Service, 10.2004, s. 40. 
98  SIPRI Yearbook 2002, s. 17; SIPRI Yearbook 2006, http://yearbook2006.sipri.org/chap8 (04.01.2007).
99  SIPRI Yearbook 2006, s. 302.
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Znaczącą pozycję na liście odbiorców amerykańskiej broni zajmują Zjednoczone 
Emiraty Arabskie. W roku 2009 kraj ten był największym importerem broni ze Stanów 
Zjednoczonych (7,9 miliarda dolarów). Afganistan (5,4 miliarda dolarów) zajął drugą 
pozycję, natomiast trzecią – Arabia Saudyjska (3,3 miliarda dolarów)100. 

W gronie wpływowych kupców znalazł się również Irak, który w okresie 2004–2008 
zajmował 28. miejsce na liście największych importerów broni na świecie, a 40% za-
mówień dla tego kraju obsługiwanych jest przez Stany Zjednoczone. Tylko w 2008 roku 
Departament Obrony zawiadamiał Kongres o planowanej sprzedaży broni do Iraku, któ-
rej wartość wynosiła prawie 19 miliardów dolarów101. Chociaż notyfi kacje nie oznacza-
ją, że wszystkie umowy zostaną zawarte, zakres planowanych transakcji wskazuje na to, 
że przez najbliższe lata Irak będzie ważnym kierunkiem dostaw amerykańskiej broni. 
Obecnie głównym celem dostaw jest wzmocnienie irackiej armii i sił policyjnych. 

Amerykańskie wysiłki w kierunku rozwijania bazy klientów koncentrują się współ-
cześnie na Indiach – drugim, po Chinach, największym światowym importerze broni 
w okresie 2004–2008. Indie tradycyjnie są odbiorcą broni rosyjskiej. Związek Radzie-
cki, a potem Rosja dostarczyły tam aż 75% całej broni zakupionej przez Indie w ciągu 
ostatnich 25 lat. Jednak konsekwencją procesu zbliżenia ze Stanami Zjednoczonymi, 
który postępuje od 1998 roku, stały się również zamówienia amerykańskiej broni sfi nali-
zowane w 2008 roku102. Amerykańska walka o pozycję na lukratywnym rynku indyjskim 
obrazuje jeden z wielu paradoksów postępującego urynkowienia handlu militarnego. 
Firmy ze Stanów Zjednoczonych konkurują w walce o zamówienia dla Indii m.in. z Izra-
elem, który jest jednym z głównych importerów amerykańskiej broni i który stworzył 
swój przemysł militarny, bazując na amerykańskim wsparciu. 

Polityka państwa dysponującego największym na świecie zapleczem militarnym wy-
wiera nieuchronny wpływ na relacje międzynarodowe, jak również wyznacza światowe 
tendencje w eksporcie broni i dziedzinach z nim związanych. 

Wytyczne dotyczące eksportu broni kolejnych administracji amerykańskich nie 
różnią się zasadniczo w dążeniu do zwiększania udziału amerykańskich korporacji na 
światowym rynku zbrojeniowym. Konsekwencje tego faktu można postrzegać dwojako. 
Opanowanie międzynarodowego rynku zbrojeniowego niewątpliwie wzmacnia strate-
giczną, ekonomiczną i polityczną pozycję Stanów Zjednoczonych. Ogromny potencjał 
zbrojeniowy, którego trzonem są wysoko rozwinięte technologie i wciąż doskonalone 
osiągnięcia nauki, jest jednym z czynników warunkujących przywództwo tego państwa 
w obecnym układzie stosunków międzynarodowych. Rozwój technologii, tak akcen-
towany w amerykańskim systemie strategicznym, z ekonomicznego punktu widzenia 
stanowi także element budowy wzrostu gospodarczego – czynnik, który determinuje 
międzynarodową pozycję państw. Te dwie części składowe połączone z politycznym 
wymiarem eksportu broni tworzą silny i skuteczny mechanizm, za pomocą którego Sta-
ny Zjednoczone mogą kształtować swe wpływy na arenie międzynarodowej, wzmacnia-
jąc jednocześnie sferę ekonomii.

100  J. Wolf, UAE, Saudi Among US’s Top Arms Buyers in 2009, „Arabian Business”, http://www.arabian-
business.com/572725-uae-saudi-among-uss-top-arms-buyers-in-2009 (03.01.2010).

101  SIPRI Yearbook 2009, s. 209, 303.
102  Ibidem, s. 313.
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Wykres 2. Procentowy podział rynku broni na podstawie wartości zawartych umów
Źródło: F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations 2001–2008, US Congressional Rese-
arch Service, 04.09.2009

2001-2004

Stany Zjednoczone
56,10%

Francja, Wielka 
Brytania, Niemcy, 
W�ochy 21,50%

Rosja 10%

Chiny 2,40%
Inne 10%

2005-2008

Francja, Wielka 
Brytania, Niemcy, 
W�ochy  28,10%

Rosja 15,40%

Chiny 1,80%
Inne 5,80%

Stany Zjednoczone
48,90%
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Tabela 4. Procentowy udział poszczególnych dostawców w umowach zawieranych w poszczególnych 
regionach103

Źródło: F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations 2001–2008, US Congressional Rese-
arch Service, 04.09.2009

Tabela 5. Wartość broni dostarczonej do poszczególnych regionów

Rejon dostawy Azja Bliski Wschód 
i kraje Maghrebu

Ameryka Łacińska Afryka

2001–
2004

2005–
2008

2001–
2004

2005–
2008

2001–
2004

2005–
2008

2001–
2004

2005–
2008

Stany 
Zjednoczone

8531 9908 15989 19699 666 1342 110 154

Rosja 14700 11800 1800 4000 100 3200 700 200

Francja 1200 1700 7700 1700 200 400 100 –

Wielka 
Brytania

1500 1400 14500 5900 0 400 – 700

Chiny 1900 2200 800 1300 – 400 400 700

Niemcy 2300 1500 100 300 – – 600 900

Włochy 100 200 100 – 300 100 100 300

Reszta 5900 3600 4700 2300 1400 1400 1100 900

Razem 36131 32308 45598 35199 2666 7242 3110 3854

Źródło: F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations 2001–2008, US Congressional Rese-
arch Service, 04.09.2009

103  Dotyczy wszystkich danych zaczerpniętych z raportu Grimmetta: Kategoria „Bliski Wschód i kraje 
Maghrebu” obejmuje: Bahrajn, Egipt, Irak, Iran, Izrael, Jemen, Jordan, Kuwejt, Liban, Libia, Maroko, Oman, 
Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Wartości dotyczące krajów innych 
niż Stany Zjednoczone zostały zaokrąglone. Wartość mniejsza niż 50 milionów nie jest ujmowana w rapor-
tach Grimmetta > 50 mln = 0.

Region 
importu-
jący

Okres

Azja Bliski Wschód 
i kraje 

Maghrebu

Ameryka 
Łacińska

Afryka Razem

2001–
2004

2005–
2008

2001–
2004

2005–
2008

2001–
2004

2005–
2008

2001–
2004

2005–
2008

2001–
2004

2005–
2008

Stany 
Zjedno-
czone

25,96% 21,80% 69,18% 73,94% 4,29% 3,98% 0,57% 0,29% 100% 100%

Rosja 79,37%  47,60% 15,25% 38,39% 1,35% 12,80%  4,04% 1,19% 100% 100%

Francja 57,41% 56,15% 38,89% 36,15% 1,85% 1,54% 1,85 6,15% 100% 100%

Wielka 
Brytania

38,36% 2,98% 61,64% 92,86% – 4,17% – – 100% 100%

Chiny 53,33% 52,46% 26,67% 24,59% – 8,20% 20,00% 14,75% 100% 100%

Niemcy 50,00% 57,89% 50,00% 36,84% – 5,26% – – 100% 100%

Włochy 18,18% 40,00% 45,45% 48,57% 18,18% 2,86% 18,18% 8,57% 100% 100%
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Tabela 6. Najwięksi importerzy broni w latach 2001–2008 (wartości w milionach dolarów)

Miejsce Kraj Wartość umów w okresie 2001–2004
1 Indie 10 600
2 Chiny 10 000
3 Arabia Saudyjska 8 400
4 Egipt 6 100
5 Izrael 3 600
6 Korea Południowa 3 200
7 Malezja 2 600
8 Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 500
9 Pakistan 2 300
10 Kuwejt 2 200

Miejsce Kraj Wartość umów w okresie 2005–2008
1 Arabia Saudyjska 28 300
2 Indie 20 200
3 Zjednoczone Emiraty Arabskie 12 800
4 Pakistan 9 500
5 Egipt 6 200
6 Wenezuela 5 600
7 Syria 5 200
8 Maroko 5 000
9 Algieria 4 600
10 Korea Południowa 4 400

Tabela 7. Najwięksi importerzy broni na świecie w 2008 roku

Miejsce Kraj Wartość umów w 2008 roku
1 Zjednoczone Emiraty Arabskie 9 700
2 Arabia Saudyjska 8 700
3 Maroko 5 400
4 Indie 4 000
5 Irak 2 000
6 Egipt 1 400
7 Korea Południowa 1 300
8 Tajwan 1 300
9 Izrael 1 000
10 Pakistan 800

Źródło: F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations 2001–2008, US Congressional Rese-
arch Service, 04.09.2009
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Tabela 8. Procentowa wartość eksportu broni z podziałem na regiony w latach 2001–2008

Rejon
dostawy

Azja Bliski Wschód 
i Kraje Maghrebu

Ameryka Łacińska Afryka

2001–
2004

2005–
2008

2001–
2004

2005–
2008

2001–
2004

2005–
2008

2001–
2004

2005–
2008

Stany 
Zjednoczo-
ne

23,61% 30,67% 34,87% 55,96% 24,98% 18,53% 3,54% 4%

Rosja 40,69% 36,52% 3,95% 11,36% 3,75% 44,19% 22,51% 5,19%
Francja 3,32% 5,25% 16,89% 4,83% 7,50% 5,52% 3,22% –
Wielka 
Brytania

4,15% 4,33% 31,80% 16,76% – 5,52% – 18,16%

Chiny 5,26% 6,81% 1,75% 3,69% – 5,52% 12,86% 18,16%
Niemcy 6,37% 4,64% 0,22% 0,85% – – 19,29% 23,35%
Włochy 0,28% 0,62% 0,22% – 11,25% 1,38% 3,22% 7,78%

Źródło: F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations 2001–2008, US Congressional Rese-
arch Service, 04.09.2009

Tabela 9. Główni importerzy broni w latach 2004–2008

Miejsce 
2004–2008

Miejsce 
2003–2007

Kraj Wolumen importu

2004 2005 2006 2007 2008 2004–
2008

1 1 Chiny 3022 3468 3778 1470 1241 12980

2 2 Indie 2305 1175 1414 1445 1847 8186

3 3 Zjednoczone Emira-
ty Arabskie

1262 2176 2014 982 671 7105

4 5 Korea Południowa 961 661 1568 1834 1898 6921

5 4 Grecja 1535 377 639 1745 518 4813

6 6 Izrael 844 1115 1107 967 524 4557

7 9 Stany Zjednoczone 541 515 578 694 904 3232

8 10 Turcja 184 998 276 858 723 3040

9 7 Egipt 601 657 797 770 119 2944

10 8 Australia 552 538 734 641 344 2810

12 12 Pakistan 385 332 262 605 1094 2678

13 24 Algieria 272 156 188 471 1590 2677

15 13 Polska 242 97 453 994 611 2397

21 17 Tajwan 329 764 625 2 – 1720

26 20 Arabia Saudyjska 941 148 185 68 56 1398

27 23 Iran 129 74 462 340 87 1093

28 35 Irak 45 164 253 268 351 1082

32 31 Jemen 312 306 60 160 44 881
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33 30 Indonezja 86 31 58 402 290 867

37 38 Jordania 150 32 77 179 336 774
43 39 Sudan 299 96 65 28 94 582
64 81 Afganistan – 31 3 35 134 204

Źródło: SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, SIPRI, Oxford 2009

Tabela 10. Główni eksporterzy broni w latach 2004–2008 

Miejsce 
2004–2008

Miejsce 
2003–
2007

Kraj Wolumen importu

2004 2005 2006 2007 2008 2004–
2008

1 1 Stany Zjednoczone 6648 6786 7394 7914 6159 34901

2 2 Rosja 6353 5485 6186 4559 5953 28536

3 3 Niemcy 1048 1899 2406 3260 2837 11450

4 4 Francja 2224 1617 1514 2639 1585 9607

5 5 Wielka Brytania 1169 919 871 1098 1075 5132

6 6 Holandia 208 580 1221 1241 554 3803

7 7 Włochy 200 806 621 649 484 2761

8 12 Hiszpania 56 133 757 554 623 2123

9 8 Ukraina 209 308 559 774 233 2083

10 9 Szwecja 286 538 420 388 380 2012

11 11 Izrael 593 313 278 414 410 2007

12 10 Chiny 253 248 583 396 428 1908

Źródło: SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, SIPRI, Oxford 2009

Tabela 11. Procentowy udział poszczególnych regionów w eksporcie głównych dostawców w okresie 
2004–2008

Rejon dostawy Dostawcy

Stany 
Zjednoczone

Rosja Niemcy Francja Wielka 
Brytania

Afryka 
Północna

0,5% 9% 1% < 0,5% < 0,5%

Afryka 
Subsaharyjska

0,5% 4% 12% 1% 5%

Ameryka 
Południowa

3% 7% 5% 5% 10%

Azja Centralna 0,5% 1% – – –

Azja 
Wschodnia

29% 46% 13% 26% 9%

Azja 
Południowa

4% 24% 2% 7% 14%

Oceania 5% – 6% 3% 1%
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Unia 
Europejska

19% 1% 41% 16% 24%

Bliski Wschód 37% 14% 18% 41% 5%

Źródło: SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, SIPRI, Oxford 2009

Tabela 12. Wartość eksportu głównych dostawców w okresie 1998–2007 (w milionach dolarów)

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Cały świat 45449 44022 35709 30541 35311 40192 46158 42469 45507 51053

Francja 8728 5156 3039 3317 4817 5464 9712 5036 5203 6211

Izrael 2197 2716 2999 2950 4639 3156 4062 3581 4526 4300

Rosja 3307 4220 4431 4338 5556 6086 6345 6504 6685 7400

Stany Zjednoczone 19815 20841 15491 10733 11594 12522 12895 12797 12930 12793

Wielka Brytania 4146 1976 3135 2584 1628 1826 2796 2685 2570 4142

Włochy 1424 1175 670 581 528 801 654 1097 1252 1734

Źródło: Dane opracowane na podstawie informacji otrzymanych od poszczególnych rządów oraz przemysłu; SIPRI 
Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, SIPRI, Oxford 2009

Tabela 13. Główni odbiorcy amerykańskiej broni w latach 2001–2006

Miejsce w rankingu Państwo Wartość kontraktów w mld USD

1 Arabia Saudyjska 14,1

2 Korea Południowa 8,8

3 Pakistan 7,6

4 Tajwan 5,4

5 Polska 5,4

6 Australia 5,1

7 Turcja 4,5

8 Egipt 4,3

9 Japonia 3,2

10 Zjednoczone Emiraty Arabskie 3,1

Źródło: Na podstawie notyfi kacji do Kongresu transakcji w ramach programu Foreign Military Sales. Jako że są 
notyfi kowane jedynie największe transakcje, ogólna wartość eksportu do wymienionych krajów może być wyższa; 
D. Robertson, Sales of US Arms Hit Record Levels, „The Times” 21.08.2006



UDZIAŁ STANÓW ZJEDNOCZONYCH 
W MIĘDZYNARODOWYM SYSTEMIE KONTROLI 

EKSPORTU BRONI
I TECHNOLOGII MILITARNYCH

1. REŻIMY KONTROLI ZBROJEŃ – CHARAKTERYSTYKA 
I ŹRÓDŁA

Pojęcie „kontroli zbrojeń” zostało wprowadzone do literatury stosunków międzynaro-
dowych na początku lat 60. w miejsce niejednoznacznego i dość utopijnego terminu 
„rozbrojenie”. Proces ten jest nakierowany na wzmocnienie bezpieczeństwa narodowe-
go państw przez odpowiednią politykę kształtowania potencjału militarnego, jego celem 
nie jest jedynie redukcja ogólnie istniejących zasobów militarnych1.

Kontrolę zbrojeń można zdefi niować jako porozumienie suwerennych państw doty-
czące regulacji określonych aspektów ich potencjału militarnego, zawierane w celu pod-
niesienia poziomu bezpieczeństwa międzynarodowego. Przedmiotem porozumień mogą 
stać się m.in. lokalizacja, ilość, rozwój, sposób przygotowania lub rodzaj używanej 
broni, charakter sił zbrojnych czy infrastruktury militarnej. Niezależnie od przedmiotu 
i warunków realizacji podstawową cechą porozumień o kontroli zbrojeń jest kooperacja, 
podjęcie wspólnych działań mających wpływ na kształt programów zbrojeniowych za-
angażowanych w nie państw2. 

Publikacja Mortona Halperina i Thomasa Schellinga, która ukazała się w piśmie „Da-
edalus” w 1961 roku, jest uznawana za manifest konceptu kontroli zbrojeń. Wskazuje na 
trzy główne rodzaje celów, którym miała ona służyć: zredukowanie prawdopodobień-
stwa wybuchu wojny i podniesienie stabilności układu międzynarodowego; zreduko-
wanie politycznych i ekonomicznych kosztów przygotowania do wojny, a w przypadku, 
kiedy do niej dochodzi – zminimalizowanie przemocy i zasięgu działań wojennych3.

1  W niektórych przypadkach wynikiem polityki kontroli broni może być zwiększenie pewnych rodza-
jów broni, jeśli tylko zapobiegnie to sytuacji międzynarodowego kryzysu i zminimalizuje prawdopodobień-
stwo wojny. Zob. Arms Control Toward the 21st Century, red. J.A. Larsen, G.J. Rattray, Lynne Rienner, 
Boulder 1996, s. 1–15.

2  Arms Control: Cooperative Security in Changing Environment, red. J.A. Larsen, Lynne Rienner, Bo-
ulder 2004, s. 1–2.

3  T.C. Schelling, M.H. Halperin, Strategy and Arms Control, The Twentieth Centrum Fund, New York 
1961, s. 3.

III
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Źródła koncepcji kontroli zbrojeń wywodzą się m.in. z fi lozofi i Immanuela Kanta. Za 
bezpośrednią podstawę teoretyczną dla współczesnych teorii uznaje się pracę O wiecz-
nym pokoju z 1795 roku4. 

Na gruncie teoretycznym istnieje wyraźne rozróżnienie w postrzeganiu kontroli zbro-
jeń jako celu samego w sobie oraz jako środka prowadzącego do osiągnięcia innych ce-
lów – bezpieczeństwa narodowego czy stabilności międzynarodowej5. Zaangażowanie 
poszczególnych państw w budowanie systemu kontroli zbrojeń zawsze prowadzi do po-
prawy stanu ich bezpieczeństwa. Czynnik ten jest jednym spośród wielu realizowanych 
w polityce strategicznej. Może on również prowadzić do zwiększenia ilości pewnych 
rodzajów uzbrojenia, jeśli tylko spowoduje to przesilenie w układzie stabilności i tym 
samym zredukuje prawdopodobieństwo wojny. Ten sposób osiągania pokoju przez ma-
nipulację siłą stanowił typową cechę układu zimnowojennego.

Warunkiem działania realizowanego wówczas klasycznego systemu było zapewnie-
nie korzyści każdej ze stron układu, istnienie określonego obiektu, który mógł być mo-
nitorowany (konkretny system lub rodzaj wyposażenia mający wyłącznie przeznaczenie 
militarne); sprawowanie nad nim kontroli skutkowało ograniczeniem destabilizującej 
siły militarnej. Działał on tym skuteczniej, im mniej było podmiotów weń zaangażowa-
nych, ponieważ łatwiej było wówczas uzyskać konsensus oraz zapewnić porównywalne 
korzyści wszystkim uczestnikom6. 

Współcześnie pojęcia „kontroli zbrojeń” oraz „kontroli nad eksportem broni” wyda-
ją się pokrywać, jednak zbudowane zostały na dwóch różnych podejściach do kwestii 
współpracy międzynarodowej. Kontrola zbrojeń początkowo rozwijała się w formie po-
rozumień zawieranych pomiędzy adwersarzami, podczas gdy kontrola eksportu broni 
była nakierowana głównie na ograniczenie zdolności bojowej przeciwników przez za-
stosowanie embarga. Przenikanie się tych pojęć jest wynikiem sytuacji, kiedy państwa 
sojusznicze, wspólnie rozwijające system kontroli eksportu broni, przyjmują postawy 
przeciwników w kwestiach dotyczących kontroli broni7. 

Polityka intensywnego rozwijania potencjału militarnego danego państwa prowadzi 
do automatycznego postrzegania go jako przeciwnika przez innych członków społeczno-

4  Zob. S. Croft, Strategies of Arms Control. A History and Typology, Manchester University Press, Man-
chester 1996; U. Becker, H. Muller, Liberalism, Democracy and the Proclivity to Arms Control: Are There 
any Connections?, wystąpienie z 5th Pan-European International Relation Conference, Hague, 9–11.09.2004. 

5  Arms Control Toward..., s. 1–15.
6  Powyższe cechy odróżniają kontrolę broni od kontroli nad eksportem broni, która dąży do zaangażo-

wania jak największej liczby podmiotów; panuje w niej rozproszenie motywacji i kar, co utrudnia weryfi kację 
postanowień i stosowanie sankcji. Zob. R. Smith, B. Udis, New Challenges to Arms Export Control: Whither 
Wassenaar?, „The Nonproliferation Review”, Vol. 8, No. 2, summer 2001, s. 87. Zależność pomiędzy licz-
bą podmiotów zaangażowanych w proces negocjacji a skutecznością w realizowaniu wspólnych projektów 
wyjaśnia teoria racjonalnego wyboru. Zob. np. M. Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and 
the Theory of Groups, Schocken Books, New York 1968. Problem ten rozważany był w tej perspektywie na 
etapie przekształceń międzynarodowego systemu kontroli eksportu, odnosząc się do możliwości utrzymania 
zasady działania Coordinating Committee for Multilateral Export Controls (COCOM) w nowych realiach 
politycznych, przy rozszerzeniu liczby tworzących go członków o państwa, które weszły na drogę przemian 
demokratycznych. Michael Cleverley pisał: „Zwiększyłoby to jedynie wewnętrzne napięcia w dotychczaso-
wej strukturze COCOM, kiedy zamiast siedemnastu, jednomyślność w każdej decyzji chciałoby osiągnąć 
trzydziestu lub czterdziestu członków”. Zob. J.M. Cleverley, The Problem of Technology Transfer Control, 
„Global Affairs”, No. 4, 1989, s. 125.

7  R. Smith, B. Udis, New Challenges to Arms…, s. 81–92. 
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ści międzynarodowej. Pojawia się wówczas tzw. dylemat bezpieczeństwa, kiedy zaspo-
kajanie potrzeb bezpieczeństwa jednego państwa za pomocą rozbudowywania arsenału 
prowadzi do powstawania napięć, poczucia zagrożenia, wzrostu prawdopodobieństwa 
kryzysu czy też podjęcia wyścigu zbrojeń. W postrzeganiu innych państw pytanie o cha-
rakterze politycznym – jakie jest prawdopodobieństwo zagrożenia? – zastępuje pytanie 
o charakterze technicznym – jakie są rozmiary zagrożenia? Kontrola zbrojeń jest więc 
sposobem eliminacji negatywnych efektów zaistnienia dylematu bezpieczeństwa8.

Podstawową cechą międzynarodowego systemu kontroli nad przepływem broni jest 
uzależnienie sposobu jej sprawowania od rodzaju uzbrojenia, którego dotyczy. W spo-
łeczności międzynarodowej istnieje zgodność co do konieczności bezwzględnego za-
pobiegania rozprzestrzenianiu się broni masowego rażenia – wszelkich rodzajów broni 
chemicznej, biologicznej, radiologicznej i nuklearnej. Rozbudowany system kontroli, 
ustanowiony poprzez porozumienia międzynarodowe, skutecznie oddziałuje na zacho-
wanie przyjętych standardów, prowadząc do faktycznego zahamowania proliferacji tych 
rodzajów uzbrojenia9. 

Brak tego rodzaju konsensusu w odniesieniu do kontroli zbrojeń konwencjonalnych 
stanowi istotne utrudnienie w stworzeniu uniwersalnego systemu umożliwiającego efek-
tywny monitoring polityki państw w tym zakresie. Pozyskiwanie uzbrojenia z zagranicy 
należy do działań wpisanych w realizację prawa do obrony, gwarantowanego na mocy 
Karty Narodów Zjednoczonych. Dlatego też trzonem systemu kontroli w odniesieniu do 
zbrojeń konwencjonalnych są regulacje istniejące w przepisach prawnych poszczegól-
nych państw, które określają zwykle listę produktów podlegających licencji, listę kra-
jów, do których można eksportować produkty militarne oraz tych, do których eksport 
jest wzbroniony. Narodowe systemy ustanawiają indywidualnie podstawowe kryteria 
służące rozstrzyganiu niejednoznacznych przypadków, procedury celne dotyczące li-
cencjonowanej broni czy też narzędzia sprawdzające użytkownika końcowego, których 
zadaniem jest uniemożliwianie transferów do państw trzecich10. Postanowienia między-
narodowe mogą usprawniać i rozbudowywać systemy krajowe czy stanowić ich prze-
dłużenie, jednak podstawowe działania związane z proliferacją broni konwencjonalnej 
utrzymane są w mocy poszczególnych rządów.

Aktualny system międzynarodowej kontroli przepływu broni i technologii militar-
nych powstał w konsekwencji przekształcenia układu sił na arenie międzynarodowej 
po zakończeniu zimnej wojny11. Od lat 40. do roku 1994 system ten bazował na Komi-
tecie Koordynacyjnym Wielostronnej Kontroli Eksportu (Coordinating Committee for 
Multilateral Export Controls, COCOM). Grupował on 17 państw zachodnich prowa-
dzących działania zmierzające do ograniczania przepływu wysoko rozwiniętych techno-
logii i materiałów podwójnego użytku, które mogły znaleźć zastosowanie w produkcji 

8  Zob. S.P. Huntington, Arms Races: Prerequisites and Results, „Public Policy: Yearbook of the Gra-
duate School of Public Administration”, Cambridge 1958 lub C. Gray, The Arms Race Phenomenon, „World 
Politics”, Vol. 24, No. 1, 10.1971.

9  Zob. np. M. Malec, P. Durys, P. Pacholski, Proliferacja broni masowego rażenia i środki jej przenosze-
nia – nowe wyzwania, Wydawnictwo Adam Marszałek, Warszawa–Toruń 2001. 

10  R. Smith, B. Udis, New Challenges to Arms…, s. 83.
11  Szczegółowo obydwa porozumienia zostaną omówione w dalszej części pracy. Zasygnalizowanie 

cech charakterystycznych byłego i obecnego reżimu kontroli jest tu niezbędne dla przedstawienia ich źródeł 
teoretycznych. 
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zbrojeniowej, do państw bloku wschodniego12. Porozumienie powstało w 1947 roku, 
w połowie 1949 roku rozpoczęło działalność, a dopiero w 1950 roku ustalono jego naz-
wę. COCOM wykształcił podstawy współczesnego systemu kontroli zbrojeń; praktyki, 
które wprowadził ten system – listy artykułów licencyjnych, wspólne procedury ekspor-
towe, kontrola transportów – powielone zostały w późniejszych modelach13. Podstawą 
współcześnie obowiązującego systemu kontroli eksportu broni jest przyjęte w 1997 roku 
Porozumienie Wassenaar. Ten model kontroli opiera się na założeniu budowania współ-
pracy międzynarodowej i wzmacniania światowego bezpieczeństwa, nie jest natomiast 
wymierzony przeciwko żadnemu państwu lub grupie państw. Nie ma też na celu prze-
szkadzać transakcjom zawieranym w dobrej wierze ani naruszać praw poszczególnych 
państw do uzyskania legalnych środków obrony zgodnie z postanowieniami Karty Na-
rodów Zjednoczonych. Stanowią o tym tzw. elementy początkowe ustanowione w 1996 
roku, które stały się podstawą obecnego reżimu14. W skład Porozumienia Wassenaar 
wchodzi obecnie 40 państw, które opierają międzynarodowy system kontroli transferów 
broni konwencjonalnej na następujących założeniach:

– Uzyskania równowagi we wprowadzaniu ograniczeń w proliferacji broni nuklear-
nej i broni konwencjonalnej. Użycie broni konwencjonalnej powoduje relatywnie 
największe straty wśród ludności cywilnej, w porównaniu nawet ze stratami spo-
wodowanymi stosowaniem broni masowego rażenia. Cele międzynarodowych 
porozumień nieproliferacyjnych koncentrują się głównie na zabezpieczeniu przed 
użyciem tego ostatniego rodzaju broni, z pominięciem należytej kontroli konwen-
cjonalnych środków wojskowych.

– Zapobiegania nieprawidłowościom w procedurach transakcji międzynarodo-
wych, których przedmiotem jest broń i technologie militarne. Niemal 100% świa-
towej produkcji broni odbywa się w sposób legalny, natomiast zbyt niski poziom 
kontroli transferów w państwach eksportujących powoduje przedostawanie się 
znaczących ilości broni do państw i organizacji, których działalność stanowi za-
grożenie dla międzynarodowego bezpieczeństwa. Tymczasem system kontroli 
koncentruje się na zwalczaniu struktur nielegalnego handlu, bez poświęcenia na-
leżytej uwagi lukom w prawodawstwie i organizacji legalnego eksportu. 

– Zmiany charakteru czasowych zakazów rozprzestrzeniania broni konwencjonal-
nej w rejony konfl iktów czy napięć politycznych. Embarga na handel bronią są 
skutecznym środkiem zapobiegającym eskalacji działań agresywnych czy nie-
zgodnych z przyjętymi przez dane państwo zobowiązaniami. Jednak zazwyczaj 
mają one charakter reakcji na zaistniałą sytuację, a nie środka prewencyjnego.

12  Zob. A. Mania, Bridge Building. Polityka USA wobec Europy Wschodniej w latach 1961–1968, Wy-
dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996, s. 57–88.

13  COCOM stanowił najbardziej ścisłą formę kooperacji międzynarodowej wśród wszystkich dotych-
czasowych systemów kontroli nad eksportem broni. Późniejsze porozumienia rozluźniały nieco stopień za-
angażowania uczestników ze względu na fakt, że sfera wspólnych interesów nigdy potem nie została tak 
jasno zdefi niowana jak w okresie zimnej wojny. Charakterystyczne jest również to, że członkowie COCOM 
dysponowali prawem veta w odniesieniu do transakcji proponowanych przez innych członków. Zob. M. 
Lipson, Nonproliferation Export Control and World Order: Globalization, Security and the State, wykład 
wygłoszony na Midwest Political Science Association, Chicago, 15–18.04.2004, s. 12.

14  Wassenaar Export Control Regime, materiały US Departament of State, 12.07.1996, http://www.fas.
org/spp/starwars/offdocs/s960712.htm (24.12.2003).
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–  Zwiększenia szczegółowości postanowień kontrolnych, odniesienia ich do po-
szczególnych grup artykułów militarnych. Zaledwie kilka porozumień mię-
dzynarodowych dotyczy eksportu ciężkiego rodzaju uzbrojenia, jak czołgi czy 
wyposażenie lotnictwa. Zasięg ich obowiązywania ograniczony jest do krajów 
zachodnich15.

Porozumienie to stwarza podstawowe ramy dla współczesnego systemu kontroli eks-
portu; ma charakter nieformalny a jego sygnatariusze nie są związani prawem traktato-
wym. W kwestii egzekwowania postanowień formuła Wassenaar jest słabsza od syste-
mu COCOM – wskazuje ona kierunki rozwoju praktyk w zakresie eksportu broni, ale 
nie jest dla państw wiążąca. Podstawowym zadaniem porozumienia jest czuwanie nad 
realizacją polityki przejrzystości, która ma stanowić środek zapobiegawczy wobec po-
tencjalnie destabilizującej kumulacji broni oraz technologii znajdujących zastosowanie 
w produkcji militarnej. Oczywiście obydwa systemy kontroli tworzone były i działają 
w zupełnie różnej rzeczywistości międzynarodowej, jednak pewne porównania wydają 
się nieuchronne. 

Porozumienie Wassenaar powstało w momencie, kiedy dominującą rolę w stosun-
kach międzynarodowych odgrywały procesy globalizacji – zacieśnianie się współpracy 
gospodarczej, coraz łatwiejszy przepływ towarów, liberalizacja handlu z zagranicą. Rea-
lizacja celów wyznaczanych przez ideę wolnego handlu poniekąd utrudniała efektywne 
zahamowanie rozprzestrzeniania się technologii militarnych, czyli realizację priorytetów 
bezpieczeństwa narodowego. W ocenie analityków, w działaniach państw, które przyjęły 
porozumienie, brakuje koherentnej wizji wspólnego interesu. Jak twierdzi Una Becker: 

[...] sposób myślenia o kontroli zbrojeń w okresie po zakończeniu zimnej wojny defi niują 
terminy przynależne do przeszłości i nie znalazł on jeszcze swego paradygmatu. Nie tylko 
przyszłe formy kontroli zbrojeń są niepewne, ale nie została też rozstrzygnięta kwestia, czy 
kontrola zbrojeń powinna być postrzegana przez jej związki z pewnym etapem w historii, czy 
raczej jako uniwersalny koncept mający zastosowanie w różnorodnych sytuacjach16.

Porozumienie Wassenaar jest otwarte dla wszystkich państw produkujących lub eks-
portujących broń oraz artykuły podlegające kontroli ze względów strategicznych. Będąc 
zasadniczo porozumieniem dostawców, może być postrzegane jako kartel, który oprócz 
bardzo ogólnie zdefi niowanego celu w postaci poprawienia poziomu bezpieczeństwa 
przez sprawowanie kontroli nad strategicznym eksportem, wprowadza restrykcje dla 
tych dostawców. W ten sposób może efektywniej kształtować politykę cenową lub sto-
sować praktyki monopolistyczne w odniesieniu do niektórych rodzajów wyposażenia17. 

15  Initial Elements, Founding Document of Wassenaar Arrangement, 1996, http://www.wassenaar.org/
docs/IE96.html (17.12.2003). 

16  U. Becker, Arms Control Between Past and Future, „Security Dialogue”, Vol. 36, No. 4, 12.2005, 
s. 566.

17  Według Paula Levine’a i Rona Smitha model systemu wielostronnej kontroli, a co za tym idzie, 
ukształtowanie międzynarodowego rynku broni, zależy głównie od decyzji dostawców. Mogą mieć one tro-
jaką postać: dostawcy decydują się na wspólne regulowanie rynku i eksportu, działając jako kartel; mogą po-
stępować jako sojusznicy, wspólnie determinując swe wydatki militarne, mogą też podjąć współpracę w pro-
dukcji broni, obniżając w ten sposób jej koszty. Kartel kooperujących producentów jest optymalną strukturą 
rynku z punktu widzenia przemysłu zbrojeniowego. Może być ona korzystna również dla odbiorców, szcze-
gólnie jeśli zostałaby wprowadzona opcja podatku od eksportu broni, redystrybuowanego wśród odbiorców. 
Zob. P. Levine, R. Smith, Arms Export Controls and Proliferation, „Journal of Confl ict Resolution”, Vol. 44, 
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Ponieważ kontrolę eksportu w tym ujęciu cechuje raczej regulowanie działań innych 
podmiotów niż współpraca z nimi, odzwierciedla ona klasyczną formę regulacyjnej dia-
lektyki charakterystycznej dla rynków fi nansowych18. 

Powyższy punkt widzenia znajduje swe uzasadnienie również w procesach dynamicz-
nej komercjalizacji światowego rynku broni, jakie nastąpiły po zakończeniu zimnej woj-
ny. Według Samuela Huntingtona: 

[...] kontrola zbrojeń jest konceptem zachodnim i celem Zachodu. W czasie zimnej wojny 
pierwszoplanowym celem kontroli broni było osiągnięcie stabilnego balansu militarnego 
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i ich sojusznikami a Związkiem Radzieckim i jego so-
jusznikami. W świecie postzimnowojennym głównym celem kontroli broni jest zapobieganie 
rozwojowi militarnemu społeczeństw niezachodnich, które mogłyby stwarzać zagrożenie dla 
Zachodu. Państwa zachodnie próbują je realizować za pomocą porozumień międzynarodo-
wych, presji ekonomicznej oraz kontroli transferów technologii do produkcji broni19. 

2. KONTROLA BRONI MASOWEGO RAŻENIA 

Pojęcie „kontroli broni nuklearnej” odnosi się do bilateralnych lub multilateralnych 
ograniczeń, prowadzących do zredukowania lub zlikwidowania broni nuklearnej oraz/
lub zapobieżenia jej proliferacji. Ograniczenia te przyjmowane są w zgodzie z normami 
prawa międzynarodowego oraz wdrażane za pomocą wspólnie przyjętych procedur20.

Kontrola zbrojeń, defi niowana szeroko jako ograniczenie arsenałów nuklearnych jak 
i konwencjonalnych, przez cały okres trwania zimnej wojny była podstawowym instru-
mentem amerykańskiej polityki zagranicznej. Postrzegano ją przede wszystkim jako na-
rzędzie podnoszenia bezpieczeństwa państwa; pomimo szerokich deklaracji w kwestii 
rozbrojenia celem tych działań nie była redukcja posiadanej broni per se21. Tradycyjne 
teorie kontroli zbrojeń zadawały przede wszystkim pytanie o przyczyny, dla których 
państwa decydują się na porozumienie w przedmiocie polityki strategicznej i były wy-
nikiem unikalnego zbioru czynników składających się na ówczesny kształt stosunków 
międzynarodowych; ich pojawienie się stanowiło wyraz wspólnoty interesów supermo-
carstw w kwestii zapobiegania wojnie nuklearnej22. Wczesne koncepcje ujmowały prob-

No. 6, 12.2000, s. 889–890; P. Levine, R. Smith, The Arms Trade and Arms Controls, „Economic Journal”, 
No. 105, 1995, s. 471–484.

18  Dialektyka regulacyjna wykazuje, że proces regulacji jest niekończącą się grą strategiczną pomiędzy 
dwiema grupami graczy (regulatorami i regulowanymi), które wykonują przeciwne posunięcia. Zob. np. J.C. 
Santos, Glass-Steagall and the Regulatory Dialectic, „Economic Commentary, 15.02.1996. 

19  S.P. Huntington, The Clash of Civilizations?, „Foreign Affairs”, Vol. 92, No. 3, summer 1993, s. 16.
20  S. Croft, Strategies of Arms Control…, s. 14.
21  Cele kontroli broni oraz cele narodowej strategii bezpieczeństwa powinny być zasadniczo te same – 

twierdzą w klasycznej analizie z tego zakresu jej autorzy. Zob. T.C. Schelling, M.H. Halperin, Strategy and 
Arms Control..., s. 142.

22  „Fakt, że Stany Zjednoczone i Związek Radziecki znajdowały się w zamkniętym politycznym i ideo-
logicznym konfl ikcie, który, co więcej, przybierał czasem formy militarne, nie oznaczał, że państwa te nie 
były w stanie rozpoznać wspólnego interesu w unikaniu rujnującej wojny nuklearnej i współpracować nad 
rozwijaniem tej wspólnej płaszczyzny interesów”. Zob. H. Bull, The Traditional Approach to Arms Control 
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lem kontroli w bardzo szerokim sensie jako każdą formę kooperacji militarnej pomiędzy 
potencjalnymi przeciwnikami, podejmowaną dla zapewnienia stabilności układu mię-
dzynarodowego. Jak pisał Hedley Bull „kontrola zbrojeń jest to współpraca na polu mili-
tarnym, zachodząca pomiędzy antagonistycznie nastawionymi do siebie parami państw, 
bez względu na to czy opiera się ona na wyłącznym interesie tych państw, czy też interes 
ten jest szerzej podzielany”23. Zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w kształtowanie 
i wzmacnianie systemu kontroli zbrojeń było wynikiem pozycji tego kraju na arenie 
międzynarodowej w okresie powojennym. Polityka amerykańska koncentrowała się 
w tym czasie na oddalaniu zagrożenia wojną nuklearną. Stąd też pojęcie i mechanizmy 
kontroli zbrojeń nieodłącznie były związane przede wszystkim z działaniami nakiero-
wanymi na zahamowanie proliferacji broni nuklearnej. Problemy rozbrojeniowe i świa-
domość niebezpieczeństw wynikających z dynamicznego rozwoju nowych technologii 
zbrojeniowych, wykorzystywanych do celów politycznych, stały się głównym nurtem 
światowego dyskursu w sferze bezpieczeństwa. 

Stosunki na arenie międzynarodowej okresu zimnej wojny nie dawały zbyt wielu szans 
na powodzenie projektu nuklearnego rozbrojenia. Jak twierdził Raymond Aron, nie jest 
ono możliwe dopóki praktyka polityczna państw sprowadza się do tego, by: „być zawsze 
podejrzliwym, często walczyć i czasem niszczyć się nawzajem. Nauka pomaga ludziom 
zabijać się dzięki masowej produkcji, nie przynosząc im mądrości”24. Wizja całkowitego 
rozbrojenia nuklearnego w warunkach geopolitycznych zimnej wojny była niewątpliwie 
bardzo trudna do realizacji. Jednak aktywność kolejnych administracji amerykańskich 
w tym zakresie doprowadziła do rozwinięcia szeregu mechanizmów kontroli zbrojeń, 
a za ich najbardziej bezpośredni rezultat możemy uznać fakt, że długotrwała i pełna 
napięć zimna wojna pomiędzy supermocarstwami, nigdy nie przekształciła się w wojnę 
nuklearną. 

Zainicjowany w 1953 roku przez Dwighta Eisenhowera program „Atom dla Pokoju”, 
który połączył państwa z obydwu stron „żelaznej kurtyny” w staraniach o swobodną wy-
mianę informacji w dziedzinie wykorzystania energii jądrowej, bezpośrednio prowadził 
do podjęcia starań o zahamowanie proliferacji broni. 

John Kennedy, przy zgodnym poparciu obydwu partii w Kongresie, dążył do wprowa-
dzenia powszechnych ograniczeń w przeprowadzaniu testów z bronią nuklearną. Podjęte 
w 1969 roku rokowania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Związkiem Radzieckim 
w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych (Strategic Armaments Limitation Talks) 
dowodziły, że wysiłki rozbrojeniowe mają charakter uniwersalny i powinny być trak-
towane w pewien sposób niezależnie od bieżących interesów zwaśnionych supermo-
carstw25. 

Twenty Years After, [w:] Soviet Powers and Western Negotiating Policies, red. U. Nerlich, Ballinger, Cam-
bridge 1983, s. 21.

23  H. Bull, The Control of the Arms Race. Disarmament and Arms Control in the Missile Age, Frederick 
A. Praeger, New York 1961, s. 35.

24  Zob. M.O. Wheeler, J.M. Smith, G.M. Segell, Perspectives on Arms Control, Institute for National 
Security Studies Occasional Paper 55, 07.2004, s. 20.

25  Pierwszy etap radziecko-amerykańskich rozmów rozbrojeniowych (tzw. SALT-I), prowadzonych 
w Helsinkach i Wiedniu, zakończono 1972 roku w Moskwie. Jego wynikiem było przyjęcie układu o ograni-
czeniu systemów obrony przeciwrakietowej, uzupełniony Protokołem z 1974 roku, który umożliwiał każdej 
ze stron posiadanie tylko jednego kompleksu systemu obrony przeciwrakietowej wokół stolicy lub w pobli-
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Prezydentura Johnsona przebiegała pod znakiem negocjacji układu o nierozprzestrze-
nianiu broni jądrowej (Non-Proliferation Treaty, NPT), który stanowi kluczowy element 
systemu porozumień dotyczących globalnej kontroli zbrojeń nuklearnych26.

Rozmowy rozbrojeniowe w okresie prezydentury R. Reagana, które doprowadziły 
do najbardziej znaczących ograniczeń w historii kontroli broni, rzutowały na politykę 
zarówno epoki G. Busha, jak i wczesne lata prezydentury B. Clintona. 

Po zakończeniu zimnej wojny starania o redukcję światowych zasobów broni nu-
klearnej przestały stanowić element równowagi bezpieczeństwa powszechnego, ale ze 
względu na uniwersalne znaczenie tego procesu nie przestały być celem amerykańskiej 
polityki zagranicznej. 

Porozumienie START I, podpisane w 1991 roku po ponaddziesięcioletnim okresie ro-
kowań, dotyczyło 30% redukcji broni rakietowej o zasięgu ponad 5 tysięcy km (ratyfi ko-
wane przez USA i Rosję). Po likwidacji Związku Radzieckiego zobowiązania określone 
porozumieniem przejęły byłe republiki sowieckie – Ukraina, Białoruś i Kazachstan, któ-
re dokonały całkowitego rozbrojenia swoich głowic strategicznych.

Układ START II, zawarty w 1993 roku, przewidywał największe redukcje zbrojeń 
strategicznych dla obu państw – o 2/3 istniejących arsenałów (ratyfi kowany w 1996 roku 
przez USA i w 2000 roku przez Rosję). Pomimo formalnego, obustronnego przyjęcia 
jego postanowień układ START II nie jest realizowany. Kontynuacja rozmów rozbroje-
niowych nastąpiła w 2002 roku w postaci podpisania Układu o redukcji strategicznych 
broni ofensywnych (Strategic Offensive Reduction Treaty, SORT), którego wynikiem 
ma być zmniejszenie liczby operacyjnie rozmieszczonych strategicznych głowic nukle-
arnych z 2200 do 1700, w okresie 10 lat. Układ ten nie ma mocy wiążącej, co stanowi 
dowód odchodzenia od tradycyjnie pojmowanych zasad kontroli zbrojeń, zamkniętych 
w postaci spisanych reguł prawa międzynarodowego. 

żu jednego z pól startowych rakiet strategicznych. Kolejnym rezultatem rozmów było tymczasowe porozu-
mienie o niektórych środkach w zakresie ograniczenia strategicznych zbrojeń ofensywnych, przewidujące 
zamrożenie liczby stałych naziemnych wyrzutni rakiet międzykontynentalnych oraz ograniczenie liczby wy-
rzutni rakiet balistycznych na okrętach podwodnych i liczby okrętów podwodnych wyposażonych w takie 
wyrzutnie. W 1972 roku podjęto w Genewie dalsze rokowania w sprawie nowego, szerszego porozumienia 
o ograniczeniu strategicznych zbrojeń ofensywnych do 1985 roku. Jego zasady zostały określone w 1974 
roku podczas spotkania sekretarza generalnego KC KPZR L.I. Breżniewa z prezydentem G. Fordem we Wła-
dywostoku. Drugi etap rokowań w sprawie ograniczenia ofensywnych zbrojeń strategicznych między ZSRR 
i USA (tzw. SALT-II) zakończył się 1979 roku podpisaniem przez L.I. Breżniewa i J. Cartera w Wiedniu ukła-
du o ograniczeniu strategicznej broni ofensywnej, który ustalił nowe, obowiązujące obie strony limity iloś-
ciowe i jakościowe systemów broni strategicznych. Przyjęto wówczas również oświadczenie, które określało 
ogólne zasady dalszych rokowań SALT. Układ ten formalnie nie wszedł w życie w związku z odmową ratyfi -
kacji przez USA. Jednak obydwie strony oświadczyły, że będzie on przestrzegany, pod warunkiem respekto-
wania jego postanowień również przez drugą stronę. W 1982 roku wznowiono rokowania, akcentując silniej 
niż do tej pory problem redukcji zbrojeń (Strategic Armaments Reduction Talks, START). Stany Zjednoczone 
ogłosiły w 1986 roku, że nie są już związane postanowieniami SALT-II z powodu ciągłego naruszania jego 
postanowień przez ZSRR i przekroczenia limitu rakiet strategicznych (wprowadzenie rakiet samosterujących 
na bombowcach strategicznych nie zrównoważone redukcją rakiet na okrętach podwodnych).

26  Na wspomniany system składają się oprócz porozumień, omówionych w dalszej części pracy, przede 
wszystkim układy w sprawie utworzenia stref bezatomowych, demilitaryzacji Antarktyki, Kosmosu oraz dna 
mórz i oceanów, jak również wspomniany już układ o utworzeniu i działalności Międzynarodowej Agencji 
Energii Atomowej, a także wyniki konsultacji i współpracy Grupy Dostawców Jądrowych czy Komitetu 
Zanggera. Zob. np. M. Preus, Układ o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej – trudności w jego realizacji, 
„Zeszyty Naukowe Akademii Obrony Narodowej”, nr 2 (59), 2005. 
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Takie podejście do kontroli broni nuklearnej wypracowane w okresie zimnej wojny 
reprezentuje, poza wymienionymi wyżej porozumieniami, Układ o ograniczeniu syste-
mów obrony przeciwrakietowej (Anti-Ballistic Missile Treaty, ABM) podpisany przez 
Związek Radziecki i Stany Zjednoczone w 1972 roku. Stał się on podstawą wysiłków 
zwaśnionych mocarstw zmierzających do ograniczenia arsenałów nuklearnych i wzmoc-
nienia równowagi strategicznej. Wycofanie się Stanów Zjednoczonych z postanowień 
układu w 2001 roku symbolizowało koniec epoki, w której podstawowe znaczenie dla 
międzynarodowego systemu bezpieczeństwa miały negocjacje i porozumienia rozbro-
jeniowe. G.W. Bush stwierdził, prezentując swą strategię dotyczącą kontroli zbrojeń 
podczas kampanii wyborczej w 1999 roku: „Przyjmuję poważne zobowiązanie przede 
wszystkim do ochrony społeczeństwa amerykańskiego i naszych sojuszników, nie zaś 
porozumień kontroli zbrojeń zawieranych ponad 30 lat temu”27.

Jednak reprezentowana od końca lat 90. linia polityczna nie dowodzi chęci czy możli-
wości porzucenia przez Stany Zjednoczone roli światowego lidera w dziedzinie kontroli 
uzbrojenia. Jako państwo dysponujące największym współcześnie arsenałem oraz zróż-
nicowanymi możliwościami oddziaływania na inne podmioty na arenie międzynarodo-
wej dążyć ono będzie do kontroli poziomu uzbrojenia zarówno wśród państw sojuszni-
czych, jak i tych, które należą do grupy potencjalnych wrogów.

W latach 1989–1991 – wraz z zakończeniem zimnej wojny – wkroczyliśmy w okres, w którym 
radykalnie zmniejszyło się prawdopodobieństwo katastrofy nuklearnej (możliwość wybuchu 
wojny pomiędzy USA a Rosją została sprowadzona praktycznie do zera), ale towarzyszy temu 
bardzo niski stopień stabilności, a co za tym idzie – przewidywalności dalszego rozwoju sto-
sunków międzynarodowych28.

Zasadnicze przekształcenia środowiska międzynarodowego, które nastąpiły w latach 
90., spowodowały kryzys tradycyjnie pojętej kontroli zbrojeń. Wzrost militarnej domi-
nacji Stanów Zjednoczonych, zdefi niowanie nowych rodzajów zagrożeń oraz zmiana 
układu kosztów i zysków w odniesieniu do realizacji strategii kontroli zaważyły na prze-
niesieniu akcentów w tej dziedzinie. Stabilizacja przestała być jedynym, priorytetowym 
celem strategicznym w układzie postzimnowojennym, punkt ciężkości został przeniesio-
ny natomiast na ograniczenie destrukcyjnego działania broni, szczególnie w odniesieniu 
do ludności cywilnej, oraz redukcję kosztów w obszarach, gdzie umożliwiają to wzglę-
dy humanitarne29. Zakres oddziaływania formalnie przyjmowanych postanowień o kon-
troli zbrojeń stał się bardziej ograniczony, ponieważ zmieniał się charakter zagrożeń, 
którym musiały odpowiadać te postanowienia. Pod koniec lat 90., w momencie kiedy 
dwa wrogie do niedawna mocarstwa osiągnęły stabilne porozumienie w kwestii kontroli 
potencjału nuklearnego, aspirujące mocarstwa – Indie i Chiny zademonstrowały swe 

27  Zob. M.O. Wheeler, J.M. Smith, G.M. Segell, Perspectives of Arms..., s. 25.
28  A.D. Rotfeld, Bezpieczeństwo międzynarodowe czasu przemian, Wykład Belwederski Akademii Dy-

plomatycznej MSZ, Warszawa, 20.01.2004.
29  Negocjacje poprzedzające przyjęcie Konwencji Ottawskiej z 1997 roku (O zakazie używania, ma-

gazynowania, produkcji i transferu min przeciwpiechotnych i o ich zniszczeniu) bardzo wyraźnie obrazują 
kierunek reorientacji w postrzeganiu kontroli broni. Jest to jedyne porozumienie tego rodzaju, które akcen-
tuje konieczność ochrony populacji cywilnej przed skutkami oddziaływania broni. Równowaga militarna nie 
jest tu brana pod uwagę, a koszty wdrożenia konwencji są dużo niższe niż w wypadku innych porozumień 
tradycyjnego systemu kontroli broni. Zob. H. Wulf, M. Brzoska, Reinvigorating Multilateral Arms Control, 
International Security Information Service, Europe Briefi ng Papers, No. 24, 2004.
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zainteresowanie militarnym zastosowaniem energii jądrowej. Po 2001 roku, w centrum 
problematyki nowej struktury bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych, po-
jawiła się świadomość zagrożeń, jakie niesie z sobą potencjalne pozyskanie broni maso-
wego rażenia przez grupy terrorystyczne. Nie sposób podporządkować wiążącej mocy 
traktatów, przyjmowanych przez państwa czy organizacje międzynarodowe rzeczywi-
stości, w której symbolem działań wymierzonych przeciwko bezpieczeństwu między-
narodowemu stały się ataki terrorystyczne przygotowywane przez niewielkie, rozpro-
szone grupy. Etap ten charakteryzował się ujęciem procesów kontroli zbrojeń w ramy 
konceptu bezpieczeństwa zbiorowego (cooperative security), który akcentował bardziej 
idealistyczne i pokojowe podejście do problemu bezpieczeństwa. Jest to raczej fi lozofi a 
polityczna, a nie konkretny program działania, chociaż silnie kształtował on pewien mo-
del współpracy międzynarodowej, reprezentowany m.in. przez KBWE/OBWE czy Unię 
Europejską30. Próbą odpowiedzi na nowe rodzaje zagrożeń stała się Inicjatywa USA na 
rzecz nierozprzestrzeniania broni masowego rażenia (Proliferation Security Initiative 
– PSI), ogłoszona podczas wizyty prezydenta Busha w Krakowie 31 maja 2003 roku. 
Inicjatywa ma charakter polityczny i oparta jest na strukturze koalicji chętnych – każde 
spośród 95. państw, które do niej przystąpiły, realizuje działania ograniczające możliwo-
ści nielegalnego rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej przenoszenia 
według własnego osądu i środkami uznawanymi za najbardziej adekwatne. Projekt nie 
tworzy nowych instrumentów prawnych, a wszelkie działania, które zakłada, jak np. za-
trzymywanie i przeszukiwanie obcych statków morskich i powietrznych, podejrzanych 
o przewóz nielegalnych materiałów, będą prowadzone na podstawie istniejących regula-
cji prawa międzynarodowego. Należy zwrócić uwagę na fakt, że podczas dwóch kaden-
cji prezydenckich George’a W. Busha ciężar w aktywności nieproliferacyjnej przesunął 
się z obszaru stosunków amerykańsko-rosyjskich w kierunku nowych potęg atomowych, 
o czym świadczyć może fakt podpisania w 2006 roku amerykańsko-indyjskiego poro-
zumienia o współpracy w dziedzinie energetyki jądrowej. Na mocy porozumienia Indie, 
które nigdy nie przystąpiły do traktatu NPT (Non-Proliferation Treaty), są traktowane 
na równi z sygnatariuszami traktatu, tj. będą mogły legalnie importować technologię 
jądrową i wykorzystywać do celów cywilnych. Porozumienie stanowi wyjątek od reguły 
zakazującej 45 członkom wiedeńskiej Grupy Dostawców Jądrowych (NSG) wymiany 
z krajami, które nie podpisały układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

Problematyka proliferacji powróciła do głównego nurtu amerykańskiej polityki za-
granicznej, kiedy urząd prezydenta objął Barack Obama. Deklaracje dotyczące plano-
wanych kierunków polityki zagranicznej USA zawierały m.in. zapowiedź podjęcia kon-
kretnych działań w celu redukcji zagrożenia bronią jądrową – „najniebezpieczniejszego 
dziedzictwa zimnej wojny”31. Wśród priorytetów strategii zagranicznej Stanów Zjed-
noczonych, sformułowanych przez sekretarz stanu Hillary Clinton, jednym z głównych 
było zapobieganie proliferacji broni jądrowej. Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ 

30  W kontekście tego problemu istotne jest rozróżnienie pojęcia „kooperatywnego bezpieczeństwa” od 
kolektywnego bezpieczeństwa. Drugi termin oznacza polityczne i prawne zobowiązanie do obrony przed ze-
wnętrzną napaścią terytorium każdego z grupy państw połączonych traktatem. Najlepszym przykładem jego 
funkcjonowania jest NATO. Zob. J.A. Larsen, An Introduction to Arms Control, [w:] Arms Control…, s. 4–6.

31  Remarks by President Barack Obama, Prague, 05.04.2009, http://www.whitehouse.gov/the_press_of-
fi ce/Remarks-By-President-Barack-Obama-In-Prague-As-Delivered/ (12.12.2009).
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z 2009 roku, zainicjowana przez USA, wzywa do podjęcia wysiłków zmierzających 
do zatrzymania proliferacji broni atomowej, promowania powszechnego rozbrojenia, 
a także do działań redukujących zagrożenie atomowym terroryzmem. Chociaż ten krok 
w kierunku świata wolnego od broni jądrowej ma znaczenie przede wszystkim symbo-
liczne, jest pewnym symptomem nowego kierunku w polityce Stanów Zjednoczonych 
wobec zagadnień proliferacyjnych. Barack Obama zdaje się być kolejnym w historii 
amerykańskim prezydentem – po Wodroowie Wilsonie czy Ronaldzie Reaganie, który 
konstruuje śmiałą wizję światowej architektury bezpieczeństwa. Tym razem jej zręby 
stanowić ma całkowita eliminacja broni atomowej32. Nie wiadomo, czy wizja zakorze-
niona w retoryce pierwszego okresu prezydentury B. Obamy, nie zatraci się w starciu 
z realiami waszyngtońskich kuluarów i rozgrywce światowych interesów. Jednak właś-
nie na podstawie tych deklaracji amerykański prezydent w 2009 roku otrzymał Pokojo-
wą Nagrodę Nobla. 

Ramy zarysowanej powyżej strategii USA nieuchronnie stawiają kwestię broni 
w centrum stosunków amerykańsko-rosyjskich, a aktywność na tym polu jest warun-
kiem progowym postępu w budowaniu wzajemnych relacji. Początek XXI wieku był 
okresem nie tylko impasu na linii Moskwa – Waszyngton, lecz także cechowała ten czas 
bierność amerykańskiej dyplomacji w kwestii wysiłków nieproliferacyjnych. Rosyjski 
konfl ikt z Gruzją w 2008 roku z jednej strony pogłębił rozdźwięk pomiędzy amery-
kańskimi i rosyjskimi interesami strategicznymi, ale z drugiej strony zasygnalizował 
naglącą potrzebę powrotu do rozbrojeniowego stołu rokowań33. Był on jednym z wielu 
elementów skłaniających nową administrację do „zresetowania” dotychczasowego kur-
su wobec Moskwy34. Konfi guracja amerykańskich interesów sprawia, że równowaga we 
wzajemnych stosunkach i możliwość porozumienia z Rosją stała się jednym z ważnych 
celów administracji Obamy. Kraj ten jest jedynym realnym partnerem Amerykanów 
w procesie redukcji ofensywnych broni strategicznych. Poddanie kontroli warunków 
składowania i wzmocnienie bezpieczeństwa przechowywania materiałów nuklearnych 
w Rosji leży w bezpośrednim interesie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Układ 
o redukcji broni strategicznej START I wygasł 5 grudnia 2009 roku, aby zostać zastą-
pionym nowym porozumieniem, podpisanym 8 kwietnia 2010 roku. Tzw. Nowy START 
zobowiązuje Rosję i USA do zredukowania liczby głowic nuklearnych o około 30%, 
do poziomu 1550 sztuk. Traktat ogranicza też liczbę środków do przenoszenia głowic 
nuklearnych. Postanowienia mają zostać wdrożone w ciągu 7 lat od momentu ratyfi kacji 
traktatu przez obydwa kraje.

32  Konkretny plan atomowej abolicji został stworzony przez organizację międzynarodową Zero Global 
Commission. Przewiduje on redukcję amerykańskich i rosyjskich głowic atomowych do tysiąca, a następnie 
zmniejszenie ich do 500. Warunkiem wprowadzanych ograniczeń miałoby się stać całkowite zaniechanie 
produkcji przez pozostałe mocarstwa atomowe. W 2019 roku międzynarodowa konferencja miałaby ustalić 
harmonogram wyzerowania wszystkich arsenałów do 2030 roku, za: Global Zero Action Plan z 29.06.2009, 
http://www.globalzero.org/fi les/pdf/gzap_3.0.pdf (12.12.2009).

33  S.J. Blank, Russia and Arms Control: Are There Opportunities for the Obama Administration?, Stra-
tegic Studies Institute (SSI), march 2009. 

34  Na czerwonym przycisku, który amerykańska sekretarz stanu Hillary Clinton wręczyła Siergiejowi 
Ławrowowi na znak nowego otwarcia we wzajemnych relacjach, zamiast rosyjskiej wersji słowa „reset” – 
„pieriezagruzka” znalazł się napis „pieriegruzka” – „przeciążenie”.
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Jak twierdzi Kerry Kartchner, tradycyjny system kontroli w pewien sposób uzależ-
nia bezpieczeństwo indywidualne państwa od współpracy z potencjalnymi wrogami. 
Narzuca on obniżanie poziomu uzbrojenia, uniezależniając go poniekąd od czynników 
zewnętrznych, podczas gdy wcześniej jego ilość szacowana była na bazie realnej oce-
ny zagrożeń; wymusza interakcję, instytucjonalizację oraz dzielenie się informacjami 
o znaczeniu strategicznym w celu wzajemnej weryfi kacji. Jest to zatem gra o dużym 
współczynniku ryzyka, prowadzona często w przesiąkniętym wzajemną nieufnością 
i presją środowisku geopolitycznym. Kartchner postrzega to jako dobrowolne i często 
nieodwracalne ograniczenie suwerenności państwa. Oglądana z tej perspektywy mię-
dzynarodowa kontrola zbrojeń nie wydaje się w sposób oczywisty rozwiązaniem lep-
szym niż unilateralne działania państw w tym zakresie35. Zimnowojenna, oparta na dok-
trynie wzajemnego zniszczenia (MAD), logika powstrzymywania za pomocą arsenału 
nuklearnego – brutalna acz przejrzysta – została zastąpiona perspektywą, w której na 
potencjalny atak za pomocą broni masowego rażenia nie można będzie odpowiedzieć. 
W tym stanie rzeczy posiadanie przez Stany Zjednoczone broni jądrowej (potencjalny 
środek odwetowy) nie jest już wystarczającym elementem ochrony kraju przed takim 
atakiem. Mimo że w epoce postzimnowojennej groźba wielkiej wojny nuklearnej zna-
cząco się zmniejszyła, to zmiana kontekstu bezpieczeństwa międzynarodowego sprawi-
ła, że wzrasta prawdopodobieństwo pojedynczego ataku przy użyciu broni masowego 
rażenia. Skuteczne działanie odstraszania jest problematyczne również w sytuacji, kiedy 
atomowa konfrontacja nie ogranicza się do dwóch aktorów o sprecyzowanych celach 
i intencjach. Stąd też wzmożone działania na rzecz zablokowania kanałów przepływu 
broni nuklearnej i środków jej przenoszenia, które w obecnych realiach bezpieczeństwa 
międzynarodowego jako jedyne dają widoki na zachowanie stabilności. W amerykań-
skim podejściu do tej kwestii daje się zauważyć silne akcentowanie międzynarodowe-
go monitoringu materiałów służących do produkcji broni masowego rażenia. Pomimo 
wzrastającej świadomości tych zagrożeń nie udało się jeszcze wypracować spójnego 
i realistycznego programu ich neutralizacji, chociaż deklaracje administracji Obamy 
wskazują, że zahamowanie proliferacji nuklearnej jest jednym z obszarów, w którym 
dają się zauważyć sygnały odrodzenia amerykańskiego przywództwa.

3. WPŁYW POLITYKI AMERYKAŃSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE 
SIĘ MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU KONTROLI EKSPORTU 
BRONI

Rozwijanie zdolności człowieka do produkcji coraz doskonalszych narzędzi służących 
do celów wojskowych było niemal równoległe z pojawieniem się konieczności wprowa-
dzania ograniczeń i norm regulujących współistnienie jednostek i państw w tym zakre-
sie. Historia ograniczania zbrojeń i współpracy w ustalaniu wspólnych reguł produkcji 
i wykorzystania militariów sięga czasów antycznych. Najwcześniejsze świadectwo trak-

35  K. Kartchner, The Objectives of Arms Control, [w:] Arms Control Toward…, s. 19–34.
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tatu rozbrojeniowego pochodzi prawdopodobnie z VI wieku p.n.e. i dotyczy układu, jaki 
obowiązywał ligę państw zamieszkujących dolinę Jangcy. 

We wczesnym średniowieczu odnotowano też pewne próby ograniczania stosowania 
w działaniach wojennych tzw. greckiego ognia – pierwowzoru napalmu, a kilka wieków 
później papiestwo wprowadziło zakaz używania kuszy w walkach pomiędzy chrześci-
janami36. 

Próby te nie powstrzymały jednak dynamicznego rozwoju militariów, a co za tym 
idzie, konieczności regulowania ich użycia. W XIX wieku regulacje tego rodzaju nabrały 
cech powszechności – do największych sukcesów tego wczesnego okresu kształtowania 
polityki kontroli zbrojeń zalicza się porozumienie Rush-Bagot z 1817 roku37. Zawarte 
pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, wprowadzało w życie amerykań-
ską propozycję ochrony terytorium Wielkich Jezior pomiędzy Stanami Zjednoczony-
mi a Kanadą przez zakaz stacjonowania tam, innych niż patrole, okrętów wojskowych. 
Demilitaryzacja północnej granicy była przedmiotem rozmów amerykańsko-brytyjskich 
już od końca Rewolucji Amerykańskiej i stanowiła bardzo trudny przedmiot negocjacji. 
Finalizacja tego porozumienia wyznaczała przede wszystkim okres normalizacji sto-
sunków pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Wielką Brytanią, więc nie bez powodu 
Samuel Flagg Bemis wypowiadał się o nim w entuzjastycznym tonie, uznając, że był 
to: „[…] pierwszy przykład dwustronnego rozbrojenia na morzu w historii stosunków 
międzynarodowych. Najbardziej skuteczny i trwały precedens oraz z pewnością układ 
bardzo korzystny dla szerszych interesów Stanów Zjednoczonych”38.

Postanowienia traktatu pozostają w mocy do dnia dzisiejszego, stanowiąc podstawę 
jednej z najbardziej trwałych cech stosunków amerykańsko-kanadyjskich – najstarszej 
zdemilitaryzowanej linii granicznej na świecie. 

Zasady stosowania broni konwencjonalnej pojawiły się również na gruncie rozważań 
dotyczących norm współistnienia międzynarodowego na konferencjach haskich z 1899 
i 1907 roku, jednak przyjęte wówczas postanowienia akcentowały głównie normy prawa 
wojennego. Zresztą bazą dla nich były, zaakceptowane już wcześniej w prawie amery-
kańskim, regulacje dotyczące praktyki wojennej – tzw. Lieber Code39, a Stany Zjedno-
czone przyjęły na siebie rolę koordynatora drugiego spotkania w Hadze. 

W późniejszym okresie kwestie kontroli zbrojeń konwencjonalnych pojawiały się ra-
czej w kontekście prawa humanitarnego – ochrony ludności cywilnej zamieszkałej w ob-
szarach działań wojennych. Jednak idea pokojowego załatwiania sporów oraz potrzeba 

36  L.A. Delvoie, Trials, Triumphs and Tirbulations: the Saga of Arms Controls, „Canadian Military 
Journal”, Vol. 2, No. 1, spring 2001, s. 29–36.

37  Poszerzenie postanowień układu Rush-Bagot, ostatecznie rozstrzygające sporne kwestie graniczne, 
normalizujące stosunki z Wielką Brytanią oraz nawiązujące stosunki dyplomatyczne z Kanadą stanowi Trak-
tat Waszyngtoński z 1871 roku. 

38  S. Flagg Bemis, John Quincy Adams and the Foundations of American Foreign Policy, [w:] M.O. 
Wheeler, J.M. Smith, G.M. Segell, Perspectives of Arms…, s. 10. 

39  Kodyfi kacja prawa wojennego, poczyniona przez prezydenta Lincolna w 1863 roku z inicjatywy 
Francisa Libera – fi lozofa prawa i doradcy wojsk Unii podczas amerykańskiej wojny secesyjnej, położyła 
podstawy pod rozwój i przyjęcie tego prawa wśród państwa świata. Autor zasad nazwanych Code for the 
Government of Armies in the Field (którego synowie w amerykańskiej wojnie domowej walczyli po przeciw-
nych stronach) wzywał do wdrożenia humanitarnych zasad traktowania jeńców wojennych oraz przestrzega-
nia standardów sztuki wojennej. Zob. M.O. Wheeler, J.M. Smith, G.M. Segell, Perspectives of Arms…, s. 13.
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działań na rzecz ograniczania zbrojeń na stałe zagościły wśród najważniejszych kwestii 
bezpieczeństwa międzynarodowego.

Doświadczenia I wojny światowej zadecydowały o podjęciu międzynarodowej współ-
pracy na rzecz wdrażania zasad kontroli i przejrzystości w produkcji i handlu bronią, 
których gwarantem miała stać się Liga Narodów. Wśród słynnych 14. punktów sformu-
łowanych przez prezydenta Wilsona znalazł się również postulat wzajemnych gwarancji 
międzynarodowych, które pozwoliłyby zminimalizować potrzebę zbrojeń. 

Kolejne świadectwo wczesnego wykształcenia w amerykańskiej myśli politycznej 
tradycji kontroli zbrojeń stanowił Traktat Waszyngtoński z 1922 roku, nakładający na 
przystępujące do niego potęgi morskie ograniczenia w rozbudowywaniu fl oty bojowej40. 

W swym zasadniczym wymiarze układ ten stał się potwierdzeniem amerykańskiego 
prymatu w kwestii wojskowych sił morskich, ale przede wszystkim Stany Zjednoczone 
dążyły do zahamowania rozwoju japońskiej fl oty wojennej. Omawiane przykłady po-
rozumień narzucających ograniczenia zbrojeń były wynikiem potrzeb bieżącej polityki 
Stanów Zjednoczonych w ówczesnym czasie, jednak niektóre idee w nich zakorzenione 
zostały rozwinięte, kiedy Stany Zjednoczone zaczęły odgrywać aktywną rolę na arenie 
międzynarodowej. I nawet pomimo tego, że nie przystąpiły one do Ligi Narodów, kon-
cept wspólnych działań na rzecz przejrzystości systemów zbrojeniowych, promowany 
przez amerykańskiego prezydenta, został skutecznie zakorzeniony na gruncie międzyna-
rodowym. W latach 1925–1938 publikowano raporty dotyczące liczebności i wyposaże-
nia sił zbrojnych, formułowane na podstawie danych dostarczanych przez poszczególne 
kraje. Stworzone wówczas podwaliny systemu raportowania odrodziły się na początku 
lat 90., kiedy funkcję tworzenia bazy strategicznych danych przejęła Organizacja Naro-
dów Zjednoczonych41.

Od momentu zakończenia II wojny światowej negocjacje rozbrojeniowe koncen-
trowały się głównie na ograniczeniu zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się 
broni biologicznej, chemicznej i nuklearnej. Zagrożenie, jakie stwarzała broń masowe-
go rażenia dla światowego bezpieczeństwa, zdominowało dyskurs dotyczący kontroli 
zbrojeń na kilka dziesięcioleci. Reguły przepływu broni konwencjonalnej opierały się 
na wdrożonym z inicjatywy amerykańskiej w 1949 roku systemie COCOM, którego 
głównym celem było zapobieganie wymianie handlowej na linii Wschód – Zachód42. 
Jednak COCOM nie był systemem stricte nieproliferacyjnym, a wszelkie działania do-
tyczące ograniczenia transferów w tym okresie były postrzegane w perspektywie global-
nej konfrontacji. Problem kontroli przepływu broni konwencjonalnej w okresie zimnej 
wojny podjęty został w rozmowach amerykańsko-radzieckich, prowadzonych w latach 
1977–1978, których celem było znalezienie konsensusu w kwestii przeciwdziałania 

40  P. Dunay, Verifi cation of Conventional Arms Control, [w:] Verifi cation Yearbook 2000, red. T. Findlay, 
The Verifi cation, Research, Training and Information Centre (VERTIC), London 2000, s. 10.

41  Postulat utworzenia rejestru danych zbrojeniowych zgłaszały Sekretarzowi Generalnemu ONZ już 
w 1965 – Malta, 1967 – Dania i w 1976 – Japonia, ale próby stworzenia podstaw tego rodzaju systemu na-
potykały sprzeciw ze strony Układu Warszawskiego; także wszelkie konstruktywne działania w tej sprawie 
stały się możliwe dopiero w 1991 roku, po jego rozwiązaniu. Zob. D.R. King, Interpreting Shadows: Arms 
Control and Defense Planning in a Rapidly Changing Multi-Polar World, „INSS Occasional Papers 26, Arms 
Control Series”, 06.1999, s. 14.

42  Zob. A. Mania, The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej 
w latach 1945–1960, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994, s. 83.
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transferom broni kierowanym w rejony konfl iktów zbrojnych. Pierwsza runda rozmów 
prowadzonych w Waszyngtonie i Helsinkach zaowocowała wprawdzie porozumieniem 
ustanawiającym punkty bazowe potencjalnego reżimu kontroli, jednak inwazja ZSRR 
w Afganistanie w 1979 roku przekreśliła nadzieje na rozwój tego projektu. 

Stany Zjednoczone brały również udział w negocjacjach dotyczących Konwencji 
o pewnych rodzajach broni konwencjonalnej (Certain Conventional Weapons, CCA), 
przyjętej w 1980 roku w Genewie43. Zabraniała ona używania w działaniach zbrojnych 
takich rodzajów broni, materiałów i metod, które powodują niepotrzebne, w kontekście 
osiągania danego celu militarnego, cierpienia żołnierzy lub których niekontrolowane 
działanie może dotykać ludność cywilną44. Pomimo że przyjęcie dokumentu było m.in. 
wynikiem tragicznych doświadczeń żołnierzy amerykańskich wyniesionych z wojny 
wietnamskiej i koreańskiej, Stany Zjednoczone podpisały jedynie dwa z pięciu protoko-
łów konwencji w 1995 roku45.

W latach poprzedzających proces narastania demokratycznych przemian w Europie 
Stany Zjednoczone były jednym z głównych architektów nowego modelu bezpieczeń-
stwa europejskiego i globalnego46. Ważnym przejawem tej działalności była aktywność 
amerykańska na forum dialogu pomiędzy Wschodem i Zachodem – KBWE/OBWE. 
Istotny postęp w kontroli zbrojeń, jaki dokonał się w latach 80. oraz w pierwszej po-
łowie lat 90., był w znacznym stopniu udziałem inicjatyw amerykańskich, a ten aspekt 
bezpieczeństwa został uwzględniony przy kształtowaniu nowego modelu funkcjonowa-
nia NATO. Na 40. szczycie Sojuszu właśnie ze strony amerykańskiej padła propozycja 
obniżenia poziomu lotniczych sił bojowych oraz liczby wojsk amerykańskich i radzie-
ckich stacjonujących w Europie. Wzrost przejrzystości w sprawach wojskowych czy 
obniżenie poziomu uzbrojenia stały się warunkami koniecznymi do budowy zaufania 
pomiędzy uczestnikami stosunków międzynarodowych. Realizację tego celu stanowiły 
m.in.: Dokument Sztokholmski w sprawie środków budowy zaufania, bezpieczeństwa 
i rozbrojenia w Europie przyjęty w 1986 roku, Traktat o redukcji rakiet średniego i krót-
szego zasięgu (INF) z 1987 roku oraz uzgodnienia KBWE wraz z Dokumentem Wiedeń-
skim w sprawie środków budowy zaufania z 1990 roku47. 

Traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie (CFE), podpisany w 1990 
roku w Paryżu, ustalił szczegółowo dla każdego z sygnatariuszy liczbę poszczególnych 
rodzajów broni konwencjonalnej i umożliwił stosowanie skutecznych procedur weryfi -

43  Pełna nazwa dokumentu to: Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjo-
nalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, 
stosuje się również skrót: Konwencja o nieludzkiej broni.

44  R.J. Mathews, The 1980 Convention on Certain Conventional Weapons: A Useful Frameworks Despi-
te Earlier Disappointments, „International Red Cross Review”, Vol. 83, No. 844, 12.2001.

45  R. Hunger, The Convention on Certain Conventional Weapons or How to Reduce Human Suffering by 
Prohibiting or Restricting the Use of Certain Conventional Weapons, „Strategic Insights”, Vol. 2, 03.2003, 
http://www.ccc.nps.navy.mil/si/mar03/wmd.asp (20.10.2005).

46  J.S. Nye, Arms Control After the Cold War, „Foreign Affairs”, Vol. 68, No. 5, winter 1989/1990, s. 32.
47  Postanowienia te uszczegóławia przyjęty w Wiedniu w 1994 roku dokument o globalnej wymianie 

informacji, zobowiązujący państwa uczestniczące do składania raportów o głównych rodzajach broni, sy-
stemach uzbrojenia i stanach osobowych oraz strukturach dowodzenia ich sił konwencjonalnych, stacjonu-
jących na własnym terytorium i za granicą. Zob. R. Zięba, Funkcjonowanie paneuropejskiego mechanizmu 
bezpieczeństwa KBWE/OBWE, „Studia Europejskie”, nr 3, 1998, s. 106.
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kacyjnych48. Regulacje te stały się podstawą ustanowienia systemu bezprecedensowej 
przejrzystości w zakresie gromadzenia zasobów militarnych w Europie i Stanach Zjed-
noczonych, jednak nie doprowadziły do wdrożenia skutecznych mechanizmów kontroli 
eksportu broni.

W okresie schyłku zimnej wojny przyjęto wiele regulacji, których celem było wypra-
cowanie nowego modelu współpracy w zakresie stosowania i kontroli broni konwencjo-
nalnej w nowej sytuacji geopolitycznej. Relacje amerykańsko-radzieckie na tym polu 
regulowało m.in. Porozumienie o niebezpiecznych działaniach wojskowych (Dangerous 
Military Activities) z 1989 roku. Nieco wcześniej strona amerykańska wystąpiła z ini-
cjatywą „otwartego nieba”, proponując zawarcie porozumienia, na mocy którego prze-
strzeń powietrzna Związku Radzieckiego oraz państw WTO i NATO miała być otwarta 
dla nieuzbrojonych samolotów i satelitów49, co według Prezydenta G. Busha ukazać 
miało światu „prawdziwe znaczenie konceptu otwartości”. Porozumienie to  wdrożono 
w 1992 roku po podpisaniu Traktatu o otwartych przestworzach (Open Skies Treaty), 
na mocy którego samoloty wojskowe państw-sygnatariuszy mogą, po spełnieniu do-
datkowych przesłanek, przelatywać nad terytorium innego państwa w celu obserwacji 
jego urządzeń o przeznaczeniu wojskowym50. W ten sposób odbywa się realizacja trzech 
zasadniczych celów wyznaczonych przez twórców traktatu, tj. zwiększenie przejrzysto-
ści operacji wojskowych, nadzór nad przestrzeganiem postanowień traktatów o kontroli 
zbrojeń oraz wzmocnienie możliwości zapobiegania kryzysom51. 

Wojna w Zatoce Perskiej była jednym z najważniejszych czynników intensyfi kują-
cych międzynarodową debatę na temat roli transferów broni w utrzymaniu poziomu bez-
pieczeństwa. Siły irackie wykorzystywały zakupioną od państw Zachodu broń w wojnie 
prowadzonej przeciwko swoim niedawnym dostawcom. Świadomość takiego stanu rze-
czy była jednym z podstawowych elementów decydujących o rozpoczęciu w 1991 roku 
rozmów pomiędzy grupą pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat 
możliwości uchwalenia konwencji regulującej kwestię międzynarodowego przepływu 
broni konwencjonalnej. Sześć formalnych spotkań reprezentantów Stanów Zjednoczo-
nych, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii i Chin doprowadziło do określenia sytuacji, w któ-
rych kraje te – stanowiące światową czołówkę wśród eksporterów broni – uzgodniły 

48  Traktat ten najlepiej reprezentuje powstały w latach 90. trend „twardej” kontroli broni; na jego pod-
stawie w okresie 1993–1996 zniszczono około 58 tysięcy artykułów militarnych oraz przeprowadzono około 
2700 inspekcji nadzorujących wdrażanie jego postanowień. Chociaż traktat (odnowiony w 1999 roku) na-
kłada limity w zakresie ilości czołgów, transporterów opancerzonych, dział powyżej 100 mm, samolotów i 
śmigłowców, to jednak nie nakłada ograniczeń w zakresie wojskowych technologii teleinformatycznych – 
wszystkie systemy wspomagania dowodzenia (Command, Control, Communications, Computer Intelligence, 
Information, Electronic Warfare) pozostają poza traktatami rozbrojeniowymi. Zob. M. Lipson, Nonprolife-
ration Export Control..., s. 10.

49  Był to powrót do koncepcji zaproponowanej w 1955 roku przez Eisenhowera. Otwarcie przestrzeni 
powietrznych miało być wówczas elementem budowy zaufania pomiędzy wrogimi mocarstwami. Projekt 
został jednak odrzucony przez stronę radziecką. Zob. np. J. Suri, America’s Search for a Technological Solu-
tion to the Arms Race: The Surprise Attack Conference of 1958 and a Challenge for „Eisenhower Revisio-
nists”, „Diplomatic History”, Vol. 21, No. 3, 1997, s. 417–451.

50  J. Mendelsohn, D. Grahame, Arms Control Chronology, Center for Defense Information, 2002, s. 134.
51  Zob. też np. H. Spitzer, The Open-Spies Treaty as a Tool of Confi dence Building and Arms Control 

Verifi cation, materiały przygotowane na kurs The Weapons Legacy of the Cold War: Technical Problems 
and Opportunities, Siena, 08.1993, http://kogs-www.informatik.uni-hamburg.de/projects/censis/iso96.pdf 
(13.10.2004). 
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wspólne ramy kształtowania polityki w tym zakresie. Na spotkaniu w Londynie w paź-
dzierniku 1991 roku kraje negocjujące przyjęły porozumienie o konieczności rezygnacji 
z eksportu broni, jeśli mógłby się on przyczynić m.in. do: przedłużenia lub nasilenia 
istniejących konfl iktów zbrojnych; wywołania napięcia między krajami, prowadząc do 
destabilizacji regionu; złamania embarga lub innego postanowienia międzynarodowe-
go, do przestrzegania którego zobowiązał się dostawca; wspierania międzynarodowego 
terroryzmu; ingerowania w wewnętrzne sprawy suwerennych państw lub poważnego 
osłabienia kondycji ekonomicznej odbiorcy. Rozmowy zakończyły się jednak jesienią 
1992 roku – Chiny wycofały się z negocjacji w proteście przeciwko decyzji Stanów 
Zjednoczonych i Francji o sprzedaży nowoczesnych samolotów bojowych na Tajwan52.

W okresie 1989–1995 Stany Zjednoczone aktywnie występowały na forum międzyna-
rodowym na rzecz wzmocnienia kontroli produkcji i przepływu broni konwencjonalnej. 
Charakter zobowiązań wynikających z porozumień o kontroli eksportu broni stanowił 
ważny czynnik w realizowaniu amerykańskiej polityki zagranicznej. Był on znaczący 
nie tylko ze względu na pozycję, jaką zajmują Stany Zjednoczone na światowym ryn-
ku technologii, ale również na fakt posiadania rozwiniętych tradycji demokratycznych 
i ogromny wpływ na przebieg polityki światowej, co daje możliwość stymulowania po-
zytywnych działań pozostałych członków społeczności międzynarodowej53. 

W okresie dynamicznego rozwoju systemu kontroli eksportu broni opartego na współ-
pracy międzynarodowej strona amerykańska niejednokrotnie inicjowała działania zmie-
rzające do ujednolicenia i zacieśnienia norm obowiązujących w tym zakresie. Występu-
jąc z pozycji lidera, Stany Zjednoczone miały możliwość oddziaływania na pozostałych 
uczestników handlu bronią, wyznaczając jego reguły i ograniczenia. Funkcjonował tu 
mechanizm przenoszenia na partnerów strategicznych i handlowych regulacji przyjmo-
wanych jednostronnie przez administrację amerykańską. Stało się tak np. w przypadku 
Inicjatywy wzmocnienia kontroli nad proliferacją (The Enhance Proliferation Control 
Initiative), przyjętej przez Stany Zjednoczone w 1990 roku. Uprawnia ona władze ame-
rykańskie do żądania licencji eksportowej na wszystkie artykuły, nawet gdy nie znajdują 
się one na ofi cjalnych listach produktów licencjonowanych, jeśli eksporter wiedział lub 
miał podstawę, aby przypuszczać, że artykuły te zostaną użyte bezpośrednio czy pośred-
nio w projektach rozwijania broni nuklearnej, chemicznej lub biologicznej54. Zdolność 
do kreowania trendów w dziedzinie kontroli zbrojeń sprawiła, że tę wewnętrznie przy-
jętą regulację zaadoptowała wkrótce większość amerykańskich partnerów międzynaro-
dowych. Było to wynikiem rozpoznania przez pozostałe państwa zagrożeń związanych 
z eksportem artykułów podwójnego zastosowania, chęcią czynnego uczestnictwa w mię-
dzynarodowym systemie nieproliferacji oraz działaniami administracji amerykańskiej, 
która promowała zacieśnienie kontroli w tym obszarze.

52  W. Frieman, New Members of the Club: Chinese Participation in Arms Control Regimes 1980–1995, 
„The Nonproliferation Review”, Vol. 3, No. 3, spring – summer 1996, s. 19.

53  K. Michałek, Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki 1945–1992, KiW, Warszawa 1995.
54  Przyjęcie inicjatywy wzmocnienia kontroli nad proliferacją było pośrednio spowodowane informa-

cjami o eksporcie komputerów nieobjętych licencją amerykańską, które skierowane zostały do rosyjskich 
laboratoriów nuklearnych. Zob. W.S. Cohen, Proliferation – Threat and Response 1997, U.S. Government 
Publications, 25.11.1997. 
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Realizowanie polityki przejrzystości znalazło swój wyraz również w przyjęciu po-
stanowień o utworzeniu w 1991 roku, rejestru transferów uzbrojenia konwencjonalnego 
(United Nation Register of Conventional Arms, UNROCA), nad którym nadzór sprawuje 
ONZ. Za statutowe cele systemu gromadzenia danych uznano zapobieganie nadmiernej 
koncentracji broni, destabilizacji bezpieczeństwa międzynarodowego oraz wdrażanie 
nowych budujących zaufanie środków zapobiegawczych55. Rejestr miał stanowić pod-
stawowe narzędzie służące kontroli poziomu uzbrojenia w poszczególnych państwach 
oraz wprowadzać zasadę jawności w kwestii przepływu artykułów zbrojeniowych. 
W systemie tym, utworzonym na mocy rezolucji 46/36 Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 
zaleca się wszystkim uczestniczącym państwom rejestrowanie dokonywanych przez nie 
transakcji eksportu i importu określonych głównych systemów uzbrojenia oraz przeka-
zywanie tych informacji odpowiedniej agendzie56. Jest to jedyny system gromadzenia 
danych strategicznych mający globalny zasięg, jednak realizację jego głównego celu – 
budowania przejrzystości w międzynarodowych działaniach zbrojeniowych – ogranicza 
fakt, że państwa nie mają obowiązku dostarczać szczegółowych danych dotyczących 
transferów; samo pojęcie transferu jest defi niowane niejednoznacznie, a rządy dostar-
czają informacje dobrowolnie i w takim zakresie, jaki same uznają za stosowne. Re-
gularnie wymagane informacje dostarcza około 90. krajów i nie ma wśród nich wielu 
państw o strategicznym znaczeniu, z punktu widzenia międzynarodowego systemu bez-
pieczeństwa57. Wśród większości analityków światowego rynku broni dominuje więc 
przekonanie, że mechanizm UNROCA nie realizuje celów, dla których został powołany. 

Okres przełomu, zmiany globalnych relacji był czasem obaw o możliwość rozprosze-
nia zasobów i technologii militarnych dotychczas skoncentrowanych w rękach super-
mocarstw. Nadanie nowych ram współpracy w dziedzinie kontroli eksportu broni było 
w dużej mierze celem polityki amerykańskiej. Propozycja zastąpienia systemu zimno-
wojennego inną formą porozumienia międzynarodowego pojawiła się po raz pierwszy 
w 1993 roku: „Kwestie regionalnej proliferacji broni skłoniły nas w połowie 1993 roku 
do złożenia sojusznikom propozycji utworzenia nowego, opartego na szerszych podsta-
wach, mechanizmu, którego uzasadnieniem, z punktu widzenia bezpieczeństwa, było 
dostosowanie do świata postzimnowojennego”58.

Współcześnie obowiązujący system kontroli eksportu został przyjęty podczas czterech 
rund negocjacji przeprowadzonych w okresie 1994–1996, a perspektywa amerykańska 
wpłynęła w istotny sposób nie tylko na jego kształt formalny, lecz także na charakter 
przyjętych w nim rozwiązań59. Na etapie negocjacji tego podstawowego dla systemu 

55  S.T. Wezeman, The Future of the United Nations Register of Conventional Arms, SIPRI Papers, No. 
3, Stockholm, 08.2003, s. 6.

56  M. Chalmers, O. Greene, Implementing and Developing the UN Register of Conventional Arms, Peace 
Research Report, No. 32, Bradford 1993. 

57  Danych do UNROCA nie dostarczają np. Chiny – jeden z czołowych importerów broni na świecie 
oraz znaczący eksporter nie dostarcza danych od 1996 roku. Wśród aktywnych uczestników UNROCA bra-
kuje też większości krajów Bliskiego Wschodu (wyjątek stanowią Izrael i Egipt i do 1998 roku Iran). Zob. 
M. Chalmers, O. Greene, Implementing and Developing..., s. 13–14.

58  Oświadczenie Podsekretarza Stanu do Spraw Bezpieczeństwa Międzynarodowego Lynna Dawisa na 
forum Senatu, The Export Administration Act 1994. Hearings Before the Subcommittee of International Fi-
nance and Monetary Policy, [w:] The Reincarnation of COCOM..., s. 39.

59  Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych stanowczo nalegali na przyjęcie porozumienia bez udziału 
Rosji z powodu bezkompromisowej postawy strony rosyjskiej w kwestii transferów broni kierowanych do 
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wielostronnej kontroli nad przepływem broni dokumentu pojawiły się symptomy zwia-
stujące kryzys współpracy transatlantyckiej w zakresie wdrażania mechanizmów nadzo-
rowania handlu bronią, który z pełną wyrazistością ujawnił się w drugiej połowie lat 90. 
Był on spowodowany m.in. brakiem zaangażowania Stanów Zjednoczonych w pogłę-
bianie systemu kontroli60. W gronie państw zaangażowanych w proces budowy nowego 
układu pojawiały się głosy rozczarowania rozstrzygnięciami, które zapadły:

W rezultacie Wassenaar, projektowany jako forum zinstytucjonalizowanego ograniczania eks-
portu broni, okazał się być zaledwie forum wymiany informacji61. 

Wśród komentatorów były opinie, twierdzące, że 

[...] niepowodzenie rozmów służyło umocnieniu amerykańskiego zaufania do systemu kon-
troli opartego na unilateralnych decyzjach62. 

Paradoksalnie jednak wraz z impasem w kształtowaniu uniwersalnego systemu kon-
troli przepływu broni w połowie lat 90. nastąpiła kulminacja procesów rozbrojeniowych 
zapoczątkowanych u schyłku zimnej wojny. Procesy ograniczania zasobów zbrojenio-
wych nie stały się jednak tendencją uniwersalną, wciąż istniały regiony, gdzie kluczowe 
inwestycje lokowane były w przemysł zbrojeniowy, a powszechne starania o zmniejsze-
nie liczby broni posiadanej wiązały się też z modernizacją arsenałów, co przekładało się 
na zwiększenie aktywności amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. 

Wpływy przemysłu na politykę poszczególnych rządów w zakresie kontroli zbrojeń 
były jedną z przyczyn, dla której tendencja do budowania systemu ograniczającego eks-
port została zamieniona na podejście akcentujące bezpieczeństwo międzynarodowych 
transferów broni. W 1998 roku główni eksporterzy europejscy przyjęli Kodeks postępo-
wania Unii Europejskiej w zakresie eksportu broni (European Union Code of Conduct 
on Arms Export); Stany Zjednoczone zadeklarowały ogólne poparcie dla postanowień 
dokumentu, który, mimo że akcentuje kwestie związane z zagrożeniami stwarzanymi 
przez eksport broni, ostateczną decyzję w kwestii transferów pozostawia rządom na-
rodowym63. Był to moment reorientacji dotychczasowej polityki amerykańskiej w tym 
zakresie, czego konsekwencją jest stopniowe zmniejszanie zaangażowania w inicjatywy 
zmierzające do ograniczenia proliferacji wszystkich rodzajów broni i odejście od reali-
zowania tradycyjnego modelu kontroli zbrojeń, opartego na traktatach międzynarodo-
wych64. 

Iranu, co spowolniło proces negocjacyjny, którego zakończenie planowano początkowo na koniec 1994 roku. 
Zob. np. A.J. Pierre, D.V. Trenin, Russia in the World Arms Trade, Carnegie Endowment for International 
Peace, New York 1997.

60  D.A. Ozga, The Reluctant Giant of Arms Control, „Security Dialogue”, Vol. 34, No. 1, 03.2003, s. 89.
61  Wassenaar’s Weakness, „Defense News”, 20.01.1997, s. 18.
62  M.S. Lelyveld, U.S. High Tech Group Synchronize Export Rules; 33 Nations Form Pact Giving them 

Wide Berth to Make High Tech Deals, „Journal of Commerce”, 20.01.1998, s. 3A.
63  A Catalogue of Failures: G8 Arms Exports and Human Rights Violations, raport Amnesty Internatio-

nal, 18.05.2003, s. 8.
64  Nie został ratyfi kowany Układ o całkowitym zakazie prób jądrowych, mimo że strona amerykań-

ska odgrywała kluczową rolę w negocjowaniu jego postanowień; odrzucona została Konwencja Ottawska. 
Stany Zjednoczone wycofały się z Traktatu o zakazie systemów obrony przeciwrakietowej (ABM Treaty), 
zażądały też ograniczeń w protokole o weryfi kacji przestrzegania Konwencji o zakazie broni biologicznej – 
– D.A. Ozga, The Reluctant Giant..., s. 87.
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Jednym z kluczowych czynników przeobrażenia tego kierunku polityki były funda-
mentalne zmiany środowiska międzynarodowego, przejście z układu bipolarnego do 
unipolarnego, w którym centralną pozycję zajęły Stany Zjednoczone. Ogromna prze-
waga w możliwościach tworzenia i udoskonalania technologii militarnych, jaką zyskał 
ten kraj, powoduje, że właściwie do dzisiaj na rynku broni znajduje się on w opozycji 
do reszty świata. Ta zasadnicza różnica skali, która sytuuje Stany Zjednoczone nie obok, 
a raczej vis-á-vis innych producentów i eksporterów broni, sprawia, że pogłębiają się też 
rozbieżności w postrzeganiu własnych i międzynarodowych interesów strategicznych65. 

Lider w układzie międzynarodowym jest najbardziej ograniczany postanowieniami, 
przyjmowanych w tradycyjnym systemie, porozumień wielostronnych, jako że dotyczą 
one sfery, w której dominuje. Konieczność ograniczeń w technicznych kwestiach zwią-
zanych z systemem kontroli zbrojeń przekłada się na zmniejszenie skuteczności dzia-
łań amerykańskich, zatem oczywiste staje się, że rząd tego kraju inaczej szacuje bilans 
zysków i strat związany z wdrażaniem porozumień o kontroli zbrojeń niż jakiekolwiek 
inne państwo.

Kłopot z sojuszami jest taki, że silniejsze państwo nie zawsze chce mieć związane ręce. Kło-
pot z przyjaciółmi, pisał Henryk Ibsen, polega nie tylko na tym, że nie robią dla ciebie zbyt 
wiele, ale i na tym, że nie pozwalają, abyś ty robił dla siebie zbyt wiele. Jedną z przyczyn 
niechęci Stanów Zjednoczonych do sztywnych koalicji (w odróżnieniu od koalicji dobrowol-
nych) jest właśnie to, że pozbawiają Amerykę elastyczności. W świecie postzimnowojennym 
dostosowanie koalicji do konkretnej misji jest rozwiązaniem dużo sensowniejszym niż w cza-
sach zimnej wojny66.

Powyższe czynniki oraz poparte tradycją przedkładanie własnych możliwości mili-
tarnych i ekonomicznych w osiąganiu celów politycznych nad poszukiwanie poparcia 
innych państw kierują amerykańską politykę międzynarodową w stronę unilateralizmu. 
Przykład stanowiska wobec Konwencji Ottawskiej obrazuje tę tendencję różnicowania 
perspektywy amerykańskiej i pozostałych aktorów społeczności międzynarodowej. 

Od początku lat 90. istotną rolę w debacie nad kształtem bezpieczeństwa międzyna-
rodowego odgrywała kwestia produkcji i używania min lądowych. Ograniczenia w tym 
zakresie wprowadza Konwencja o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych rodzajów 
broni konwencjonalnych, a całkowity zakaz wytwarzania i stosowania min został przy-
jęty przez sygnatariuszy tzw. Konwencji Ottawskiej z 1997 roku (Konwencja o zakazie 
używania, magazynowania, produkcji i transferu min przeciwpiechotnych i o ich znisz-
czeniu), podpisanej przez 143 kraje. Stany Zjednoczone nie przyjęły tego dokumentu67. 

Pozostali sygnatariusze zaakceptowali argumentację, że niektóre rodzaje min prze-
ciwpiechotnych, stanowiące zagrożenie, na które narażona jest głównie ludność cywilna 
już po zakończeniu działań wojennych na danym obszarze, nie są konieczne do osiąga-
nia celów militarnych. Stany Zjednoczone zajmujące pozycję lidera uznały jednak, że 
posiadanie tego rodzaju wyposażenia jest niezbędne dla wypełniania ich międzynarodo-

65  Zob. np. Understanding Unilateralism in American Foreign Relations, red. G. Prins, RIIA, London 
2000; Ch. Layne, Rethinking American Grand Strategy: Hegemony or Balance of Power in the Twenty-First 
Century?, „World Policy Journal”, Vol. 15, No. 2, summer 1998, s. 8–28.

66  Ch. Coker, Kto ograniczy potęgę Ameryki, „Europa”, nr 33, 2004, s. 11.
67  Spośród krajów członkowskich NATO do konwencji nie przystąpiły jedynie Stany Zjednoczone i Tur-

cja. Zob. J. Mendelsohn, D. Grahame, Arms Control…, s. 132.
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wych zobowiązań i kierowały dyskusję raczej na problem znalezienia środków zmniej-
szających destrukcyjne oddziaływanie min na społeczności cywilne68.

Głównym powodem braku akceptacji dla tego traktatu ze strony amerykańskiej była 
niezdolność realizacji strategii bezpieczeństwa na Półwyspie Koreańskim, gdzie stoso-
wanie min lądowych odgrywa kluczową rolę ze względu na fakt, że stolica Korei Po-
łudniowej usytuowana jest tuż obok strefy zdemilitaryzowanej, za którą rozpoczyna się 
terytorium Korei Północnej. Koncentracja północnokoreańskich sił zbrojnych w pobliżu 
linii granicznej sprawia, że pola minowe są jednym z najważniejszych elementów po-
wstrzymywania, wyznaczających strategię bezpieczeństwa w tym regionie69.

Nieobecność Stanów Zjednoczonych jako strony innych konwencji regulujących 
produkcję i handel bronią może również wynikać z faktu, że doświadczenie tego kraju 
w pionierskim wykorzystywaniu zaawansowanych technologii w przemyśle zbrojenio-
wym, wskazało na konieczność przeformułowania zasad tradycyjnego systemu kontroli. 
Umowy wchodzące w jego skład nakładają ograniczenia, które z punktu widzenia czo-
łowego producenta broni są dotkliwe. Jednak tempo rozwoju technologicznego, dostęp-
ność produkcyjnego know-how oraz pogłębiająca się proliferacja sprawiają, że możliwo-
ści ścisłej kontroli sprawowanej za pomocą porozumień są umiarkowane. 

Faktem jest, że zdolność Stanów Zjednoczonych do efektywnego ograniczania dostępu prze-
ciwników do technologii o zastosowaniu militarnym, będzie znacząco się zmniejszać w per-
spektywie długookresowej. [...] znaczenie kontroli eksportu jako narzędzia podtrzymującego 
globalną przewagę Stanów Zjednoczonych maleje w miarę kurczenia się grupy technologii, 
nad którymi sprawować one mogą całkowitą kontrolę [...]”70.

W momencie kiedy strona amerykańska nie przyjmuje zobowiązań w dziedzinie zbro-
jeń, kwestionując efektywność systemu traktatów, staje się on faktycznie nieefektywny, 
bo nie obejmuje swą jurysdykcją największego podmiotu na światowym rynku broni. 

Istnieje przekonanie, że atak terrorystyczny na Nowy Jork i Waszyngton stanowił 
początek unilateralizmu w amerykańskiej polityce zagranicznej w ogóle71. Zmiana per-
spektywy nieuchronnie wpływa na możliwości interakcji i współpracy z innymi rząda-
mi, szczególnie w zakresie kontroli zbrojeń, jako że na problem ten oddziałuje również 
zwiększone po ataku z 11 września 2001 roku poczucie zagrożenia. Postanowienia trak-
tatów wielostronnych czy konieczność konsultacji swych decyzji na forum organizacji 
międzynarodowych uznane zostały za przeszkodę w realizowaniu najbardziej skutecz-
nego modelu obrony narodowej.

68  W samym tylko 1999 roku na badania nad technologiami zastępczymi wydano 23,2 mln dolarów, w 
roku 2000 38,1 mln dolarów, od 1996 roku zniszczono ponad 3 mln min. Zob. P. Malanczuk, The Interna-
tional Criminal Court and Landmines: What are the Consequences of Leaving the US Behind?, „European 
Journal of International Law”, No. 1, 2000, s. 87.

69  W toku negocjacji administracja amerykańska zasugerowała możliwość ustanowienia wyjątku, na 
mocy którego stosowanie min przeciwpiechotnych mogłoby zostać utrzymane w Korei. Wobec sprzeciwu 
większości państw (wniosek poparła Japonia), prezydent Clinton zadeklarował przyjęcie zakazu stosowania 
min do 2003 roku, z wyjątkiem Korei, gdzie miały one zostać utrzymane do 2006 roku. Zob. P. Malanczuk, 
The International Criminal Court…, s. 85–86.

70  C.B. Shotwell, Export Controls. A Clash of Imperatives, [w:] The Global Century. Globalization and 
National Security, red. R.L. Kugler, E.L. Frost, National Defense Univ. Press, Washington 2001, s. 348.

71  A. Newman, Arms Control, Proliferation and Terrorism: the Bush Administration’s Post-September 
11 Security Strategy, „Journal of Strategic Studies”, Vol. 27, No. 1, 03.2004, s. 59–88.
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W tym kontekście tradycyjnie pojęta kontrola zbrojeń przestała stanowić istotny 
czynnik w poszukiwaniu odpowiedzi na nowe rodzaje zagrożeń. Jej mechanizmy nie są 
skuteczne w warunkach, kiedy problemem staje się identyfi kacja wroga i opracowanie 
koncepcji jednorodnej polityki wobec niego. 

Tego rodzaju system nie może być dobrą odpowiedzią na zagrożenie terroryzmem, 
które znajduje się obecnie w centrum prowadzonej polityki strategicznej. Terroryzm 
nie reprezentuje racjonalnego przeciwnika, w stosunku do którego można sformułować 
pewne scenariusze zachowań. Sprawia to, że w określaniu strategii bezpieczeństwa na-
stąpiła zmiana fi lozofi i planowania obronnego: od modelu, w którym pozycją wyjścio-
wą była percepcja zagrożeń, do podejścia opartego na zdolności obronnej. Przesłanką 
planowania obronnego jest konieczność szybkiego i elastycznego dostosowania się do 
zmieniających się okoliczności (adapting to surprise)72. 

Zróżnicowanie relacji z każdym z państw, w którym Ameryka postrzega zagroże-
nie dla wartości demokratycznego świata – Libii, Syrii, Iranu, Północnej Korei, Chin 
– powoduje, że niemożliwe staje się przyjęcie spójnego planu budowania systemu 
bezpieczeństwa, który byłby skuteczny w odniesieniu do wszystkich rodzajów niebez-
pieczeństw73. Państwa reprezentujące zagrożenie reagują w różny sposób na strategię 
nieproliferacji czy politykę kumulacji siły militarnej w rękach amerykańskich. Dlate-
go punktem wyjścia dla poszukiwania możliwości zapobiegania kryzysom bezpieczeń-
stwa jest przekonanie, że jedna koncepcja polityki strategicznej nie może być skuteczna 
w stosunku do wszystkich wrogich podmiotów. 

Rozwiązaniu tego dylematu nie służy też podejście bilateralne – odnosiło ono skutek 
w przeszłości, kiedy system dwubiegunowy pozwalał na stosunkowo czytelny bilans 
zysków i strat każdej ze stron negocjacji, natomiast istniejące współcześnie rozproszenie 
partnerów dialogu utrudnia, jeśli nie uniemożliwia, jego skuteczne przeprowadzenie. 
W epoce globalnego podziału oprócz łatwej identyfi kacji przeciwnika równie oczywista 
była skala zagrożenia – perspektywa konfrontacji nuklearnej. Współcześnie natomiast 
zagrożenie jest rozproszone i niemożliwe do zdefi niowania, a motywacje drugiej stro-
ny trudne do określenia. Przekształcenia środowiska międzynarodowego wpłynęły na 
odmienne postrzeganie funkcji kontroli zbrojeń przez rząd amerykański, dla którego 
negocjowanie traktatów tradycyjnego systemu kontroli broni staje się problematyczne.

Jak twierdzi Richard D. Sokolsky na łamach „Strategic Forum”: 

Tradycyjny proces kontroli broni poprzez negocjowanie wiążących strony na mocy prawa 
traktatów, które zarówno ustanawiały równorzędne dla wszystkich parytety ilościowe, jak 

72  A.D. Rotfeld, Bezpieczeństwo narodowe po 11 września 2001, wystąpienie na konferencji poświęco-
nej umacnianiu stabilności w Europie Środkowej, Warszawa 11–13.03.2002.

73  Nieskuteczność tradycyjnego systemu kontroli obrazuje np. zdarzenie z 2002 roku, kiedy siły hi-
szpańsko-amerykańskie przechwyciły na Morzu Arabskim północnokoreański transport rakiet taktycznych 
zmierzający do Jemenu. Jednak po stwierdzeniu, że w świetle istniejących porozumień nieproliferacyjnych 
nie ma podstaw do zatrzymania ładunku, statek zwolniono. Incydent ten spowodował wystąpienie Stanów 
Zjednoczonych z Inicjatywą przeciwko proliferacji broni masowego rażenia (Proliferation Security Initia-
tive), zwaną też Inicjatywą Krakowską, w odpowiedzi na, jak to nazwał Podsekretarz Stanu ds. Kontroli 
Broni i Bezpieczeństwa Międzynarodowego John Bolton, „upadek istniejącej sieci narodowej i wielostronnej 
kontroli broni”. Zob. M. Lipson, Nonproliferation Export Control..., s. 15.
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i zawierały rozległe środki weryfi kacji, znalazł się w impasie, a jego użyteczność wyczer-
pała się74.

A jednak społeczność międzynarodowa podejmuje jeszcze próby negocjowania usta-
leń kontrolnych. Pod koniec 2006 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przeprowadziło gło-
sowanie dotyczące Traktatu o handlu bronią (Arms Trade Treaty, ATT). Głosowanie było 
wynikiem wieloletniej pracy organizacji pozarządowych, które po ludobójstwie w Ruan-
dzie w 1994 roku zadecydowały, że niekontrolowany przepływ broni stwarza podstawo-
we zagrożenia dla państw i społeczeństw całego świata. Głównym celem działań stało 
się uchwalenie prawnie wiążącego traktatu, który pozwoli ustalić podstawowe, świato-
we standardy transferu uzbrojenia. Stany Zjednoczone jako jedyne państwo głosowało 
przeciwko traktatowi, a inni czołowi eksporterzy broni – Rosja, Chiny, Indie, Pakistan, 
nie brały udziału w głosowaniu75. Kwestia poparcia dla ATT pojawiła się ponownie na 
forum ONZ w 2008 roku. Sprzeciw wobec przyjęcia rezolucji dotyczącej kontynuowa-
nia prac nad traktatem wyraziły wówczas jedynie Stany Zjednoczone i Zimbabwe. Rosja 
i Chiny wstrzymały się od głosu. Pewien zwrot (obiecujący w kontekście długotrwałego 
oporu Stanów Zjednoczonych wobec inicjatywy kontrolnej) przyniosło głosowanie ze 
stycznia 2009 roku, które wykazało, że wszyscy potentaci światowego handlu bronią – 
USA, Wielka Brytania, Francja i Niemcy – popierają ideę traktatu76. Przyjęta w sumie 
przez 153 kraje rezolucja 63/240 wskazuje, że prace nad ostatecznym kształtem traktatu 
powinny zakończyć się w 2012 roku77. 

Niewątpliwy wpływ na stanowisko amerykańskie miała zmiana ekipy w Białym 
Domu oraz nowe ramy polityki międzynarodowej nakreślone przez administrację Oba-
my. Sam prezydent twierdzi: „Generalnie, stanowczo popieram inicjatywy międzynaro-
dowe mające ograniczyć szkodliwość broni konwencjonalnej dla cywili”78. Jednak ame-
rykańska zgoda dla prac nad traktatem została objęta warunkiem, którego zastosowanie 
może w konsekwencji wypaczać sens całego projektu. Każda ze stron przyszłego poro-
zumienia ma dysponować prawem veta wobec jego postanowień. Chociaż amerykańska 
dyplomacja wykazała poparcie wobec samej idei przyjęcia globalnego systemu kon-
troli zbrojeń, w szacunkach dotyczących możliwości jego skutecznego funkcjonowania 
przeważa sceptycyzm. Daje temu wyraz stanowisko członka delegacji biorącej udział 
w pracach nad dokumentem: „Byłem zdumiony ilością interwencji na rzecz ogólnych 
i chwalebnych celów, dążeń, wyobrażeń, postulatów, które sprawiają wrażenie rozprawy 
naukowej stanowiącej kontynuację Utopii Thomasa Moore’a”79.

74  R.D. Sokolsky, Renovating U.S. Strategic Arms Control Policy, „Strategic Forum”, No. 178, 02.2001, 
s. 1.

75  R. Stohl, United Nations to Consider an Arms Trade Treaty – U.S. Opposes, Center for Defense Infor-
mation, 15.11.2006, http://www.cdi.org/program/index.cfm?programid=73 (25.01.2007).

76  W ostatnim głosowaniu przeciw pracom nad traktatem ponownie opowiedziało się Zimbabwe. Od 
głosu wstrzymały się: Arabia Saudyjska, Bahrajn, Białoruś, Chiny, Egipt, Indie, Iran, Jemen, Katar, Kuba, 
Kuwejt, Libia, Nikaragua, Pakistan, Rosja, Sudan, Syria, Wenezuela i Zjednoczone Emiraty Arabskie.

77  N. Goldring, Will President Obama Meet the Challenge to Control the Conventional Arms Trade?, 
„Disarmament Diplomacy”, No. 90, spring 2009.

78  Global Security: Non-Proliferation, Fourth Report of Session 2008–09, Foreign Affairs Committee, 
G.B. Parliament, House of Commons, London, 14.06.2009, s. 680.

79  United States Mission to the United Nations, United States Statement: ATT Session One, delivered 
5 March 2009, www.un.org/disarmament/convarms/ArmsTradeTreaty/, docs/OEWG09_S1_statements/US-
5Mar.PDF 20 April 2009 (02.01.2010).
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Jak twierdzi Charles B. Shotwell, polityka amerykańska w zakresie kontroli zbro-
jeń nieuchronnie jest narażona na zderzenie imperatywów. Perspektywa narastania 
aktywności grup terrorystycznych czy brutalnej polityki państw zbójeckich, która za-
graża stabilności układu międzynarodowego, skłania do przyjęcia daleko idących środ-
ków ostrożności w kwestii eksportu broni konwencjonalnej, a szczególnie jej rodzajów 
opartych na wysoko rozwiniętych technologiach. Te same powody mogą być też argu-
mentami przemawiającymi za intensywnym wzmacnianiem systemu obronnego lidera 
stojącego na czele zachodnich demokracji oraz jego sojuszników, co sprzyja rozwojowi 
handlu bronią.

Wobec rozpoznania nieefektywności tradycyjnego systemu kontroli zbrojeń oraz bra-
ku uzgodnionych międzynarodowo form nadzoru nad przepływem uzbrojenia i tech-
nologii militarnych Stany Zjednoczone poszukują nowych form zabezpieczenia swych 
interesów. Wyraża się to m.in. wprowadzeniem najwyższych na świecie standardów 
przejrzystości i monitorowania handlu bronią do procedur związanych z tą sferą oraz 
dążeniem do rozwijania świadomości zagrożeń, jakie niesie z sobą nieodpowiedzialna 
polityka eksportu broni. W rzeczywistości geopolitycznej początku XXI wieku doraźne, 
samodzielne działania, akcentujące bieżące cele polityki międzynarodowej, są łatwiej-
sze do przeprowadzenia, niż poszukiwanie traktatowej formuły kontroli broni w gro-
nie podmiotów międzynarodowych o często sprzecznych interesach. Wygląda na to, że 
w dziedzinie proliferacji świat jest w momencie zmiany paradygmatu – stary schemat 
zawodzi, a nowego jeszcze nie opracowano.

4. KONTROLA HANDLU BRONIĄ W ZGLOBALIZOWANYM 
ŚWIECIE

W próbach rozwinięcia efektywnego systemu kontroli rozprzestrzeniania broni kon-
wencjonalnej ujawnia się nowy, związany z procesami globalizacji, wymiar produkcji 
i transferów broni. Dwoiste relacje pomiędzy państwem, władnym kontrolować pro-
dukcję i eksport broni przez skalę przyznawanych dotacji i sposób prowadzenia polityki 
zagranicznej i gospodarczej, a producentami broni działającymi w realiach zglobalizo-
wanego rynku komplikują się. System powiązań i wzajemnych zależności zachodzących 
pomiędzy organami państwowymi i przemysłem zbrojeniowym, eksporterami, pośred-
nikami i odbiorcami produktów zbrojeniowych na wszystkich kontynentach sprawia, że 
zdolność kontroli eksportu broni ulega coraz większemu ograniczeniu. 

Pierwszoplanowa rola eksportu broni i technologii militarnych jest związana ze sferą 
polityczną, a przede wszystkim oddziaływaniem na system bezpieczeństwa międzyna-
rodowego, jednak dziedzina ta przynależy również do kategorii zjawisk ekonomicznych. 
Sztandarowe hasło zglobalizowanej ekonomii – utworzenie jednolitego rynku o uniwer-
salnych zasadach – oddziałuje w zasadniczy sposób również na sferę handlu broną. Po-
jawia się w systemie wzajemnych powiązań państw eksportujących i importujących, 
w którym działają prawa popytu i podaży oraz zasada konkurencyjności. Rynek wymia-
ny dóbr militarnych nie jest na pewno strukturą sterowaną wyłącznie czy nawet głów-
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nie prawami ekonomii, ale znaczenie tych praw rośnie proporcjonalnie do zachodzenia 
procesów integracji w gospodarce świata. Międzynarodowy rynek broni nigdy nie miał 
cech otwartości; przepływ dóbr zawsze był obciążony ograniczeniami niezbędnymi dla 
zachowania bezpieczeństwa państwa oraz całego systemu. A jednak korporacje zbro-
jeniowe, wcześniej ukierunkowane na zaspokajanie potrzeb państwa macierzystego, 
przekształciły się w złożone, międzynarodowe struktury, zorientowane na poszukiwanie 
najbardziej sprzyjających warunków dla zaspokojenia ich potrzeb ekonomicznych. In-
ternacjonalizacja przemysłu zbrojeniowego jest związana z przenoszeniem produkcji do 
krajów, gdzie koszty pracy są niższe, z rozwojem systemów joint venture, udzielaniem 
licencji na produkcję zbrojeniową oraz postępującym transferem technologii, co, poza 
negatywnym oddziaływaniem społecznym, utrudnia kontrolę nad rozprzestrzenianiem 
się środków militarnych oraz uniemożliwia utrzymywanie w mocy standardów przej-
rzystości handlu bronią. 

W grupie największych amerykańskich producentów broni Lockheed Martin ma 953 
oddziały w 45 krajach świata, obszar działania Northrup Grumman to 44 kraje, nato-
miast Boeinga i Raytheona – 26.

Globalny wymiar działalności biznesowej wymaga integracji działań na skalę ogól-
noświatową, a nie tylko opanowania kolejnych, izolowanych rynków. W wypadku 
amerykańskich fi rm zbrojeniowych dostrzega się wyraźną tendencję do stopniowego 
zagarniania nowych obszarów działalności, jednak fi rmy te wymykają się defi nicji glo-
balnych sieci, operujących niezależnie od czynników wyjściowych panujących w kraju 
rodzimym. Taki stan rzeczy wynika również ze specyfi cznych reguł, które są charakte-
rystyczne wyłącznie dla rynku uzbrojenia. Struktura koncernów zbrojeniowych przy-
biera formy ponadnarodowe, ale ich rozwój i ekspansję umożliwia przede wszystkim 
system dotacji rządu macierzystego, który pełni rolę bazy fi nansowej i politycznej80. 
Z jednej strony na poziomie wewnętrznego obrotu krajowego państwo jest największym 
odbiorcą dóbr militarnych. Jego pozycja pozwala na sterowanie polityką cenową i wpły-
wanie na zakres i charakter produkcji. Z drugiej strony koncentracja przedsiębiorstw 
zbrojeniowych sprawia, że wewnętrzne rynki cechuje coraz mniejsza konkurencyjność, 
co z kolei wzmacnia pozycję producentów w kwestii negocjacji korzystnych warun-
ków zamówień81. Relacje na linii producent – odbiorca charakteryzuje w tym wypadku 
wysoka współzależność, wynikająca zarówno ze świadomości licznych zagrożeń, jakie 
kreuje handel uzbrojeniem, jak i szczególnej pozycji branży zbrojeniowej w narodowym 
systemie gospodarczym. 

Firmy zbrojeniowe szukają szansy zwiększenia zysków, skwapliwie wykorzystując 
możliwości, jakie tworzy im zglobalizowany rynek. Tu dobrym przykładem są wpływy 
zachodnioeuropejskich, zwłaszcza brytyjskich, fi rm zbrojeniowych w Stanach Zjedno-
czonych. Skutecznie konkurują one w pozyskiwaniu kontraktów amerykańskiego De-
partamentu Obrony (w 2006 roku lista 100 przedsiębiorstw, które podpisały najwięk-
sze kontrakty z DOD, zawierała brytyjskie BAE Systems i Rolls-Royce oraz francuskie 
Thales). Głównym sposobem na pozyskanie zleceń amerykańskiego rządu jest założe-

80  W.D. Hartung, M. Ciarrocca, Tangled Web: The Marketing of Missile Defense 1994–2000, Arms Tra-
de Resource Center, World Policy Institute, 05.2000.

81  B. Buzan, E. Herring, The Arms Dynamic in World Politics, Lynne Rienner Publishers, Boulder–Lon-
don 1998, s. 12–13.
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nie przedstawicielstwa w Stanach Zjednoczonych lub przejęcie amerykańskiego przed-
siębiorstwa (w 2008 roku w tym celu włoska Finmeccanica kupiła amerykańskie DRS 
Technologies, brytyjski BAE Systems przejął MTC Technologies itd.). W przypadku 
fi rm brytyjskich ich ekspansja na amerykański rynek zbrojeniowy sprawiła, że sporo 
z nich prowadzi tak samo dużo projektów w Stanach Zjednoczonych jak w kraju pocho-
dzenia. Wyrazistym przykładem jest największy gracz – BAE Systems – 67% jego zaso-
bów w 2007 roku znajdowało się w Stanach Zjednoczonych; w kraju tym zrealizowano 
również 41% wartości sprzedaży, a około 45% zatrudnionych w fi rmie działa na terenie 
Stanów Zjednoczonych82. 

Możliwość ekspansji na rynku amerykańskim nie wynika jednakże wyłącznie z wol-
norynkowych reguł. Amerykanie są skłonni zaakceptować brytyjskie fi rmy na swoim 
rynku z powodów politycznych – jest to wyrazem umocnienia wzajemnych więzi i stra-
tegicznego partnerstwa. Pierwszym zasadniczym odejściem od amerykańskiej reguły 
uprzywilejowanego traktowania fi rm z Wielkiej Brytanii stało się wyrażenie zgody na 
przejęcie DRS Technologies przez włoskiego potentata w 2008 roku. Wartość tej trans-
akcji to 5,2 miliarda dolarów83. 

Skala wymienionych tu procesów potwierdza, że w dziedzinie produkcji uzbrojenia 
po zakończeniu zimnej wojny dokonała się tzw. cicha rewolucja, która zmienia obraz 
międzynarodowego rynku handlu bronią84. 

Przemysł zaczyna w coraz większym stopniu poddawać się prywatyzacji i nawet w obszarach, 
gdzie formalnie pozostaje własnością publiczną, pogłębia się jego „urynkowienie”. Znacząco 
też – co jest nowością – przeplata się z kapitałem fi nansowym. The City czy Wall Street od-
grywały przecież marginalną rolę w okresie zimnej wojny, kiedy zasadniczo przemysł fi nan-
sowany był przez państwo85.

Prywatyzacja gałęzi przemysłu istotnych z punktu widzenia strategicznych interesów 
państwa niesie z sobą ryzyko nasilenia wpływów kompleksu militarno-industrialnego 
w sferze decyzji politycznych. Firmy zbrojeniowe nie są zarządzane przez państwo, 
a więc przestają identyfi kować się z jego interesem, pozostając jednocześnie ściśle zwią-
zane z obszarem władzy politycznej. Bezpieczeństwo narodowe jest polem szczegól-
nej odpowiedzialności publicznej. Trudno więc zezwolić na zdominowanie tego pola 
przez podmioty prywatne, zorientowane na maksymalizację zysków i realizację włas-
nych celów, nie zawsze tożsamych z interesem bezpieczeństwa państwa. Jednak wa-
runkiem efektywności na zglobalizowanym rynku jest elastyczność i konkurencyjność. 
Konsekwencją tych sprzecznych tendencji jest przemieszczanie się znaczenia produkcji 
zbrojeniowej ze sfery bezpieczeństwa do dziedziny ekonomii. Postęp w tworzeniu coraz 
doskonalszych systemów obronnych przekłada się obecnie nie tylko na wzmocnienie 
systemu bezpieczeństwa państwa, lecz także na zyski ekonomiczne. Trudno o jedno-
znaczną ocenę zachodzących procesów integracji kultur i rynków – z jednej strony po-

82  SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 2009, s. 279.
83  Ibidem, s. 276.
84  G. Adams, The Revolution in the Arms Trade: the Emergence of a Transnational Arms Industry, De-

fense Budget Project, Washington 1992, s. 2. 
85  J. Lovering, The Defense Industry as a Paradigmatic Case of Actually Existing Globalization, [w:] 

The Place of the Defense Industry in National Systems of Innovation, red. J. Reepy, Cornell University, Peace 
Studies Program 2000, s. 21.
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kojowa adaptacja do uniwersalnych reguł jest warunkiem obecności w systemie glo-
balnym. Z drugiej jednak swoboda przepływu dóbr prowadzi do większej dostępności 
technologii i produktów militarnych, co niesie z sobą istotne zagrożenia. 

Procesy globalizacyjne wpływające na stan stosunków ekonomicznych i zmianę per-
cepcji zagrożeń na arenie międzynarodowej wymusiły jednak przekształcenia w sposo-
bie traktowania roli przemysłu zbrojeniowego w układzie interesów państwa. Cieszy 
się on ciągle priorytetowym statusem, jednak coraz wyraźniejsze staje się przesunięcie 
akcentu z „rządzenia” w sferze polityki produkcji zbrojeniowej na jej „zarządzanie”.

Obok przemian wywołanych rozwojem technologicznym, który rzutuje na naturę 
produktów zbrojeniowych (ich precyzję i nowoczesność), najbardziej istotną zmianą 
stała się „rewolucja zarządzania militarnego” (Revolution in Military Business Affairs) 
dokonana w latach 90. w obszarze działania amerykańskiego Departamentu Obrony. 
„Aby podołać wyzwaniom modernizacji, Departament Obrony musi podjąć rewolucję 
w sposobie, w jaki prowadzimy biznes. Jednym słowem, musimy wprowadzić model 
zarządzania zbliżony do tego, jakim posługują się prywatne fi rmy”86. 

Wobec zmiany percepcji zagrożeń bezpieczeństwa rządy państw eksportujących od-
chodzą od tradycyjnego priorytetu strategiczno-politycznego, który wyznaczał dąże-
nie do samowystarczalności w produkcji zbrojeniowej. Proces ten jest też wspierany 
przez system sojuszy polityczno-wojskowych oraz ograniczanie unilateralnych wy-
stąpień zbrojnych. Współczesne wojny świata zachodniego prowadzone są w sposób 
wielostronny, co rodzi potrzebę synchronizacji systemów zbrojeniowych i ujednolicenia 
poziomu uzbrojenia. Synchronizacja ta następuje niejednokrotnie już na poziomie pro-
dukcji, co niesie wymierne korzyści ekonomiczne, ale też istotne zagrożenia związane 
z poszerzaniem się grupy państw zdolnych produkować zaawansowane technologicznie 
systemy obronne. Schemat łączonej produkcji pozwala dzielić koszty badań nad nowy-
mi produktami pomiędzy poszczególnych uczestników projektu. Uczestniczące w ko-
produkcji fi rmy czy państwa deklarują zapotrzebowanie na dany produkt, co zwiększa 
bezpieczeństwo produkcji i wpływa na obniżenie kosztów jednostkowych87. Korzyści 
ekonomiczne uzyskiwane za pomocą tego typu praktyk stoją jednak w sprzeczności 
z interesem bezpieczeństwa międzynarodowego. Koprodukcja broni sprawia, że nie-
uchronnie następuje umiędzynarodowienie tej sfery, która tradycyjnie znajdowała się 
w gestii rządów narodowych, służąc realizacji podstawowych interesów bezpieczeństwa 
państwa. Rozważając ten problem z punktu widzenia interesów bezpieczeństwa i gospo-
darki Stanów Zjednoczonych, należy stwierdzić, że taki model współpracy z państwami 
sojuszniczymi przynosi przede wszystkim korzyści polityczne i krótkoterminowe zyski 
ekonomiczne. 

Powstawanie konkurencyjnych wobec przemysłów państw zachodnich ośrodków 
produkcji zbrojeniowej sprawia, że muszą one rozszerzać pole działania komercyjnego, 
aby utrzymać swą wiodącą pozycję. W dążeniu do optymalizacji efektu korzyści skali 
również przemysł amerykański, podobnie jak inni eksporterzy broni, wciąż poszukuje 

86  Wypowiedź Podsekretarza Obrony ds. pozyskiwania i technologii w administracji W. Clintona, zob. 
J. Gansler, Graduation Address, Defense Systems Management College, 17.04.1998, http://www.acq.osd.
mil/ousda/speech/dsmc.2.html (26.05.2006). 

87  K. Hartley, Arms Industry and the Globalisation Process, Centre of Defense Economics, University 
of York, 2002, http://www.york.ac.uk/depts/econ/research/cde.htm (26.05.2006). 
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nowych rynków zbytu dla wytworzonych systemów, co wywołuje konsekwencje w ob-
szarze bezpieczeństwa międzynarodowego.

Międzynarodowy rynek broni konwencjonalnej, kiedyś sterowany głównie przez względy po-
lityczne, współcześnie w coraz większym stopniu oparty jest na imperatywach ekonomii. Być 
może w mniejszym stopniu dotyczy to Stanów Zjednoczonych – Arms Export Control Act 
wymaga, aby transfery broni konwencjonalnej pozostawały w zgodzie z celami i potrzebami 
amerykańskiej polityki zagranicznej oraz bezpieczeństwa narodowego. Nie znaczy to jednak, 
że sektor zbrojeniowy w Stanach Zjednoczonych jest daleki od poddawania się pewnym tren-
dom. Presja ekonomii skłania fi rmy do intensywnego eksportu, taka polityka, wspierana przez 
rząd, połączona z ciągle rosnącym poziomem współpracy ponadgranicznej, będzie stopniowo 
podkopywać efektywność systemu kontroli eksportu broni konwencjonalnej i technologii mi-
litarnych88. 

Najistotniejszym z punktu widzenia bezpieczeństwa międzynarodowego procesem 
związanym z umiędzynarodowieniem produkcji militarnej jest rozprzestrzenianie się 
nowoczesnej technologii, która pozwala na rozbudowywanie przemysłów zbrojenio-
wych państw peryferyjnych. Te z kolei, kierując się kryterium zysku, stają się dostaw-
cami broni do niedemokratycznych reżimów. Jest to tendencja długotrwała, zapocząt-
kowana przez sojusze wojskowe z krajami Trzeciego Świata w okresie zimnej wojny. 
Od końca lat 70. ponad 20 krajów rozwijających się, położonych na pięciu różnych 
kontynentach, uczestniczyło w 50. głównych projektach produkcji zbrojeniowej89. To 
właśnie zacieśnianie się międzynarodowych kontaktów w sferze produkcji zbrojeniowej 
jest główną przyczyną systematycznego pomniejszania się różnic pomiędzy zasobami 
zbrojeniowymi, szczególnie w krajach wysoko rozwiniętych. Jednak upowszechnienie 
wielu nowoczesnych rozwiązań wykorzystywanych w systemach militarnych powoduje, 
że przenikają one również do krajów czy grup, przed którymi miały stanowić ochro-
nę. We wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki największe, międzynarodowe 
korporacje odgrywają kluczową rolę w rozprzestrzenianiu nowoczesnych technologii. 
Ten pozytywny aspekt globalizacji przybiera zupełnie inny wymiar, jeśli rozpatrywać go 
w kontekście przekazywania tajników produkcji broni. Wówczas zdobycze cywilizacji 
stają się elementem, który osłabia międzynarodowy system bezpieczeństwa. 

Komentatorzy zmian w strukturze światowego rynku zbrojeniowego zgodnie przy-
znają, że łatwość rozprzestrzeniania technologii produkcji broni konwencjonalnej ciągle 
się pogłębia, będąc jednocześnie w cieniu debaty na temat zagrożeń stwarzanych przez 
użycie broni nuklearnej. 

Eksport technologii do produkcji broni konwencjonalnej może nie stwarzać bezpośredniego 
zagrożenia nadejścia Armagedonu, tak jak dzieje się to w przypadku rozprzestrzeniania broni 
nuklearnej. Jednak przyczynia się on do podwyższenia intensywności konfl iktów regional-
nych, a tym samym do kreowania środowiska, w którym większe jest prawdopodobieństwo 
wybuchu wojny nuklearnej90. 

88  Final Report of the Defense Science Board Task Force on Globalization and Security, Departament 
Obrony USA, Washington, 12.1999, s. 18. 

89  R.A. Bitzinger, The Globalization of the Arms Industry: the Next Proliferation Challenge, „Internatio-
nal Security”, Vol. 19, No. 2, autumn 1994, s. 170–198. 

90  M.T. Klare, The Unnoticed Arms Trade: Export of Conventional Arms-Making Technology, „Interna-
tional Security”, Vol. 8, No. 2, autumn 1983, s. 69. 
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Rosnąca tendencja do coraz szybszego i powszechnego zbywania najnowszych osiąg-
nięć technologicznych, będących wynikiem inwestycji nie tylko sfer przemysłowych, 
ale przede wszystkim nakładów państwa na badania i rozwój produktów istotnych dla 
narodowego interesu bezpieczeństwa, godzi w obecną strukturę wspierania i ochrony 
innowacji i wynalazczości91. 

Amerykańskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe stanowią element narodowego systemu 
innowacji (National Innovation System, NSI), który jest defi niowany jako „sieć instytu-
cji przynależnych do sektora publicznego i prywatnego, których aktywność i interakcje 
inicjują, importują, modyfi kują i rozpraszają nowe technologie”92. 

Podstawą konceptu narodowego systemu innowacji jest przekonanie, że doskonalenie 
zdolności technicznych i osiąganie coraz bardziej zaawansowanych projektów naukowo-
-badawczych wpływa na potencjał gospodarczy państwa oraz na sposób jego postrzega-
nia na świecie93. 

W miarę postępującej internacjonalizacji produkcji zwiększa się strefa dystrybucji 
najbardziej wyrafi nowanych systemów obronnych, które powinny być traktowane de 
facto jako wewnętrzne zasoby państwa, budowane i rozwijane na zlecenie rządu ame-
rykańskiego. Znamienne jest, że to sektor zbrojeniowy pozostaje wciąż największym 
obszarem inwestycji w badania i rozwój. Jak wskazują dane amerykańskie, nakłady na 
badania w tym zakresie stanowią niemal równowartość nakładów, jakie przeznacza na 
tożsame cele reszta świata94. 

W obecnej sytuacji fi rmy amerykańskie mogą polegać na silnie chronionym, rodzimym rynku, 
który stanowi jądro ich działalności biznesowej ze względu na wartość zamówień publicznych 
oraz nakładów na rozwój i badania, szacowanych na 80 miliardów USD. Żadne inne państwo 
nie może się równać z taką skalą działań, żadne nie przeznacza ponad połowy budżetu obron-
nego na zamówienia. Krytycy reprezentujący poparcie dla kontroli zbrojeń argumentują, że 
przemysł Stanów Zjednoczonych zdominował rynek światowy. To prawda95.

Drugą z dalekosiężnych konsekwencji takiego schematu działania jest intensyfi kacja 
wysiłków w celu ciągłego doskonalenia posiadanych systemów zbrojnych, co w przypad-
ku przemysłu amerykańskiego przybrało charakter zjawiska określanego w literaturze 
jako „wewnętrzny wyścig zbrojeń”. Dążenie podmiotów państwowych do rozbudowy-
wania i zwiększania efektywności systemu obronnego, co poza względami bezpieczeń-
stwa jest również atrybutem pozycji międzynarodowej, ma bezpośrednie przełożenie 

91  B. Buzan, E. Herring, The Arms Dynamic…, s. 29–31.
92  C. Freeman, Technology, Policy and Economic Performance: Lessons from Japan, Frances Printer 

Publishers, London–New York 1987, s. 1. 
93  Ujmowanie działalności naukowo-badawczej państwa w ramy NSI zyskało szczególną popularność 

pod koniec lat 80., wpisując się w kontekst zjawiska „nacjonalizmu technologicznego”, który pojawił się 
w Stanach Zjednoczonych jako reakcja na rosnącą konkurencyjność japońskich produktów związanych z 
nowymi technologiami, dostrzegalną na rynkach międzynarodowych. Zjawisko to było również wynikiem 
zamknięcia zimnowojennego rozdziału historii, czego konsekwencją stało się odejście od rywalizacji na polu 
militarnym na rzecz rywalizacji ekonomicznej. Zob. National Innovation Systems, red. R.R. Nelson, Oxford 
University Press, New York–Oxford 1993. 

94  The Place..., s. 70.
95  Wypowiedź Roberta Trice’a, wiceprezesa działu Międzynarodowego Rozwoju w Lockheed Martin 

[w:] C. Wessner, A. Wolff, Policy Issues in Aerospace Offsets, Government Printing Offi ce, Washington 
1997, s. 45. 
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na realizację celów podmiotów gospodarczych – maksymalizację zysków. Amerykański 
przemysł lotniczy i obronny jest zaangażowany w rywalizację największych ponadna-
rodowych korporacji na świecie, których celem jest zdominowanie światowego rynku 
zbrojeniowego. Ich status determinujący powiązania z elitami decyzyjnymi pozwala na 
pozyskiwanie instrumentów ekonomicznej rywalizacji, tj. dotacji i subsydiów państwo-
wych. Kryterium zysku, któremu są podporządkowane interesy korporacji, determinu-
je ich działania na forum politycznym, prowadzone w celu optymalizacji warunków 
rynkowych. Badania rządowe, udział sfery politycznej w działaniach marketingowych 
i zwiększanie budżetu obronnego są wyrazem wspólnoty interesów państwa i przemysłu. 
Rozszerzanie obszarów działalności jest dla przedsiębiorstw zbrojeniowych tym łatwiej-
sze, że po części są one wyjęte spod funkcjonowania mechanizmów wolnego rynku, 
a korzystając z przywilejów stworzonych przez państwo, mają możliwość kształtowania 
swej polityki w sposób elastyczny, bez podejmowania zbytniego ryzyka biznesowego. 
Wśród warunków wyjściowych takiej sytuacji wymienić należy:

– dysponowanie ciągle doskonaloną bazą wysoko zaawansowanych technologii, 
rozwijanych dzięki inwestycjom rządowym;

– promocję interesów branży zbrojeniowej oraz utrzymywanie jej specjalnego sta-
tusu ze względu na istotną rolę produkcji zbrojeniowej dla poziomu bezpieczeń-
stwa narodowego;

– akceptację postępującej komercjalizacji sfery militarnej, co przekłada się na 
wspieranie ekspansywnego eksportu broni, przy jednoczesnym braku zaangażo-
wania w alternatywne scenariusze, np. przekształceń w kierunku produkcji dóbr 
cywilnych, które mogłyby ochronić żywotne interesy przemysłu, bez destrukcyj-
nych efektów ubocznych dla równowagi bezpieczeństwa międzynarodowego96. 

Warunki te stwarzają dogodną sytuację dla rozwijania niezależności decyzyjnej za-
rządów fi rm zbrojeniowych, co oznacza ograniczanie sfery efektywnej kontroli zarówno 
produkcji, jak i dystrybucji broni i technologii militarnych. 

I chociaż debata na temat roli handlu bronią w kreowaniu zagrożeń nabiera intensyw-
ności, trudno uznać, że powszechna stała się świadomość, iż działalność tego rodzaju 
może okazać się politycznym problemem, czynnikiem destabilizującym, działającym 
w szerszej perspektywie na niekorzyść zarówno państw zaangażowanych w handel bro-
nią, jak i społeczności międzynarodowej jako całości.

Nasilenie przepływu broni i technologii koniecznej do jej wytwarzania w wyniku 
zwiększających się możliwości technicznych i instytucjonalnych jest również wyrazem 
postępującego rozluźnienia w sprawowaniu kontroli nad narzędziami prowadzenia woj-
ny. Odejście od schematów tradycyjnej kontroli uzbrojenia, które przestały odpowiadać 
zmieniającej się rzeczywistości bezpieczeństwa, stworzyło sytuację, w której ani pań-
stwa, ani instytucje międzynarodowe nie są w stanie sprawować skutecznej kontroli nad 
transferem produktów i usług militarnych. Przedłużanie się etapu przejściowego, w któ-
rym nie osiągnięto jeszcze konsensusu w sprawie ustanowienia i zarządzania nowym 
systemem bezpieczeństwa międzynarodowego, jest sygnałem dla rozwoju i umacniania 
się zupełnie nowych tendencji w sferze militarnej, których opanowanie normami prawa 
i praktyki politycznej staje się coraz bardziej problematyczne. Jedną z wspomnianych 

96  T. Gabelnick, A. Rich, Globalized Weaponary, „Foreign Policy in Focus”, Vol. 5, No. 16, 06.2002. 
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tendencji jest przyjęcie nowego podejścia do zagadnienia wojny – jej celów, środków, 
przy użyciu których jest prowadzona oraz motywacji podmiotów, które biorą w niej 
udział. Podstawowym problemem, z którym wiąże się postępująca proliferacja broni, 
jest fakt, że obowiązujący obecnie, w pewnym sensie przejściowy, system kontroli zbro-
jeń odzwierciedla realia panujące w epoce zimnej wojny. Tymczasem zasięg i metody 
rozprzestrzeniania produkcji i dóbr zbrojeniowych ewoluują zgodnie z kierunkiem dy-
namicznych zmian w systemie handlu i bezpieczeństwa międzynarodowego.

Zjawisko rozpowszechniających się brutalnych i rozłożonych w czasie konfl iktów 
lokalnych ma ścisły związek nie tylko z łatwym dostępem do składów broni, lecz także 
wzrostem znaczenia tzw. Private Security Companies, czy też Private Military Com-
panies, który zaznacza się od początku lat 9097. Jest to jeden z najciekawszych proce-
sów, jaki rozwinął się w nowych realiach bezpieczeństwa po zakończeniu zimnej wojny. 
Nazywane również „prywatnymi armiami” czy „korporacyjnymi najemnikami” PSC to 
przedsiębiorstwa, których działalność polega na czerpaniu zysków z udzielania wspar-
cia militarnego i strategicznego stronom konfl iktów zbrojnych98. Zakres ich zadań jest 
szeroki: uczestniczą w działaniach wojskowych, prowadzą trening militarny, świadczą 
usługi ochroniarskie i doradcze, dostarczają uzbrojenia, zajmują się logistyką czy zada-
niami wywiadowczymi.

Badacze prywatyzacji w obrębie usług militarnych wskazują, że choć zjawisko armii 
najemników nie jest w historii wojen i konfl iktów świata, począwszy od starożytności, 
niczym nowym, to jednak zaskakujące wydaje się, że trend ten uległ odrodzeniu w tak 
szerokim zakresie. Angażowanie prywatnych przedsiębiorstw militarnych dla potrzeb 
poszczególnych rządów czy organizacji ostatni raz istniało, w skali porównywalnej ze 
współczesną, w wieku XVII. Przedsiębiorstwa usług militarnych działają obecnie w po-
nad 50 krajach świata. Odegrały one decydującą rolę w rozstrzygnięciach militarnych 
wielu konfl iktów lat 90. w Angoli, Etiopii i Erytrei czy Sierra Leone99. 

Przyczyny, dla których znaczenie przedsiębiorstw świadczących usługi militarne roś-
nie, są bezpośrednio związane z przekształceniami systemu geopolitycznego po zakoń-
czeniu zimnej wojny. Wobec perspektywy pokojowego współistnienia po zakończeniu 
konfl iktu supermocarstw wydatki na zbrojenia i sektor militarny na całym świecie ob-
niżyły się. Złudzenia dotyczące charakteru postzimnowojennej epoki – pokoju i demo-
kracji – zostały zburzone nagłym wzrostem krwawych konfl iktów etnicznych. Tak zwa-
ne wojny peryferyjne miały mniejsze znaczenie strategiczne i ujawniły pewną próżnię 
bezpieczeństwa, jaka zaistniała w nowych realiach geopolitycznych. Stany Zjednoczone 
czy państwa zachodnioeuropejskie nie zawsze w znajdowały dość powodów, aby w te 
konfl ikty ingerować. Właśnie tę lukę w międzynarodowym układzie bezpieczeństwa wy-
pełniły prywatne fi rmy usług militarnych, do dyspozycji których po zakończeniu zimnej 
wojny pozostawało około 6 milionów przedwcześnie emerytowanych wojskowych. 

97  Nie ma zgody co do obowiązującego określenia dla fi rm prowadzących działalność najemniczą. 
W częstym użyciu są nazwy private military company, private security company oraz transnational security 
corporation. Zob. K.R. Nossal, Global Governance and National Interests: Regulating Transnational Secu-
rity Corporations in the Post-Cold War Era, „Melbourne Journal of International Law”, Vol. 2, 2001, http://
www.sandline.com/hotlinks/Nossal_10-01.pdf (20.05.2006).

98  Ibidem, s. 461. 
99  P.W. Singer, War, Profi ts and the Vacuum of Law: Privatized Military Firms and International Law, 

„Columbia Journal of Transnational Law”, Vol. 42, No. 2, spring 2004, s. 522.
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Dziś prywatne fi rmy wojskowe pozostają na usługach ONZ, rządów państw, junt 
wojskowych, organizacji zaangażowanych w procesy pokojowe, organizacji pozarządo-
wych, bossów narkotykowych i dyktatorów. Ta rozpiętość odbiorców zainteresowanych 
usługami prywatnego sektora militarnego wskazuje na zmiany zachodzące w międzyna-
rodowym systemie bezpieczeństwa. 

Współcześni najemnicy wciąż walczą dla pieniędzy, ale w kontekście globalnego kapitalizmu 
niektóre z tych grup stają się mniej moralnie kontrowersyjne. Zorganizowanie się najemników 
w korporacje, które funkcjonują jak fi rmy consultingowe, wprowadziło pewien dystans po-
między nimi samymi a ich działalnością. Co więcej, rosnąca skuteczność i samoregulacja kor-
poracji najemniczych powodują, że rządy postrzegają je jako instrument polityki państwa100. 

Renesans prywatnych przedsiębiorstw militarnych wskazuje na rozprzestrzenianie się 
nowego podejścia do organizacji konfl iktów zbrojnych i prowadzenia misji pokojowych, 
w których poza względami polityczno-ideologicznymi największą rolę zaczęły odgry-
wać skuteczność i minimalizowanie strat. W Stanach Zjednoczonych popularność takie-
go wsparcia dla regularnych, państwowych sił zbrojnych wydaje się umacniać. W woj-
nie w Zatoce Perskiej w 1990 roku brało udział około 9000 prywatnych żołnierzy. 1400 
weszło w skład amerykańskich sił pokojowych skierowanych do Bośni w 1997 roku101. 
Prywatny przemysł militarny jest drugim pod względem wielkości kontyngentem sił 
biorących udział w wojnie w Iraku, zaraz po amerykańskich siłach zbrojnych102. Według 
terminu zaczerpniętego z „The Economist” wojna w Iraku jest pierwszą współczesną 
„sprywatyzowaną wojną”103. Stała się nią przede wszystkim dlatego, że nie mogą tam 
operować siły ONZ, specjalizujące się w zarządzaniu postkonfl iktowym. Zadanie utrzy-
mania porządku, odbudowywania struktur sił porządkowych i wspierania stabilizacji 
wzięły na siebie zatem prywatne fi rmy zbrojeniowe, zakontraktowane przez rząd ame-
rykański. 

Kontrowersje w odniesieniu do charakteru i rozmiarów działalności prywatnych kor-
poracji militarnych są umacniane przez fakt, że takie praktyki są w bardzo wąskim za-
kresie objęte regulacjami. Państwo, korzystając z usług prywatnych fi rm dla realizacji 

100  C. Creehan, Soldiers of Fortune 500: International Mercenaries, „Harvard International Review”, 
Vol. 23, No. 4, autumn 2002, s. 14.

101  A. Markusen, A Case Against Privatizing National Security, Council of Foreign Relations, New York, 
01.10.1999, s. 7.

102  D. Politi, Winning Contractors – an Update, Center for Public Integrity, 07.07.2004, http://www.
publicintegrity.org/wow/report.aspx?aid=338 (25.05.2006). 

103  Fakt tak szerokiego udziału prywatnych fi rm zbrojeniowych w procesach stabilizacji sytuacji w Iraku 
budzi wątpliwości przede wszystkim ze względu na brak lub nieadekwatność regulacji prawnych kontrolu-
jących działalność tego rodzaju fi rm. Problem ten obrazuje na przykład fakt zlecenia zadań związanych z 
nadzorem nad kształtowaniem się nowego systemu policji w Iraku fi rmie DynCorp. Wcześniej angażowała 
się m.in. w operacje wojskowe w Kolumbii, Kosowie i Afganistanie, czego efektem były oskarżenia wobec 
jej członków o „zaangażowanie w działania nielegalne i nieludzkie, udział w nielegalnym handlu bronią, 
kobietami, fałszowanie paszportów oraz popełnianie innych niemoralnych czynów”. Żaden z tych zarzutów 
nie został właściwie rozpatrzony ze względu na brak regulacji prawnych, które stosują się do tego rodzaju 
fi rm. Na gruncie prawa międzynarodowego nie wykształcono dotychczas stosownych regulacji, natomiast 
przepisy amerykańskiego Uniform Code of Military Justice dotyczą jedynie członków sił zbrojnych, nie zaś 
pracowników prywatnych fi rm, dokonujących przestępstw za granicą. W tej chwili więc przedsiębiorstwo, 
które dopuściło się nie tylko pogwałcenia prawa, lecz także działa wbrew standardom ochrony praw człowie-
ka, otrzymało od rządu amerykańskiego kontrakt o wartości 250 mln dolarów i polecenie szkolenia irackich 
stróżów prawa. Zob. P.W. Singer, War, Profi ts and the Vacuum..., s. 524, 536.
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swoich celów związanych z bezpieczeństwem czy polityką zagraniczną, nie ponosi od-
powiedzialności za ich działania. W perspektywie oznaczać to może postępujące ogra-
niczenie władzy państwowej nad publicznymi i prywatnymi aktorami zaangażowanymi 
w realizację strategii bezpieczeństwa104. 

Przedstawione powyżej zjawiska – umiędzynarodowienie produkcji militarnej, prze-
kształcenia fi rm zbrojeniowych, rozpowszechnienie outsourcingu usług wojskowych – 
zasadniczo wpływają na możliwości efektywnej kontroli sfery militarnej w jej nowym 
kształcie. Mają one bezpośredni związek z ewolucją funkcji państwa narodowego, doko-
nującą się pod wpływem postępującej globalizacji. Jej procesy kształtują nowy kontekst 
relacji międzynarodowych i budowania stref wpływów. Regionalne oraz ponadregio-
nalne instytucje, korporacje transnarodowe i organizacje pozarządowe rozszerzają swą 
działalność na bazie procesów globalnych, co w wielu wypadkach prowadzi do osłabie-
nia pozycji państwa narodowego. Wykształcający się system ponadnarodowy zaciera 
wyraźne poprzednio granice pomiędzy wewnętrznym i zewnętrznym zakresem działania 
instytucji państwa. Państwo coraz częściej samo rezygnuje z możliwości sprawowania 
kontroli i zarządu nad tradycyjnymi obszarami swojej aktywności, rozmieniając na drob-
ne nawet prawo do stosowania przemocy. Sytuacja taka powoduje dodatkową trudność 
w ustanowieniu przejrzystej i poddającej się kontroli polityki eksportu broni, w sposób, 
który może gwarantować, że nie będzie ona użyta w celach sprzecznych z intencjami 
i wartościami państwa, które broń tę wprowadziło do międzynarodowego obiegu.

104  Zob. B. Zangl, M. Zürn, The Effect of Denationalisation on Security in the OECD World, „Global 
Society”, Vol. 13, No. 2, 1999, s. 139–161.



ODDZIAŁYWANIE POLITYKI EKSPORTOWEJ 
STANÓW ZJEDNOCZONYCH
NA STAN BEZPIECZEŃSTWA

MIĘDZYNARODOWEGO

1. GŁÓWNE OBSZARY ODDZIAŁYWANIA EKSPORTU BRONI

Zasadniczym pytaniem dla podejmowanych tu rozważań jest to, jakie konsekwencje 
w obszarze stosunków międzynarodowych wywołuje handel bronią? Jak polityka naj-
potężniejszego gracza na światowym rynku eksportu zbrojeniowego wpływa na zacho-
wania polityczne państw, przedsiębiorstw, organizacji międzynarodowych, na poziom 
współpracy między nimi? Kluczowa dla zrozumienia roli i możliwych konsekwencji 
międzynarodowego przepływu broni jest też refl eksja nad znaczeniem bezpieczeństwa 
w funkcjonowaniu państwa i systemu międzynarodowego. Pojęcie bezpieczeństwa roz-
patrywane w kontekście handlu bronią ma zaskakująco wiele znaczeń i stanowi siłę na-
pędową zupełnie sprzecznych z sobą działań. Poszukiwanie bezpieczeństwa jest główną 
motywacją państw podejmujących produkcję militarną – wzmocnienie arsenałów po-
zwala im na umocnienie zdolności bojowej. Stoi również na czele powodów, dla których 
państwa importujące inwestują w zakupy broni, niejednokrotnie przedkładając je nad 
fi nansowanie rozwoju społeczno-gospodarczego. Eksport broni nie tylko w dużej mierze 
kształtuje znaczenie państw na arenie międzynarodowej, lecz także jest bezpośrednio 
związany z kluczowymi zagadnieniami problematyki bezpieczeństwa – stanem wojny 
i pokoju. Odgrywa on ważną rolę w zjawiskach militaryzacji państw, co może prowadzić 
do powstania wyścigu zbrojeń i zachwiania równowagi bezpieczeństwa w skali regio-
nu bądź globu. Łatwość przepływu dóbr i technologii w świecie sprawia, że zmienia 
się charakter i rola, jaką odgrywają państwa w kształtowaniu systemu bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Wydaje się, że słuszne w tym kontekście jest stwierdzenie Roberta 
Coopera, że „polityka zagraniczna dotyczy wojny i pokoju, a kraje, które zajmują się 
tylko pokojem, tracą połowę historii – być może ważniejszą połowę”1.

Produkcja i handel bronią jako pole aktywności państwa znajduje się na przecięciu 
trzech najważniejszych w polityce międzynarodowej kategorii zjawisk – siły, bogactwa 

1  R. Cooper, Pękanie granic. Porządek i chaos w XXI wieku, przeł. P. Kłossowicz, Media Rodzina, 
Poznań 2005, s. 171.
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i wojny2. Transfer broni pomiędzy dwoma państwami lub innymi podmiotami na arenie 
stosunków międzynarodowych niesie z sobą dwojakiego rodzaju implikacje w odniesie-
niu do zagadnienia wojny i pokoju: może skłaniać odbiorcę do użycia siły, jak i zadziałać 
jako element powstrzymujący stronę przeciwną od sięgnięcia po agresywne rozwiąza-
nia. Spór o zasadność transferów broni dotyczy przede wszystkim nierozstrzygniętej 
debaty na temat wpływu, jaki mogą one wywierać na przemiany wewnętrzne w państwie 
oraz jego zachowania w stosunkach międzynarodowych. Zestawienie statystyczne obej-
mujące dane na temat, kto sprzedał, komu, jaką ilość broni, w jakim okresie, w żaden 
sposób nie pozwala na skuteczną analizę roli eksportu broni w obszarze politycznym 
i strategicznym. Stanowi ono jedynie punkt wyjścia do ostrożnego wnioskowania, któ-
remu przyświecać winno podstawowe założenie, że ilość eksportowanej broni często nie 
jest najważniejszą zmienną badanej relacji3. 

Napływ broni i technologii militarnych wywołuje szereg sprzecznych reakcji wśród 
państw zainteresowanych – dostawcy, odbiorcy, państw sąsiadujących czy też zajmują-
cych określone pozycje, niezbędne dla utrzymania równowagi regionalnej. Jego faktycz-
ne znaczenie nie zawsze wyznaczane jest wartością fi nansową czy stopniem zaawanso-
wania technologicznego przekazywanej broni, ale przede wszystkim rodzajem polityki 
prowadzonej przez państwo-odbiorcę i jego pozycję w układzie sił. Strategiczne oddzia-
ływanie sprowadzonej broni nie zależy od faktu jej posiadania, ale od woli jej użycia. 
Przeciwnicy kontroli broni czy też zwolennicy jej liberalizacji jako główny argument na 
potwierdzenie swych racji przytaczają słynne zdanie – „to nie broń zabija ludzi, to ludzie 
zabijają ludzi”. Modelowym wręcz potwierdzeniem tej tezy jest historia konfl iktu w Ruan-
dzie w 1994 roku, kiedy to trzecie największe ludobójstwo XX wieku zostało popełnione 
za pomocą wręcz prymitywnych, powszechnie dostępnych narzędzi – maczet, kijów, 
motyk, siekier czy noży. Przyjmujący stanowisko odmienne, odpowiadają danymi na te-
mat wskaźników śmiertelności w znacznie liczniejszych przypadkach konfl iktów, gdzie 
użyta broń była szeroko dostępna, a kolejne jej dostawy przyczyniały się do pogłębiania 
stanu długotrwałej destabilizacji. 

Wpływ kumulacji broni na prawdopodobieństwo zaistnienia międzynarodowego kon-
fl iktu zbrojnego w danym regionie zależny jest oczywiście od polityki zainteresowanych 
stron. Oddziaływania przepływu broni powinny być rozpatrywane również w kontekście 
określonego kompleksu bezpieczeństwa, w jakim usytuowane jest państwo–odbiorca. 
Mogą być one wręcz niedostrzegalne, gdy kompleks ma cechy stabilności; natomiast 
kierowanie dostaw broni w rejony o zachwianej równowadze bezpieczeństwa z reguły 
wywołuje daleko idące konsekwencje. 

Analiza oddziaływania eksportu broni na stan bezpieczeństwa międzynarodowego 
pozwala na wyodrębnienie dwóch głównych stanowisk, odnoszących się do stosowania 
handlu bronią jako narzędzia wpływu politycznego – pacyfi stycznego oraz realistycz-
nego.

Pacyfi ści podkreślają niebezpieczeństwo nakręcania spirali zbrojeń i zachowań agre-
sywnych jako następstw przepływu broni i technologii militarnych. Trudno pominąć ich 
argumenty w obliczu długotrwałej destabilizacji utrzymującej się w wielu miejscach 

2  Por: K. Krause, Arms and the State: Patterns of Military Production and Trade, Cambridge University 
Press, New York 1992, s. 2.

3  Ibidem, s. 5.
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świata; jedną z jej przyczyn jest z pewnością polityka ekspansywnego eksportu broni 
stosowana w dobie globalnej konfrontacji mocarstw. 

Realiści oraz neorealiści koncentrują się z kolei na odstraszającej funkcji nabytej bro-
ni, która może przyczynić się do osiągnięcia stanu długotrwałego pokoju. Zgodnie z wy-
pracowaną przez tę szkołę tradycją polityczną rządy państw podejmują decyzje o wojnie 
na podstawie analizy szeregu racjonalnych przesłanek wynikających z aktualnej oceny 
potencjału państwa i możliwości jego wzmocnienia. Pod uwagę brane są oczywiście 
potencjalne korzyści i koszty ewentualnego ataku oraz kultura polityczna przeciwnika, 
która może stanowić podstawę do rozwiązania konfl iktu na drodze negocjacji. 

Na potwierdzenie powyższych stanowisk przytaczane są argumenty historyczne – 
jedną z przyczyn wybuchu II wojny światowej i skali destrukcji poczynionej podczas 
niej było niedostateczne przygotowanie militarne państw zachodniej Europy. Dominu-
jące wówczas tendencje rozbrojeniowe przyczyniły się do niemożności powstrzymania 
agresji III Rzeszy. 

Natomiast z historii I wojny światowej wynika zależność odwrotna – to aktywność na 
polu zbrojeniowym głównych sił na arenie międzynarodowej spotęgowała napięcie we 
wzajemnych stosunkach i doprowadziła do wybuchu konfl iktu4. 

Zagadnienie wpływu rozprzestrzeniania broni konwencjonalnej i technologii militar-
nych na stan bezpieczeństwa międzynarodowego jest jeszcze bardziej aktualne współ-
cześnie. Ze względu na większą skalę kontaktów polityczno-handlowych oraz rozwój 
nowoczesnych technologii, adaptowanych również dla potrzeb sektora zbrojeniowego, 
rezultaty polityki, której narzędziem jest przekazywanie zaawansowanej broni, zyskują 
na znaczeniu. 

Pomimo wielu cząstkowych analiz badających wybrane fragmenty rzeczywistości 
międzynarodowej nie udało się dotychczas stworzyć zadowalającego modelu, który 
określałby znaczenie transferów broni w relacjach między państwami. Jest to sfera tak 
dynamicznych zmian, na którą wpływają wszystkie najważniejsze procesy globalne, że 
najlepszym sposobem jej zdefi niowania będzie odwołanie się do konkretnych przypad-
ków, w których eksport broni stanowił instrument amerykańskiej polityki zagranicz-
nej. Mechanizm przyczynowo-skutkowy w polityce eksportu broni zobrazują przykłady 
państw usytuowanych w diametralnie różnych środowiskach strategicznych, gospodar-
czych i politycznych, na sytuację których wpływa oddziaływanie eksportu broni i tech-
nologii militarnych ze Stanów Zjednoczonych. 

4  T.J. Christensen, The Contemporary Security Dilemma: Deterring a Taiwan Confl ict, „The Washing-
ton Quarterly”, autumn 2002, s. 7–8.
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1.1. Studium przypadku: podstawowe zagadnienia związane 
z eksportem broni na przykładzie polityki amerykańskiej 
wobec Salwadoru oraz konfl iktu chińsko-tajwańskiego

Polityka Stanów Zjednoczonych wobec konfl iktu w Salwadorze w latach 80. XX wieku 
i jej długofalowe konsekwencje dają wyobrażenie o rozmiarach destrukcji społecznej, 
jakie wyrządzić może niekontrolowany napływ broni do kraju niestabilnego politycznie 
i gospodarczo. Natomiast rola rządów amerykańskich, które eksportem militarnym po-
sługiwały się w balansowaniu relacji pomiędzy Chinami i Tajwanem, jest modelowym 
przykładem efektu powstrzymywania, który akcentują stanowiska realistyczne i neore-
alistyczne. 

Oczywiście procesy zachodzące w Salwadorze oraz na linii Pekin – Tajpej są do sie-
bie zupełnie nieprzystające, a ich znaczenie dla polityki międzynarodowej nieproporcjo-
nalne, jednak na rzecz zaprezentowania ich w omawianym kontekście przemawia fakt, 
że zależność pomiędzy napływem amerykańskiej broni a określonymi efektami społecz-
nymi i politycznymi jest w tych dwóch przypadkach bardzo przejrzysta. 

Salwador – niewielki kraj położony w Ameryce Środkowej – do dziś zmaga się 
z widmem zimnowojennej militaryzacji. Oddziaływanie wytworzonej w tamtym okre-
sie swoistej kultury przemocy, obecnej w mentalności mieszkańców, jest jednym z dłu-
gofalowych skutków niekontrolowanego napływu broni, tak samo zresztą jak i trauma 
pozostała po okresie 12-letniej wojny domowej, do wywołania której przyczyniła się 
polityka amerykańska prowadzona wobec tego kraju głównie w dobie administracji R. 
Reagana5. 

Od początku lat 30. rządy w Salwadorze sprawowane były przez junty wojskowe; 
ich cechą wyróżniającą było stosowanie represji społecznych na szeroką skalę oraz an-
tagonizowanie grup społecznych, które mogłyby stać się zarzewiem działalności opo-
zycyjnej. W latach 70. i 80. działania opozycyjne przybrały na sile. Opozycja zosta-
ła dopuszczona do dyskursu politycznego, jednak stosowana systematycznie praktyka 
unieważniania wyborów, w których zwycięstwo odnieśli opozycjoniści, skutecznie po-
zbawiła ich dostępu do władzy. W 1980 roku nastąpiło zjednoczenie organizacji opo-
zycyjnych o orientacji lewicowo-demokratycznej we Froncie Demokratyczno-Rewo-
lucyjnym (FDR) i grup posługujących się militarnymi środkami protestu we Froncie 
Wyzwolenia Narodowego im. Farabundo Martiego (FMLN). W 1981 roku organizacje 
te stworzyły koalicję i przystąpiły do działań rewolucyjnych, mających na celu obalenie 
reżimu i wprowadzenie ustroju o cechach demokratycznych, antyoligarchicznych i an-
tyimperialistycznych. 

Stany Zjednoczone były zaangażowane we wspieranie prawicowej opcji salwador-
skiej sceny politycznej, niezależnie od kierunku, w jakim ewaluowała tamtejsza sytua-
cja – ignorowano faktyczne rządy wojskowych, represje wobec ludności, niebezpieczny 
rozwój prawicowego nacjonalizmu6. Zgubne dla kraju okazało się przyjęcie opcji, że 

5  S.G. Neuman, The Arms Trade, Military Assistance, and Recent Wars: Change and Continuity, „An-
nals of the American Academy of Political and Social Science, Small Wars”, Vol. 541, 09.1995, s. 47–74.

6  Na temat możliwości zapobieżenia konfl iktowi i roli, jaką odegrała polityka amerykańska w tym za-
kresie zob. T. Karl, Alarms and Responses: A Comparative Study of Contemporary International Efforts to 
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w zwalczaniu lewicowej partyzantki najbardziej skutecznym środkiem jest zwiększanie 
dostępu do broni i wzmocnienie sfery militarnej. Strategia narzucona przez Stany Zjed-
noczone wymagała całkowitej przebudowy salwadorskich sił zbrojnych, podwojenia ich 
stanu liczebnego oraz zapewnienia koniecznej do prowadzenia działań infrastruktury 
wojskowej.

Wojskowe metody rozwiązywania konfl iktu stały się substytutem poszukiwania rozwiąza-
nia innymi drogami. Wiara w ich skuteczność implikowała wrogi stosunek wobec wszelkich 
prób negocjacji między salwadorskim rządem i opozycją. Dostarczając salwadorskiej prawicy 
pomoc wojskową, USA były wprawdzie zdolne zapobiec zwycięstwu partyzantów, ale nie 
mogły ich pokonać7. 

Dramatycznym paradoksem utrzymywania tej polityki była świadomość jej niesku-
teczności, niechęć zainteresowanych stron wobec jej stosowania oraz łatwy do przewi-
dzenia efekt w postaci rozszerzania się kręgu przemocy i wzrostu brutalności wojska 
wobec ludności cywilnej8. Nie było też wątpliwości co do składu i rodzaju działalności 
,,szwadronów śmierci”, z którymi powiązania wykazywała większość partii i organi-
zacji politycznych promowanych przez Stany Zjednoczone9. Dotacje, broń i logistycz-
ne wsparcie dostarczane przez Amerykanów bezpośrednio niemal przechodziło w ręce 
szwadronów, niezainteresowanych przecież osiągnięciem konsensusu czy stabilności 
w kraju. 

Pomimo nakładów w wysokości 4,4 miliarda dolarów, przeznaczonych na kontynuo-
wanie działań zbrojnych w Salwadorze, Stany Zjednoczone na początku lat 90. nie były 
bliższe pokonania sił partyzanckich, a Salwador pokoju niż w 1981 roku10. Nieskutecz-
ność amerykańskiej strategii potwierdziły starania podjęte przez ONZ, które zakończyły 
się podpisaniem traktatu pokojowego w 1992 roku. 

Koncepcja ONZ opierała się na przesłankach przeciwnych niż forsowane przez ad-
ministrację R. Reagana – założono możliwość osiągnięcia konsensusu przez strony kon-
fl iktu za pomocą wyeliminowania grup eskalujących przemoc, tj. rozwiązanie oddziałów 

Anticipate and Prevent Violent Confl icts. The Case of El Salvador, Stanford University, http://www.usc.edu/
dept/LAS/ir/cis/cews/database/ElSalvador/elsalvador.pdf (12.07.2005).

7  J. Bryła, Stany Zjednoczone wobec wojny domowej w Salwadorze w latach 1981–1989, Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 1993, s. 104.

8  Raport powołanej na mocy porozumienia pokojowego Komisji Prawdy (Truth Commission), której 
zadaniem było oskarżenie winnych pogwałceń praw człowieka podczas wojny, stwierdzał, że siły rządowe 
i ich sprzymierzeńcy ponoszą odpowiedzialność za 85% udokumentowanych przypadków naruszeń praw 
człowieka dokonanych w czasie wojny. K. Wall, The PDDH in El Salvador – An Important Step Towards 
Reconciliation and Democracy, Göteborg University, Göteborg 2003, s. 31.

9  W raportach rządu amerykańskiego szereg zbrodni popełnionych przez „szwadrony śmierci” przypi-
sywano lewicowej partyzantce; zaciemniony obraz sytuacji służył polityce ekspansywnego wsparcia wojsko-
wego, chociaż wiadomości dochodzące z Salwadoru jednoznacznie zaprzeczały tym twierdzeniom. Może o 
tym świadczyć chociażby zeznanie Ricardo Alejandro Fiallosa przed Komisją ds. Stosunków Międzyamery-
kańskich Kongresu pochodzące z 1981 roku: „Jest dużym błędem twierdzić, że siły skrajnej prawicy czy tzw. 
szwadrony śmierci działają niezależnie od sił bezpieczeństwa. Prosta prawda jest taka, że Los Escuadrones 
de la Muerte są złożone z członków sił bezpieczeństwa i akty terroryzmu przypisywane tym oddziałom, takie 
jak zabójstwa polityczne, porwania, są w rzeczywistości planowane przez wyższych ofi cerów i realizowane 
przez członków sił bezpieczeństwa. Nie czynię tego oświadczenia lekko, lecz z pełną świadomością roli, jaką 
wyższe dowództwo wojskowe i szefowie sił bezpieczeństwa odgrywają w mordowaniu niezliczonej rzeszy 
ludzi w moim kraju [...]” – J. Bryła, Stany Zjednoczone wobec...., s. 85.

10  Ibidem, s. 76.



Broń i dyplomacja134

szybkiego reagowania słynących z brutalnych akcji wobec ludności cywilnej, redukcję 
armii rządowej o połowę i przekształcenie sił bezpieczeństwa w cywilne formacje po-
licyjne. Dlatego też nie rozbudowa sił wojskowych, narzucona przez politykę amery-
kańską, a działanie wręcz odwrotne zapoczątkowało etap budowania konstruktywnych 
przemian w Salwadorze11.

Negatywne skutki społeczne, których przyczyn można szukać w niepotrzebnym roz-
woju mechanizmów agresji, wywołanej łatwym dostępem do broni i mentalnością prze-
mocy wykształconą w okresie ponad 12-letniej wojny domowej, odczuwalne są do dziś. 

Wojna domowa pogłębiła i zuniwersalizowała już istniejąca kulturę przemocy – zmilitary-
zowane społeczeństwo, dewaluację ludzkiego życia, legitymizację przemocy; pozostawiła 
pokolenie kombatantów bez historii i nie znających sposobów życia bez agresji [...]. Dodatko-
wym czynnikiem, często mającym istotny udział w rozwoju przestępczości w miastach, jest 
pojawianie się gangów ulicznych będących rezultatem eksportu młodych Salwadorczyków, 
którzy przenoszą swe doświadczenia z kontaktów z amerykańską kulturą gangów12.

Salwador zaliczany jest do grupy krajów o najwyższych na świecie wskaźnikach 
przestępczości oraz najczęściej notowanej przemocy społecznej13. Negatywne zjawiska 
społeczne hamują rozwój mechanizmów demokratycznych oraz gospodarki państwa 
– szacuje się na przykład, że koszty związane z koniecznością reagowania na zbrojną 
przemoc (koszty sądowe, policja, służba zdrowia) wyniosły w 1996 roku 13% dochodu 
narodowego14. 

Długotrwałe skutki polityki ekspansywnego eksportu broni Stanów Zjednoczonych 
dotykają szeregu państw, zarówno wśród tych, które znajdują się w fazie przejściowej 

11  Stanowisko to potwierdzają badania zależności pomiędzy demilitaryzacją a efektywnością procesu 
pokojowego i przemian demokratycznych, które na przykładzie dwóch społeczeństw przechodzących trans-
formację powojenną (Salwador i Kambodża) wykazały, że demilitaryzacja i tzw. mikrorozbrojenie, pojmo-
wane nie tylko jako czynność odbierania broni grupom zaangażowanym w wojnę domową, ale również 
jako narzędzie polityczne budujące płaszczyznę porozumienia pomiędzy antagonizującymi grupami, jest 
niezbędnym czynnikiem osiągania stabilizacji. Autorzy wysuwają tezę, że te dwa procesy wdrożone przez 
misję ONZ stanowiły kluczowe czynniki zapobiegające odnawianiu się nastrojów wojennych w Salwadorze. 
S. Brem, A. Geraci, Third–Party Intervention in War-Torn Societies: How Effective are Micro-Disarmament 
Programs, materiały 41. Konwencji ISA, Los Angeles 14–18.03.2000 (maszynopis niepublikowany).

12  D.A. Kincaid, Demilitarization and Security in El Salvador and Guatemala: Convergences of Success 
and Crisis, [w:] From Civil War to Political Democracy in El Salvador: Advances and Outstanding Chal-
lenges, red. E.J. Wood, New York University, New York 2001, s. 19. Więcej o zjawisku rozpowszechnionej 
przestępczości w: M.A. Vasquez, Saving Souls Transnationally: Pentecostalism and Gangs in El Salvador 
and the United States, University of Florida, http://www.worldpolicy.org/projects/arms/reports/wawrep.html 
(08.09.2005).

13  Badacze przekształceń powojennego społeczeństwa w Salwadorze wskazują, że może on posłużyć za 
przykład państwa, gdzie „pokój jest w większym stopniu naznaczony przemocą niż wojna”, por. Ch.T. Tall, 
From Soldiers to Cops: „War Transitions” and the Demilitarization of Public Security in El Salwador, [w:] 
From Civil War..., red. E.J. Wood, s. 18. Wskaźnik przestępczości w Salwadorze w latach 90. był zaliczany 
do najwyższych na świecie. Wyniki sondażu przeprowadzonego w 1998 roku podają, że 25,7% respondentów 
zeznało, że ich rodziny w okresie poprzedzających czterech miesięcy stały się ofi arami napadów. Wskaźnik 
zabójstw dokonanych w okresie poprzedzającym wojnę domową szacowany jest na 33 na 100 tys. miesz-
kańców, natomiast po jej zakończeniu, w latach 1994 i 1995, wynosił 138 na 100 tys. mieszkańców, por. 
J. Spence, M. Lanchim, G. Thale, From Elections to Earthquakes: Reform and Participation in Post War 
El-Salwador, [w:] From Civil War..., red. E.J. Wood, s. 18.

14  H.C.R. Muggah, Globalisation and Insecurity. The Direct and Indirect Effects of Small Arms Availa-
bility, „IDS Bulletin”, Vol. 32, No. 2, 04.2001, s. 75. 



Oddziaływanie polityki eksportowej Stanów Zjednoczonych 135

pomiędzy stanem wojny a pokoju, jak i tych zmagających się z permanentną destabili-
zacją i zaburzeniem bezpieczeństwa, co jasno wskazuje na zasadność obaw pacyfi stów 
w stosunku do proliferacji broni konwencjonalnej. 

Za potwierdzenie stanowiska neorealistów służyć może z kolei amerykańska polityka 
eksportu broni na Tajwan – jest to najbardziej wyrazisty współcześnie przykład osiąga-
nia efektu powstrzymywania za pomocą zwiększania potencjału militarnego państwa15. 

Tajwan – faktycznie niezależny polityczne i gospodarczo – przez Chiny jest uznawa-
ny za zbuntowaną prowincję. Relacje na linii Chińskiej Republiki Ludowej i Tajwanu 
określane są na podstawie aspektu militarnego – potencjał zbrojny każdego z państw de-
cyduje o zajmowanej pozycji. Pomimo pewnego porozumienia na płaszczyźnie gospo-
darczej oraz wzajemnych kontaktów narzędziem dialogu politycznego jest demonstracja 
siły każdej ze stron. Stanowisko Chin uniemożliwia Tajwanowi osiągnięcie statusu pań-
stwa suwerennego de jure. Polityczne ruchy Tajwanu w kierunku uzyskania formalnej 
niezależności spotykają się z groźbą użycia siły, która wobec postępującego wzrostu 
ekonomicznego i towarzyszącej mu modernizacji chińskich sił zbrojnych, może nabrać 
realnego kształtu. 

Dyplomacja prowadzona za pomocą środków militarnych nie zbliża zaangażowanych 
stron do normalizacji sytuacji, ale celem tej polityki jest utrzymanie status quo i jak do-
tychczas cel ten realizowany był skutecznie.

Pozycja Stanów Zjednoczonych wobec konfl iktu chińsko-tajwańskiego może zostać 
zdefi niowana jako strategia niejednoznaczności – intencjonalne wprowadzanie elementu 
niepewności do procesu decyzyjnego zachodzącego w obydwu państwach, w momen-
tach kiedy mógłby on prowadzić do zaognienia sytuacji. 

Od chwili, kiedy w 1949 roku Tajwan sprzeniewierzył się komunistycznym rządom 
w Chinach, Stany Zjednoczone przyjęły rolę stałego dostawcy broni i technologii mi-
litarnych dla wyspy, jednak dyplomacja amerykańska enigmatycznie wypowiada się 
w kwestii zachowania Stanów Zjednoczonych w sytuacji faktycznego zaistnienia kon-
fl iktu zbrojnego. Formalnie nie przyjęto zobowiązania do obrony terytorium Tajwanu 
ani też deklaracji o zwróceniu się przeciwko stronie, która dopuści się złamania status 
quo16. Strategia niejednoznaczności od dziesięcioleci wyznacza balans amerykańskich 
interesów realizowanych w obydwu tych krajach oraz przyczynia się do utrzymania po-
koju i stabilizacji pomiędzy stronami konfl iktu17. 

15  W okresie 1993–2000 Tajwan był drugim (za Arabią Saudyjską) odbiorcą broni wśród krajów, któ-
re w tzw. Raporcie Grimmetta określane są krajami rozwijającymi się (tzn. poza Stanami Zjednoczonymi, 
Australią, Kanadą, Rosją, Japonią, Nową Zelandią i wysoko rozwiniętymi krajami europejskimi). Wartość 
broni importowanej na Tajwan w tym okresie wyniosła 21 mld dolarów. W niektórych okresach (np. 1992–
–1994) 100% importowanego przez Tajwan sprzętu wojskowego pochodziło ze Stanów Zjednoczonych, por. 
F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations 1993–2000, US Congressional Research 
Service, 04.2001.

16  Zawarty w 1979 roku Taiwan Relations Act, regulujący stosunki z Tajwanem, zawiera zapis stwier-
dzający, że Stany Zjednoczone uznają „każdą próbę zmierzającą do określenia przyszłości Tajwanu za pomo-
cą środków innych niż pokojowe, łącznie z bojkotem lub embargiem, za zagrożenie pokoju i bezpieczeństwa 
w regionie Zachodniego Pacyfi ku”, [w:] Comprehending Strategic Ambiguity: U.S. Security Commitment to 
Taiwan, red. B.V. Benson, E.M.S. Niou, Taiwan Security Research, 11.2001, s. 6.

17  Najbardziej wyrazistą postać strategia ta przybiera w momentach kryzysów. W 1950 roku, wobec 
realnego zagrożenia opanowaniem przez Chińską Republikę Ludową wysp Quemoy i Matsu, leżących nie-
opodal linii brzegowej Tajwanu, dyplomacja amerykańska przyjęła taktykę wysyłania sprzecznych sygnałów 
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Określając stosunki z Tajwanem w 1979 roku, Stany Zjednoczone przyjęły zobowią-
zanie do „zaopatrywania Tajwanu w broń w celach obronnych” oraz „uczynienia do-
stępnymi dla Tajwanu artykułów i usług zbrojeniowych, w ilościach koniecznych dla 
utrzymania zadowalającego poziomu zdolności obronnej”18. 

Jednocześnie w dokumentach normalizujących relacje amerykańsko-chińskie19 znaj-
dziemy stwierdzenie, że Stany Zjednoczone „nie starają się o utrzymanie długofalowej 
polityki sprzedaży broni na Tajwan” oraz poszukują ostatecznego rozwiązania kwestii 
eksportu broni na wyspę20. 

Zupełnie nie zgadza się to z treścią jednego z tzw. sześciu zapewnień (six assurances) 
wystosowanych dla Tajwanu przez prezydenta R. Reagana, które stwierdza, że Stany 
Zjednoczone nie ustalą daty, która wyznaczałaby kres sprzedaży broni. W stanowiskach 
przyjmowanych przez dyplomację amerykańską wobec przeciwstawnych stron konfl ik-
tu tego rodzaju sprzeczności są normą. Ich obecność stała się częścią strategii niejedno-
znaczności – wpisana jest w nią również polityka ekspansywnego eksportu broni, którą 
można uznać za element utrzymywania stabilizacji pomiędzy adwersarzami usytuowa-
nymi po obydwu stronach cieśniny tajwańskiej. Kolejne administracje amerykańskie 
ofi cjalnie popierały zasadę jednych Chin, opowiadając się jednocześnie przeciwko zmia-
nie sytuacji w Cieśninie Tajwańskiej środkami militarnymi oraz ogłoszeniu niepodległo-
ści przez Tajwan.

Amerykańskie dostawy broni są podstawą dla rozbudowywania tajwańskiego syste-
mu bezpieczeństwa, który jest jednym z elementów powstrzymywania zbrojnej unifi -
kacji terytorium wyspy z Chińską Republiką Ludową: „Umacnianie relatywnej potęgi 
militarnej Tajwanu jest narzędziem promowania pokoju poprzez deterrence, podczas 
gdy jego słabość może jedynie stać się przyczyną agresji i inwazji”21. 

Przekonanie o słuszności polityki ekspansywnego eksportu broni jest oparte na kon-
cepcji utrzymania balansu militarnego pomiędzy potencjałami Chin i Tajwanu, jednakże 
równowaga arsenałów po przeciwnych stronach cieśniny per se stanowi raczej czynnik 
destabilizacji niż gwarancję bezpieczeństwa. Sytuacja „podwójnego powstrzymywania” 
odpowiada szeroko pojętym amerykańskim interesom. Chiny stanowią ogromny rynek, 
a konfi guracja sił na arenie międzynarodowej skłania Stany Zjednoczone do podjęcia 
dialogu z władzami. Tajwan również znajduje się w gronie najważniejszych partnerów 
handlowych Stanów Zjednoczonych. W 2005 roku wartość dwustronnej wymiany han-

do obydwu stron konfl iktu. Po stronie chińskiej w ich wyniku wzrastało przekonanie, że Stany Zjednoczone 
wystąpią zbrojnie wobec próby opanowania wysp, natomiast władze Tajwanu nabierały pewności, że nie 
mogą liczyć na taką pomoc, szczególnie jeśli atak chińskich sił zbrojnych byłby wynikiem jakiejś formy 
prowokacji ze strony nacjonalistów tajwańskich. Niepewność obydwu stron co do możliwości zachowania 
Stanów Zjednoczonych doprowadziła do zażegnania kryzysu 1958 roku. Taktyka ta okazała się równie sku-
teczna w latach 90., kiedy Chiny rozpoczęły symulowane ćwiczenia z bronią jądrową nieopodal wybrzeża 
Tajwanu, w okresie bezpośrednio poprzedzającym pierwsze demokratyczne wybory prezydenckie w tym 
państwie. Stany Zjednoczone wysłały wówczas jednostki monitorujące sytuację, bez wyrażenia wiążącej 
deklaracji co do warunków, na mocy których mogłyby one podjąć działania zbrojne. 

18  P. Zhonggi, The Dilemma of Deterrence: US Strategic Ambiguity Policy and its Implications for the 
Taiwan Strait, Shanghai Institute for International Studies, 2001, s. 3.

19  The Joint US-China Communique, 27.02.1972, The Joint Communique on the Establishment of the 
Diplomatic Relations, 01.1979, US- PRC Joint Communique, 17.08.1982.

20  P. Zhonggi, The Dilemma of Deterrence…, s. 34.
21  Ibidem, s. 40.
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dlowej wyniosła 57 miliardów dolarów. Tajwan był 8. partnerem handlowym Ameryka-
nów. Zaburzenie istniejącej równowagi mogłoby przyczynić się nie tylko do zaistnienia 
poważnego kryzysu międzynarodowego, lecz także uszczuplić potencjalne i faktyczne 
wpływy Stanów Zjednoczonych w regionie.

Polityka amerykańska wobec Tajwanu jest jednym z odosobnionych przykładów eks-
pansywnego eksportu broni i technologii militarnych, który nie koliduje z rozwojem 
społeczno-ekonomicznym państwa-odbiorcy, a dostarczanie środków agresji jest pod-
stawą względnej stabilizacji i utrzymywania pokoju. Jednocześnie sytuacja ta kreuje 
klasyczny przykład „dylematu bezpieczeństwa” – obydwie strony konfl iktu zaopatrują 
swe arsenały w coraz to nowocześniejsze systemy zbrojeniowe, jednak żadna z nich nie 
zwiększa w ten sposób faktycznego poziomu bezpieczeństwa i nie dąży do ostatecznego 
rozstrzygnięcia zaistniałej sytuacji. 

2. AMERYKAŃSKI EKSPORT BRONI A PROCESY PRZEMIAN 
DEMOKRATYCZNYCH NA ŚWIECIE

Pod koniec XX wieku zauważalny był wyraźny zwrot w kierunku przyjmowania demo-
kratycznej formy rządów przez państwa usytuowane we wszystkich regionach świata. 
Stopniowo nastąpiła demokratyzacja całej Zachodniej Europy, od końca lat 80. dokonała 
się największa fala przemian demokratycznych w Ameryce Łacińskiej, a po 1989 roku 
tożsame procesy zachodziły w bloku postsowieckim. 

W roku 1991 istniało 91 państw demokratycznych oraz 35 państw znajdujących się 
w fazie transformacji ustrojowej zmierzającej do przyjęcia mechanizmów demokratycz-
nych. Porównanie z danymi z roku 1972, kiedy na świecie były jedynie 44 demokracje, 
ujawnia wyraźne rozprzestrzenienie idei i instytucji demokratycznych22. 

Równolegle z falą demokratyzacji nastąpiła intensyfi kacja amerykańskiej polityki 
proeksportowej, jednak nie wywołała ona żadnych zmian w podejściu do zagadnienia 
promowania i wspierania przemian demokratycznych. Te dwie tendencje, silnie obecne 
w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych, były realizowane równolegle.

W 1993 roku prezydent B. Clinton zaordynował politykę demokratycznego rozszerze-
nia, uznając, że społeczność międzynarodowa stoi u progu wyjątkowej szansy ukształto-
wania „wspólnoty wolnych narodów, różnych kulturowo i historycznie, ale połączonych 
przywiązaniem do wolnych i odpowiedzialnych rządów”23. 

Za formę „eksportowania demokracji” uznano również amerykańskie programy szko-
lenia wojskowego, które w nowych warunkach polityczno-ekonomicznych miały być 
narzędziem wspierania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz działać na 

22  R.B. McColm, Freedom in the World: Political Rights and Civil Liberties 1989–92, [w:] S.L. Blanton, 
The Transfer of Arms and the Diffusion of Democracy: Do Arms Promote or Undermine the “Third Wave”?,  
„Social Science Journal”, Vol. 36, No. 3, 1999, s. 18.

23  W. Christopher, A New Consensus of the Americas – U.S.–Mexico Relations, przemówienie z dnia 16 
maja 1994, s. 3.
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rzecz podniesienia standardów poszanowania praw człowieka na świecie24. Jednocześ-
nie był to moment konsekwentnego zwiększania dostaw broni i zaawansowanej techno-
logii militarnej do państw, których praktyki polityczne stały w wyraźnej sprzeczności 
z zasadami demokracji i miały negatywne implikacje dla równowagi przynależnych im 
kompleksów bezpieczeństwa.

Jest to bardzo istotne w świetle twierdzenia, że demokracje nie występują zbrojnie 
przeciwko państwom reprezentującym tę samą formę rządów25. Przyjęcie takiej formuły 
władzy ma ogromny wpływ na kształtowanie się bezpieczeństwa międzynarodowego, 
często decyduje o sposobie wykorzystania potencjału militarnego państwa, rozwią-
zywania sporów i utrzymywania pokojowych relacji z innymi podmiotami na arenie 
międzynarodowej. Jak twierdzi Jack Levy: „[…] ta nieobecność wojny między pań-
stwami demokratycznymi najbardziej przypomina doświadczalne prawo stosunków 
międzynarodowych”26. 

Odstąpieniem od tej zasady będą państwa, które przyjęły system demokratyczny, ale 
nie posiadają ugruntowanych jego mechanizmów lub te, których ustrój pozostaje demo-
kratyczny wyłącznie nominalnie. W kształtowaniu regionalnego systemu bezpieczeństwa 
główną rolę odgrywa stopień, w jakim demokratyczne procedury wpisały się w kształ-
towanie życia politycznego państwa, na ile system ten jest zakorzeniony i czy towarzy-
szy mu obecność republikańskiej kultury politycznej opartej na ideałach demokracji. 
Państwa o ugruntowanym systemie republikańskim nie toczą z sobą wojen, zatem za-
sadne jest twierdzenie, że kierowanie dostaw broni do krajów, w których łamane są 
standardy demokratyczne, niesie z sobą ryzyko wykorzystania tej broni w celach innych 
niż uprawniona samoobrona, co może doprowadzić do zachwiania międzynarodowego 
balansu bezpieczeństwa27. 

Tendencje demokratyzacji i rozprzestrzeniania broni są wobec siebie przeciwstaw-
ne; transfery broni kierowane do krajów o nieustabilizowanym systemie politycznym 
przyczyniają się do zahamowania reform, wzmacniają sferę militarną na pozycji akto-
ra politycznego. Szczególnie w państwach, gdzie rządy są sprawowane z użyciem siły 
przez dyktatorów czy junty wojskowe, dostarczanie narzędzi terroru przyczynia się do 
przedłużenia destabilizacji28. Nieobecność instytucji demokracji przydaje w tych pań-
stwach nadrzędną rolę służbom mundurowym, skłonnym wykorzystywać rozwiązania 
siłowe dla osiągania celów politycznych.

24  W.D. Hartung, D. Montague, Deadly Legacy Update: U.S. Arms and Training Programs in Africa, 
2001, http://www.worldpolicy.org/projects/arms/reports/update032201.htm (20.03.2005).

25  S.A. Bremer, Dangerous Dyads: Conditions Affecting the Likehood of Interstate War, „Journal of 
Confl ict Resolution”, Vol. 36, No. 2, 06.1992; przegląd badań poświęconych tej zależności zawiera również 
praca J.L. Raya, Democracy and International Confl ict: An Evaluation of the Democratic Peace Proposition, 
University of South Carolina Press, Columbia 1995.

26  Bez wojny, red. S.W. Weart, tłum. L. Stawowy, Wydawnictwo Świat Książki, Warszawa 2001, s. 10.
27 „Republikę nazywamy ugruntowaną tylko wtedy, gdy jej czołowi obywatele traktują się wzajemnie na 

zasadzie prawdziwej równości politycznej, co zwłaszcza oznacza, że tolerują opozycję ze strony krajowych 
rywali – negocjują, by dojść do porozumienia, a nawet godzą się z porażką wyborczą, ale nie usiłują niczego 
na sobie wymuszać. Jednym słowem, tylko wtedy możemy nazwać państwo ugruntowaną republiką, gdy jego 
przywódcy mają zwyczaj tolerować otwarte, publiczne manifestowanie sprzeciwu przez obywateli, Ibidem, 
s. 103.

28 T. Maniruzzaman, Arms Transfers, Military Coups and Military Rule in Developing Countries, „Jour-
nal of Confl ict Resolution”, Vol. 36, No. 4, 1992, s. 734.



Oddziaływanie polityki eksportowej Stanów Zjednoczonych 139

Eksport broni do państw o ugruntowanym systemie demokratycznym nie stanowi za-
grożenia bezpieczeństwa, bowiem, jak twierdzi R.T. Gurr, „historyczne statystyki do-
wodzą, że państwa demokratyczne są bardziej stabilne wewnętrznie niż autokratyczne, 
bardziej odporne na niebezpieczeństwo wojny domowej czy konfl iktu etnicznego”29.

Państwa importujące broń wykazują tendencje do prowadzenia polityki zwiększają-
cej prawdopodobieństwo zastosowania posiadanych środków. Transfery broni znacząco 
wpływają na strategiczne kalkulacje decydujące o podjęciu działań zbrojnych zarówno 
w państwie-odbiorcy, jak i w państwach, z którymi wchodzi on w interakcje. Szczegól-
nie państwa-odbiorcy, których związki z państwem eksportującym pozwalają na przeko-
nanie o ciągłości wsparcia militarnego niezależnie od zwiększenia stopnia agresywności 
działań, są bardziej skłonne używać argumentów siły w osiąganiu celów politycznych. 

O nieskuteczności polityki ekspansywnego eksportu broni do krajów przechodzących 
przemiany demokratyczne może świadczyć historia amerykańskich interwencji, które 
docelowo miały doprowadzić do zmiany ustrojowej w danym państwie przez zintensy-
fi kowanie, w okresie transformacji, środków bezpieczeństwa wewnętrznego. Ekspor-
towi amerykańskiej ideologii wolności i praw towarzyszy zwykle w takich wypadkach 
eksport broni i technologii militarnych, które mają wzmocnić stabilność wewnętrzną 
państwa. 

Fakt równoczesnego zachodzenia procesów demokratyzacji i intensyfi kacji praktyk 
eksportowych może być wyrazem sterowania przemianami w państwach niedemokra-
tycznych za pomocą środków nacisku będących w posiadaniu głównego eksportera 
broni. Jak wskazuje historia, rezultat tego rodzaju działań przynosi różnorodne skutki. 
Wojska amerykańskie zostawiają za sobą społeczeństwo, które dokonało ewolucji, we 
wskazanym przez rząd amerykański kierunku, jak stało się w przypadku Grenady czy 
Dominikany, lub też, o czym świadczą przykłady Haiti czy Wietnamu, zdewastowane 
państwo policyjne, gdzie dostarczona broń jest narzędziem nacisku społecznego. 

W amerykańskim systemie eksportu broni stopień demokratyzacji systemu politycz-
nego oraz poszanowania standardów praw człowieka w kraju-odbiorcy mają wpływ na 
decyzję o zawarciu transakcji. Jednak kiedy rozstrzyga się, jaka ilość broni zostanie 
skierowana do danego odbiorcy, jedynie stopień demokratyzacji systemu politycznego 
odgrywa rolę determinującą30. 

Powyższa konkluzja wskazuje z jednej strony na pewien stopień zgodności amerykań-
skiej retoryki wspierania procesów demokratycznych z rzeczywistą polityką w zakresie 
eksportu broni i technologii militarnych. Z drugiej jednak strony pojawia się pytanie, 
dlaczego uwzględnianie tak zasadniczych kryteriów nie funkcjonuje jako bezwzględna 

29  Cyt. za: Bez wojny…, s. 54. 
30 Wniosek na podstawie badań kryteriów amerykańskiego procesu eksportowego. Dotyczą one okresu 

1990–1994; ich celem jest stwierdzenie, w jakim stopniu kryteria demokratycznego systemu rządów i po-
szanowanie praw człowieka w państwie-odbiorcy wpływają na proces decyzyjny w zakresie eksportu broni. 
Wyróżniono jego dwie podstawowe fazy: w pierwszej (gatekeeping) zapada decyzja o tym, czy dane państwo 
może zostać odbiorcą amerykańskiego uzbrojenia; w kolejnej – jaka ilość broni zostanie tam skierowana. 
Analizy statystyczne dowiodły również, że prawdopodobieństwo eksportu broni do danego kraju wzrastało 
w wypadku, kiedy w kraju tym stacjonowały oddziały amerykańskie, nawiązane już zostały kontakty handlo-
we oraz jeśli państwo usytuowane było w rejonie Bliskiego Wschodu, por. S.L. Blanton, Promoting Human 
Rights and Democracy in the Developing World: U.S. Rhetoric Versus U.S. Arms Exports, „American Journal 
of Political Science”, Vol. 44, No. 1, 2000.
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reguła. O nieefektywności istniejących regulacji w tym zakresie świadczy chociażby 
fakt, że 85% broni wyeksportowanej ze Stanów Zjednoczonych w okresie 1991–1994, 
trafi ło do krajów o niedemokratycznych systemach politycznych31. 

2.1. Studium przypadku: Indonezja – transfery broni a eksport 
demokracji 

Metoda wymuszania przemian w krajach rządzonych autorytarnie przez reglamentowa-
nie ilości dostarczanej broni prowadzi do wytworzenia się systemu powiązań pomiędzy 
grupami interesów w państwie dostawcy i odbiorcy. Rezultatem tego zjawiska jest zacie-
ranie się pierwotnych motywów działań, tak że promowanie demokracji staje się jedynie 
sloganem wspierającym praktyki eksportowe. Polityka na linii Waszyngton – Dżakarta 
obrazuje wykształcenie się tego rodzaju układu sił, w którym eksportowana broń jest 
środkiem osiągania korzyści politycznych i ekonomicznych, natomiast wkład tego ele-
mentu w budowanie wolnego społeczeństwa i demokratycznego systemu władzy budzi 
poważne wątpliwości. 

Strona amerykańska kreowała wizerunek indonezyjskiego partnera początkowo przy 
użyciu argumentów typowych dla retoryki zimnowojennej, a w latach 90. akcentując go-
spodarczy aspekt wzajemnych stosunków. Państwo to jest postrzegane w również w ka-
tegoriach strategicznego partnera politycznego. Transfery broni są narzędziem wpływu 
na kolejne rządy: oddziaływanie to nie powoduje wprawdzie, że stają się one bardziej 
demokratyczne, ale zapewnia amerykańskim inwestorom dostęp do ogromnego rynku 
zbytu, który jest jednocześnie źródłem taniej siły roboczej32. 

Możliwość rozwoju ekonomicznego nie stała się podłożem konstruktywnych zmian 
społecznych w Indonezji: szeroko rozpowszechniona jest kultura przemocy; organizacje 
stojące na straży praw człowieka donoszą o powszechnych nadużyciach, dominującej 
roli sfer wojskowych na scenie politycznej i wszechobecnej korupcji33. Pomimo wy-
raźnego ugruntowywania się negatywnych trendów w latach 90., Stany Zjednoczone 
nie zaniechały systematycznego przekazywania broni rządowi w Dżakarcie34. Sześć naj-
większych amerykańskich koncernów zbrojeniowych zrealizowało w samym tylko 1999 

31  F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations 1993–2000, s. 74–76. 
32  Dobitnym tego wyrazem jest opinia prezesa koncernu Coca-Cola Donalda R. Keougha: „Kiedy wyob-

rażam sobie Indonezję – kraj ze sto osiemdziesięcioma milionami mieszkańców, gdzie średnia wieku wynosi 
18 lat i gdzie religia zakazuje spożywania alkoholu – wydaje mi się, że wiem jak wygląda niebo”, [w:] Indo-
nesia at the Crossroads: U.S. Weapons Sales and Military Training, red. F. Berrigan, http://www.worldpolicy.
org/projects/arms/reports/indo101001.htm (23.05.2005). 

33  We wskaźnikach Transparency International Indonezja zajmuje 3. miejsce wśród najbardziej skorum-
powanych państw świata (po Kamerunie i Nigerii), zob. http://www.transparency.de/documents/cpi/index.
html (22.07.2005); według danych Banku Światowego w okresie 1988–1996 w państwie tym zagraniczne 
fi rmy zainwestowały ponad 130 mld dolarów, w tym samym okresie sześcioro dzieci prezydenta Suharto wy-
rosło na czołowych graczy indonezyjskiego biznesu. Magazyn „Time” oszacował wartość samych tylko nie-
ruchomości należących do rodziny na 15 mld dolarów, por. J. Colmey, D. Liebhold, The Family Firm, „Time 
Magazine International”, 24.05.1999, http://www.pathfi nder.com/time/magazine/articles/0,3266,26290,00.
html (12.05.2005). 

34 Indonezja zajmuje 2. pozycję na liście państw pogrupowanych według ilości otrzymywanej pomocy 
zagranicznej – wartość pomocy równoważy się jednak z całością wydatków tego państwa na potrzeby mili-
tarne, Guns or Growth? Assessing the Impact of Arms Sales..., s. 18.
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roku (do momentu nałożenia embarga na handel bronią, co nastąpiło w październiku) 
kontrakty o wartości 60 milionów dolarów35.

Projekty eksportowe zdominowały kształt relacji pomiędzy państwami, rząd amerykań-
ski dokonuje zatem oglądu sytuacji przez pryzmat potencjalnych zysków: „Całościowy 
stan wzajemnych stosunków stwarza amerykańskim przedsiębiorstwom zbrojeniowym 
okazję do czerpania zysków z tempa wzrostu ekonomicznego i zaspokajania potrzeb 
militarnych sił zbrojnych Republiki Indonezji”36. 

Transakcje zbrojeniowe są zawierane w cieniu represji stosowanych wobec ludności 
i bezwzględnego zwalczania tendencji separatystycznych, czego symbolem jest długo-
trwała walka o wyzwolenie Timoru Wschodniego. Pozycja, jaką zajmowały kolejne ad-
ministracje amerykańskie wobec tego konfl iktu, rzutuje na całościowy obraz stosunków 
między państwami. Inwazja na terytorium Wschodniego Timoru w 1975 roku rozpo-
częła się zaledwie kilka godzin po wizycie, którą generałowi Suharto złożyli amery-
kański prezydent Gerald Ford wraz z sekretarzem stanu Henrym Kissingerem. Podczas 
gdy społeczność międzynarodowa podnosiła protesty przeciwko okupacji, w trakcie 
której zginęła niemal jedna trzecia mieszkańców Timoru, Stany Zjednoczone podwoiły 
militarną pomoc kierowaną do Indonezji i zapobiegały podjęciu efektywnych kroków 
przez ONZ37. W 1977 roku ujawniono, że część z przekazanych wówczas systemów 
broni była wykorzystywana przez siły indonezyjskie w akcjach zbrojnych przeciwko 
mieszkańcom prowincji38.

Pomimo powtarzających się rażących naruszeń prawa humanitarnego Stany Zjedno-
czone nieprzerwanie od 1975 roku kontynuowały sprzedaż broni do reżimu prezydenta 
Suharto. Reakcję amerykańską spowodowało dopiero nagłośnione w mediach wydarze-
nie z 1991 roku, które do historii weszło pod nazwą masakry w Santa Crus – indonezyj-
skie służby bezpieczeństwa otworzyły wówczas ogień do nieuzbrojonych uczestników 
konduktu pogrzebowego, który zamienił się w pokojową manifestację, zabijając 271 
osób39. 

Relacje dwustronne wznowiono częściowo w 1995 roku, ale terror wobec ludności 
Timoru Wschodniego, jaki szerzyły władze indonezyjskie, aby uzyskać negatywny 

35 Foreign Military Sales, Foreign Military Construction Sales and Military Assistance Facts, Federation 
of American Scientists 1989–2000, http://www.fas.org/asmp/profi les/FMS_FACTS/FMS_Facts_Index.html, 
09.1999.

36 Pacifi c Rim Diversifi cation and Defense Market Guide: Indonesia, Department of Commerce, Offi ce 
of Strategic Industries and Economic Security, 1997, http://www.bxa.doc.gov/DefenseIndustrialBasePro-
grams/OSIES/ExportMarketGuides/PacRim/indonesi.pdf (25.04.2005).

37 W czasie 24 lat okupacji indonezyjskiej ofi ary poniosło ponad 200 tys. mieszkańców Timoru Wschod-
niego, co stanowi ok. 1/3 populacji; w okresie bezpośrednio poprzedzającym referendum niepodległościowe 
z rąk indonezyjskich sił zbrojnych śmierć poniosło ok. 2000 Timorczyków, a ok. 25 tys. zamknięto w obo-
zach koncentracyjnych położonych na terenie prowincji, według J. Donelly, Pentagon Reluctant to Isolate 
Indonesia, „Boston Globe”, 11.09.1999; C. Hallinan, Supporting Indonesia’s Military Bad Idea Second Time 
Around, 12.06.2002, www.fpif.org/pdf/gac/0206indonesia.pdf (12.02.2005).

38  The House International Relations Committee ujawnił wówczas, że w agresji użyto m.in. 16 samolo-
tów Rockwell OV-10 „Bronco”, trzech trasportowców produkcji Lockheed Martin (C-130), 36 samochodów 
opancerzonych Cadillac-Gage V-150 Comando.

39  Świadkami wydarzenia było dwoje amerykańskich dziennikarzy Amy Goodman i Allan Naim – re-
porterzy New Yorkera, których relacje były impulsem do narastania sprzeciwu społecznego wobec amery-
kańskiej polityki wspierania Indonezji, zob. Excerpts from the Testimony of Allan Naim before the United 
States Senate Committee on Foreign Relations, 27.02.1992, www.etan.org/timor/naimdili.htm (12.03.2005).
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wynik referendum niepodległościowego w 1999 roku, stanowił kolejny powód do ze-
rwania stosunków na linii Waszyngton – Dżakarta. Powód tym istotniejszy, że rządowe 
bojówki, stosujące represje na szeroką skalę wobec ludności autonomicznej prowincji 
Timoru, były uzbrojone w sprzęt amerykańskiego sojusznika i posługiwały się wiedzą 
wyniesioną ze szkoleń zorganizowanych przez amerykańską administrację40. 

Uchwalony w 1999 roku Foreign Operations Appropriations Act wskazywał kryteria, 
których spełnienie mogłoby stanowić podstawę dla odnowienia powiązań eksportowych. 
Zawierały one m.in. żądanie powrotu uchodźców na terytorium Timoru, postawienia 
przed sądem członków indonezyjskich sił zbrojnych winnych uczestnictwa w oddzia-
łach odpowiedzialnych za szerzenie terroru oraz podjęcia środków zapobiegawczych 
wobec ewentualności wznowienia represji. Żaden z tych wymogów nie został spełniony 
– proces usamodzielniania się Timoru Wschodniego trwał aż do 2002 roku, mimo to 
w 2001 roku Stany Zjednoczone wznowiły eksport41. 

W tym wypadku zadziałały mechanizmy konkurencji globalnego rynku zbroje-
niowego: rząd amerykański podjął decyzję o odtworzeniu pełnych więzi militarnych 
z Indonezją w momencie, kiedy europejskie korporacje dostarczyły tam już pierwszych 
transportów, a prezydent Wahid ogłosił zamiar rozwijania kontaktów handlowych na 
polu zbrojeniowym z Chinami, Rosją, Indiami i Jordanem. Celem tej polityki miało 
być zerwanie indonezyjskiej zależności od amerykańskich dostaw i przede wszystkim 
przystosowanie wewnętrznego przemysłu do produkcji systemów zbrojeniowych. Wo-
bec takiego obrotu spraw przyjęto tradycyjną już linię argumentacji – „każdy naród ma 
prawo do uprawnionej samoobrony i jeśli nie kupią oni broni u nas, mogą ją dostać 
z wielu innych źródeł”42. 

Były amerykański ambasador w Indonezji, sprawujący urząd w latach 1986–1989, 
Paul Wolfowitz, opowiadając się za zniesieniem embarga, stwierdził, że zakaz kontynu-
owania programów szkolenia wojskowego w Indonezji 

40  Dokumenty Pentagonu ujawnione w 1998 roku wskazują, że personel armii amerykańskiej przepro-
wadzał w latach 1992–1998 regularne szkolenia (około 36 razy) dla żołnierzy indonezyjskich sił zbrojnych 
(Joint Combined Exchange Training). Większość odbiorców szkoleń wchodziła w skład oddziału Kopassus, 
wielokrotnie oskarżanego o przeprowadzanie tortur i morderstw na ludności Timoru Wschodniego (za: T. 
Weiner, U.S. Training of Idonesian Troops Goes on Despite Ban, „New York Times”, 17.03.1998). W wyniku 
represji indonezyjskich bojówek wymierzonych w ruch niepodległościowy śmierć poniosło ponad tysiąc 
mieszkańców Timoru Wschodniego, a blisko 75% populacji zostało zmuszonych do czasowego lub stałego 
przesiedlenia. Dane ONZ mówią o zniszczeniach w wymiarze 60–80% dóbr. Zob. Report of the Secretary 
General of the United Nations Transitional Administration in East Timor, 2001, http://www.globalpolicy.org/
security/issues/etimor/2001/1018sgreport.pdf (13.03.2005).

41  Raport Departamentu Stanu z 2001 roku stwierdza: „[...] niski wskaźnik przestrzegania stan-
dardów praw człowieka w Indonezji. Siły zbrojne ponosiły odpowiedzialność za wiele zachodzących 
w tym czasie przypadków, strzelania do cywilów, tortur, gwałtów, pobić i innych naruszeń”, zob. F. Ber-
rigan, Washington is Ignoring Human Rights Abuses: The Indonesia Case, „Foreign Policy in Focus”, 
01.05.2002, http://www.fpif.org/articles/washington_is_ignoring_human_rights_abuses_the_indonesia_
case (07.05.2002).

42  Wystąpienie C. Powella przed Senacką Komisją Stosunków Międzynarodowych (Senate Foreign 
Relations Committee), 17.01.2001, [w:] Indonesia at the Crossroads..., http://www.worldpolicy.org/projects/
arms/reports/indo101001.htm (23.05.2005).
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[…] nie uczynił niczego dla poprawienia stanu ochrony praw człowieka w Timorze Wschod-
nim, zmniejsza natomiast amerykańskie oddziaływania na wojsko indonezyjskie oraz pozba-
wia nas okazji [...] do nauczenia ich jak działają mechanizmy systemu demokratycznego”43.

Zespół czynników wpływających na proces decyzyjny dotyczący eksportu broni 
i technologii militarnych do Indonezji jest tym bardziej złożony, jeśli weźmiemy pod 
uwagę, że presję Pentagonu i przemysłu zbrojeniowego wzmacniały dodatkowe oddzia-
ływania ze strony przemysłu naftowego i gazowego, zainteresowanego utrzymaniem sil-
nych amerykańskich wpływów ze względu na bogate złoża surowców usytuowane na ar-
chipelagu. Reprezentanci kręgów przemysłowych zintegrowali swe starania lobbingowe 
przez działalność U.S.–ASEAN Business Council, czego dowodem jest opublikowany 
w lutym 2001 roku raport wzywający do „zniesienia embarga na wyposażenie zbrojenio-
we i szkolenia wojskowe oraz odnowienia bezpośrednich amerykańsko-indonezyjskich 
kontaktów wojskowych”44.

Wspólnota interesów sił korporacyjnych, z punktu widzenia ochrony praw człowieka 
i tworzenia podatnego gruntu dla rozwoju demokracji, jest tym bardziej niebezpieczna, 
że dysponują one potężnymi możliwościami wpływu na kształtowanie polityki w re-
gionie. Wyrazistym tego przykładem jest historia bogatej w złoża surowców prowincji 
Aceh. Dążenia niepodległościowe tego regionu przez dziesięciolecia tłumione były siłą 
przez kolejne rządy indonezyjskie; na początku lat 90. terytorium prowincji ogłoszono 
Obszarem działań zbrojnych, co dawało możliwość stosowania niekontrolowanego ter-
roru wymierzonego w organizacje separatystyczne i ludność cywilną45. 

Od 1968 roku inwestycje na tym terenie prowadzi jedna z najpotężniejszych ame-
rykańskich korporacji ExxonMobil, która od początku swej działalności aktywnie roz-
wija relacje z indonezyjskimi sferami rządowymi i wojskowymi; na mocy porozumień 
zawieranych jeszcze w czasach reżimu gen. Suharto koncern opłaca ochronę terenów 
swoich inwestycji przez siły wojskowe. Oddziały te, nazywane przez mieszkańców pro-
wincji „armią Exxonu”, stosowały zorganizowaną przemoc wobec ludności cywilnej, 
realizując rządową politykę zwalczania nastrojów separatystycznych. 

Trudno pominąć zbieżność interesów władz indonezyjskich i amerykańskiego prze-
mysłu naftowego występującą w przypadku Aceh: niepodległość prowincji oznaczałaby 
utratę około 20% indonezyjskiego budżetu, tyle bowiem środków przynoszą corocznie 
zasoby prowincji, a autonomiczne władze mogłyby znacznie utrudnić eksploatację tych 
złóż przez amerykańską korporację. 

W 2001 roku International Labor Rights Found (ILRF) wysunął oskarżenie przeciw-
ko ExxonMobil46. Zeznania świadków dowodziły, że władze koncernu przez udostęp-
nianie infrastruktury, budynków i sprzętu armii indonezyjskiej ponoszą współodpowie-

43  East Asian and Pacifi c Affairs Hearings on Indonesia, zeznanie P. Wolfowitza, 07.05.1997, [w:] In-
donesia at the Crossroads....

44  The Case for Strengthening American Involvement in Southeast Asia, US-ASEAN Business Council, 
02.2001.

45  A Reign of Terror: Human Rights Violations in Aceh:1998–2000, raport Indonesia Human Right Cam-
paign TAPOL, 03, 2000 dowodzi, że w okresie DOM (1990–1998) tysiące cywilów stało się ofi arami mor-
derstw, gwałtów, tortur i uprowadzeń, http://tapol.gn.apc.org/acehreignofterror.htm (12.02.2005).

46  Więcej na ten temat na stronach internetowych: International Labor Rights Fund, http://www.laborrights.
org/projects/corporate/exxon/ oraz Independent Arts & Media, http://www.infi d.be/exxonmobilinaceh.html
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dzialność za nagminne łamanie praw mieszkańców prowincji47. W sprawie oddalenia za-
rzutów interweniował Departament Stanu, wysyłając 29 lipca 2002 roku list do sędzie-
go Louisa Oberdorfera. Stwierdzono w nim, że proces mógłby wpłynąć negatywnie na 
kształt stosunków amerykańsko-indonezyjskich, zaszkodzić prowadzonym tam działa-
niom antyterrorystycznym oraz podkopywać wysiłki rządu amerykańskiego nakierowa-
ne na promowanie ochrony praw człowieka w Indonezji48. W rezultacie odszkodowanie 
ExxonMobil wypłacone zostało rządowi w Dżakarcie; do prowincji skierowano dodat-
kowe siły bezpieczeństwa, a już kilka miesięcy po zdarzeniu podjęto produkcję. Im-
pulsem do porozumienia z siłami reprezentującymi dążenia niepodległościowe w Aceh 
stało się dopiero tragiczne w skutkach tsunami w 2004 roku. Rok później udało się 
wynegocjować warunki porozumienia i zakończyć trwający od 1976 roku konfl ikt, który 
pochłonął 15–20 tysięcy ofi ar.

Stanowisko władz amerykańskich potwierdza przewagę interesów politycznych i go-
spodarczych nad względami bezpieczeństwa i humanitaryzmu. Idealistyczne założenia 
polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w tym przypadku zostały zdominowane 
przez zupełnie pragmatyczne pojmowanie interesów narodowych. William F. Buckley 
Jr. – wydawca „National Reviev” – stwierdził kiedyś, że: „Stany Zjednoczone miały cy-
kliczne romanse z tendencją brania odpowiedzialności za prawa obywateli innych kra-
jów. […] Zaangażowanie USA w ruch zmierzający do upowszechnienia praw człowieka 
było epizodyczne […]”49.

Zaprezentowane powyżej aspekty stosunków amerykańsko-indonezyjskich w pełni 
potwierdzają tę sceptyczną opinię.

Casus Indonezji obala również hipotezę, jakoby polityka ekspansywnego eksportu 
broni stanowiła uzupełnienie i warunek realizacji przemian demokratycznych w pań-
stwach, gdzie ideały wolności, rozwoju i bezpieczeństwa nie trafi ały dotychczas na po-
datny grunt. Wspieranie potencjału militarnego Indonezji, postrzeganej jako państwo 
o strategicznym znaczeniu dla interesów amerykańskich, nie spowodowało rozprze-
strzeniania demokratycznej kultury politycznej, było natomiast przyczyną uniezależ-
niania się indonezyjskiego rządu w praktykach łamania praw człowieka i stosowaniu 
przemocy. Aktualna linia amerykańskiej polityki zagranicznej, której priorytetem stała 
się walka z międzynarodowym terroryzmem, wyraźnie jest nakierowana na wzmacnia-
nie związków z Indonezją. Ten największy na świecie kraj muzułmański po raz kolejny 
stał się pierwszoplanowym partnerem dla amerykańskich działań na arenie międzyna-
rodowej. 

47  Zeznania świadków wskazywały, że w budynkach będących własnością ExxonMobil indonezyjskie 
siły specjalne dokonują przesłuchań, tortur i morderstw; ciężki sprzęt, np. koparki, są wykorzystywane do 
przygotowywania masowych grobów, a ciała transportowane prywatnymi drogami koncernu. 

48  Na krótko przed wysłaniem tej opinii ambasador Indonezji w Stanach Zjednoczonych skierował list 
do Richarda Armitage’a, zastępcy Sekretarza Stanu, w którym stwierdza, że proces byłby ostateczną kom-
promitacją poważnych wysiłków rządu indonezyjskiego podjętych dla zagwarantowania bezpieczeństwa in-
westycji zagranicznych, a w szczególności tych prowadzonych przez Stany Zjednoczone, http://www.amne-
styusa.org/justearth/indonesia.html (27.03.2005).

49  W.F. Buckley Jr., cyt. za: A. Mania, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschod-
niej. Styczeń 1969–styczeń 1981, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 45. 
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3. WPŁYW EKSPORTU AMERYKAŃSKIEJ BRONI NA SYTUACJĘ 
W REJONACH NIESTABILNYCH

Regiony niestabilne to te części świata, w których słaby rozwój ekonomiczny i niedo-
określone zasady sprawowania władzy politycznej zbiegają się z wysoką częstotliwością 
występowania konfl iktów zbrojnych. Wojny w tych obszarach mają charakter anachro-
niczny, a zaangażowane w nie strony systematycznie ignorują reguły prawa między-
narodowego. Kierowanie dostaw broni w rejony świata, które borykają się z niestabil-
nością, jest więc problematyczne. Podstawową zasadą, na której opierają się procedury 
eksportowe w Stanach Zjednoczonych, jest indywidualna analiza każdego transferu na 
podstawie regulacji wyznaczających kryteria legalności danej transakcji. 

Artykuł 4. Arms Export Control Act (AECA, 1976) stwierdza, że amerykańskie wy-
posażenie i usługi wojskowe mogą być dostarczane innym narodom wyłącznie dla ce-
lów bezpieczeństwa wewnętrznego, „uprawnionej samoobrony”, udziału w operacjach 
pokojowych ONZ oraz zaangażowania w operacje zgodne z postanowieniami Karty Na-
rodów Zjednoczonych50. 

Na mocy artykułów 3. i 4. Arms Export Control Act (AECA, 1976) zaleca się wstrzy-
manie dostaw dla rządów, które winne są zasadniczych naruszeń przyjętego zobowią-
zania o użyciu amerykańskiej broni jedynie w celu prawomocnej samoobrony. Z kolei 
artykuł 502 (B) Foreign Assistance Act (FAA, 1961) stwierdza, że wsparcie wojskowe 
nie może zostać udzielone żadnemu państwu, którego rząd jest zaangażowany w zasad-
nicze pogwałcenia uznanych na gruncie międzynarodowym praw człowieka.

Również postanowienia U.N. Arms Trade Register, powołanego z inicjatywy Stanów 
Zjednoczonych w 1992 roku, zakładają, że państwo akceptujące jego postanowienia 
przyjmuje na siebie zobowiązanie utrzymywania przejrzystości działań w dziedzinie 
handlu bronią i udzielania pomocy wojskowej. Kwestia interpretacji tych postanowień 
opiera się jednak w głównej mierze na przeświadczeniu, że przekazana broń nie zosta-
nie przeznaczona do innych celów, niż to zostało sformułowane w amerykańskim pra-
wodawstwie. Analiza polityki eksportu broni w Stanach Zjednoczonych często ujawnia 
wyraźną rozbieżność pomiędzy duchem praw regulujących tę sferę aktywności państwa 
a ich realizacją. 

Liberalny charakter zasad kształtujących politykę w tym zakresie ma źródło w doktry-
nie prezydenta Richarda Nixona. Przyjęto wówczas m.in. założenie wspierania państw 
sojuszniczych zaangażowanych w konfl ikty za pośrednictwem pomocy wojskowej, ale 
bez bezpośredniego udziału sił zbrojnych. To rozwiązanie pozwalało ochraniać amery-
kańskie interesy w istotnych strategicznie regionach i utrzymać wysoki poziom produk-
cji zbrojeniowej bez ryzyka protestów ze strony społeczeństwa i mediów, poddanych 
silnemu oddziaływaniu dramatycznych obrazów wojny wietnamskiej.

Istotną rolę w konsekwentnym utrzymywaniu tej polityki odgrywa historycznie 
ugruntowane przekonanie amerykańskiej opinii publicznej, że Stany Zjednoczone, re-
alizując swą misję promotora demokracji i pokoju na świecie, nie kierują dostaw broni 

50  F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to the Third World, 1986–1993, US Congressional 
Research Service, Washington 1994, s. 8.
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w rejony zagrożone konfl iktem. Prezydent Nixon bronił tej tezy, stwierdzając, że broń 
pochodząca z dostaw amerykańskich rzadko była używana w celach prowadzenia dzia-
łań wojennych i jedynie uzbrojenie eksportowane ze Związku Radzieckiego służyło do 
systematycznego łamania pokoju51. 

Tymczasem w latach 70. (w czasach prezydentury R. Nixona i G. Forda) odbiorcy 
amerykańskiej broni podjęli wiele destabilizujących działań przy jej użyciu. Był to czas 
tureckiej inwazji na Cypr, indonezyjskiej aneksji Timoru Wschodniego, rozpoczęcia 
okupacji Sahary Zachodniej przez Maroko, jak również okres rządów terroru Augusta 
Pinocheta w Chile. Faktem jest, że chociaż znacznie wzrosło wtedy zainteresowanie 
amerykańskiego Kongresu i opinii publicznej tematyką praw człowieka, ówczesna ad-
ministracja nie przeszkadzała rozwojowi brutalnych reżimów, nierzadko z nimi współ-
pracując52.

Obrona praw człowieka stała się jednym z punktów wiodących prezydentury Cartera, 
jednak w kwestii wykorzystywania eksportu broni jako narzędzia instrumentalnej poli-
tyki Stanów Zjednoczonych nie zaszła zasadnicza zmiana. 

Bliższe przyjrzenie się polityce Cartera pokazuje stronniczość i brak konsekwencji w trakto-
waniu krajów większych i mniejszych, strategicznie ważnych i nieistotnych, bogatych i bied-
nych. W tej dziedzinie łatwo było dostrzec, że ze względów gospodarczych i bezpieczeństwa 
Stany Zjednoczone były bardziej wyrozumiałe dla takich krajów, jak Rumunia, Południowa 
Korea, Filipiny, Kambodża, Chiny, Zair, Maroko czy Pakistan53.

Stanowisko kolejnych amerykańskich rządów nie odbiegało zbytnio od wyznaczone-
go trendu. Za czasów administracji R. Reagana Izrael, za pomocą dostarczonych przez 
Stany Zjednoczone samolotów F-15 i F-16, zbombardował iracki reaktor w Osiraku54. 

Bez większych sprzeciwów Waszyngton przyjął również turecką argumentację doty-
czącą używania amerykańskiego wyposażenia militarnego przeciwko Kurdom za cza-
sów G. Busha i B. Clintona. Represje wobec ludności kurdyjskiej dołączono do szero-
kiego zakresu działań antyterrorystycznych, które również dla G.W. Busha stanowiły 
pretekst uzasadniający kierowanie transferów broni do rządów skłonnych stosować ją 
w brutalnej polityce wobec własnego społeczeństwa55. 

W latach 90. kryteria polityczne i ideologiczne, na których opierała się wcześniejsza 
polityka Stanów Zjednoczonych, straciły na aktualności, ale wobec faktu zmniejsze-
nia zapotrzebowania na artykuły zbrojeniowe ze strony wysoko rozwiniętych państw 
demokratycznych transfery broni do państw niestabilnych politycznie nie zostały za-
hamowane. Tendencja ta utrzymuje się również w związku z prowadzoną od początku 
XXI wieku amerykańską wojną z terroryzmem. Zasadność utrzymywania tego rodzaju 

51  R.M. Nixon, The Real War, Simon & Schuster, New York 1980, s. 197. 
52  Zob. A. Mania, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych..., s. 44–50.
53  Ibidem, s. 158.
54  S.R. Weisman, Reagan Lifts Ban on Sending Israel 16 Jet War Planes, „New York Times”, 18.08.1981; 

L. Lescaze, Reagan Lifts Ban on Delivery of 16 Jets to Israel, „Washington Post”, 18.08.1981. 
55  W ramach wdrożonej po 11.09.2001 r. strategii walki z terroryzmem administracja G.W. Busha za-

decydowała o zniesieniu sankcji na eksport broni do Indii i Pakistanu, Tadżykistanu oraz Azerbejdżanu oraz 
zwiększyła dostawy do krajów prowadzących agresywną politykę wobec własnego narodu lub sąsiadów: 
Armenia i Azerbejdżan znajdują się w stanie konfl iktu o Nagorno-Karabach, Filipiny i Turcja podlegają 
oskarżeniom o pogwałcenia praw człowieka, tak samo zresztą jak Kenia, Republika Środkowoafrykańska, 
Nepal czy Afganistan.
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praktyk eksportowych jest podtrzymywana głównie przez reprezentantów lobby zbroje-
niowego, ale głosy rozpowszechniające mylne przekonanie o uprawnionym wykorzy-
staniu broni eksportowanej ze Stanów Zjednoczonych pojawiają się również w kręgach 
akademickich56. 

W artykule z 1994 roku, opublikowanym w „Foreign Affairs”, Ethan Kapstein twier-
dzi:

[…] istnieją silne dowody na to, że kraje zależne od amerykańskich dostaw broni nie wszczy-
nają wojen z sąsiadami. Odwrotna zależność występuje w przypadku krajów importujących 
broń z Rosji, Europy Zachodniej lub z rejonu Trzeciego Świata. Aby przytoczyć najbardziej 
ewidentny przykład – Irak, który zaatakował Iran w 1980 roku, aby dekadę później zwrócić 
się przeciwko Kuwejtowi, nabywał swoją broń głownie od Rosji i Francji. Ciekawym pyta-
niem jest, dlaczego amerykańska broń miałaby być używana zasadniczo dla celów obron-
nych? Najbardziej prawdopodobna wydaje się być opcja, według której kraje związane ze 
Stanami Zjednoczonymi, z obawy przed odcięciem dostaw, co zmusiłoby je do poszukiwania 
innych źródeł, wystrzegają się zachowań nierozważnych57. 

Wzmacniane jest zatem przekonanie, że broń i technologie militarne amerykańskie-
go pochodzenia są wykorzystywane tylko dla celów uprawnionej samoobrony i jedy-
nie w pojedynczych, niemożliwych do przewidzenia, przypadkach mogą służyć aktom 
agresji. Tymczasem można mnożyć przykłady utrzymywania w mocy kontraktów eks-
portowych z państwami zaangażowanymi w konfl ikty, wystarczy wymienić chociażby 
Pakistan, Afganistan, Irak, Gwatemalę, Somalię czy Kenię. Rozpiętość czasowa sporów, 
w które były zaangażowane te kraje, dowodzi, że praktykę dostarczania broni w rejony 
niestabilne można uznać za stały rys amerykańskiej polityki eksportowej. 

3.1. Studium przypadku: eksport broni w kształtowaniu polityki 
Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu

Omawiając kwestię eksportu broni w polityce amerykańskiej, nie sposób pominąć re-
gion Bliskiego Wschodu, gdzie skupiają się najbardziej aktualne problemy współczes-
nych stosunków międzynarodowych – fanatyzm religijny, trudne do przezwyciężenia 
sprzeczności kulturowe, wojny ideologiczne, walka o dostęp do zasobów naturalnych, 
np. źródeł wody czy pokładów ropy naftowej. Coraz bardziej dotkliwe są konsekwencje 
przeludnienia, a walka o strategiczne i symboliczne terytoria od dziesięcioleci nie traci 
na znaczeniu.

Region ten znajduje się w orbicie amerykańskich zainteresowań polityczno-ekono-
micznych, głęboko angażując kolejne administracje amerykańskie w swoje problemy, 

56  Don Fuqua, prezes Aerospace Industries Association w swoim artykule zatytułowanym Handlarze 
Pokoju, twierdzi m.in., że: „W okresie przekraczającym półwiecze żaden z amerykańskich żołnierzy nie 
doświadczył istotnych skutków użycia przez wrogie siły wyposażenia wojskowego pochodzącego ze Stanów 
Zjednoczonych, tymczasem doświadczenie historyczne wskazuje szereg przypadków (interwencje w Pa-
namie, Iraku, Somalii, Haiti), kiedy straty amerykańskich sił były wynikiem użycia przez wroga legalnie 
dostarczonej amerykańskiej broni”; por. D. Fuqua, Merchants of Peace, „Aerospace Industries Association 
Newsletter”, Vol. 7, No. 5, 1994, s. 3.

57  E. Kapstein, America’s Arms Trade Monopoly, „Foreign Affairs”, Vol. 73, No. 3, 05–06.1994, s. 18.
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wojny i lokalne rozgrywki. Właśnie ze względu na żywotne interesy amerykańskie nie 
maleją wysiłki zmierzające do uregulowania sytuacji tego obszaru mimo wielu niepo-
wodzeń prowadzonej tam polityki, zobrazowanych w opinii byłego Sekretarza Obrony 
Roberta McNamary, który stwierdził, że „Bliski Wschód stał się cmentarzyskiem na-
dziei i marzeń amerykańskiej dyplomacji”58. 

Stany Zjednoczone deklarują podwójny wymiar swoich interesów politycznych w re-
gionie: pierwszy – ochrona dostępu do zasobów ropy naftowej, niezbędna dla zaspoko-
jenia potrzeb amerykańskiej gospodarki; drugi – wspieranie pozycji Izraela w blisko-
wschodnim układzie sił59. 

Strategiczny sojusz z Izraelem pozwala Stanom Zjednoczonym efektywniej realizo-
wać własne cele w regionie oraz szybciej reagować na przemiany zachodzące w tam-
tejszym środowisku politycznym. Jednak bliskowschodnia polityka amerykańska jest 
skomplikowaną mozaiką różnych rodzajów interesów, które często znajdują się wobec 
siebie w konfl ikcie. W dążeniu do zrównoważenia relacji z arabskimi krajami posiada-
jącymi zasoby ropy naftowej oraz Izraelem, który uosabia symbolicznego przeciwni-
ka świata muzułmańskiego, amerykańska polityka zagraniczna na Bliskim Wschodzie 
nadzwyczaj często posługuje się argumentem swego arsenału. Region od dziesięcioleci 
znajduje się w stanie chronicznej destabilizacji. Bardziej więc niż w krajach wysoko 
rozwiniętych liczy się tam potencjał militarny, którego jakość i wielkość bezpośrednio 
przekłada się na pozycję danego państwa w regionalnym układzie sił. 

Znaczenie Bliskiego Wschodu z punktu widzenia polityki globalnej determinuje prze-
de wszystkim fakt, że stanowi on główne źródło ropy naftowej dla państw Zachodu. Od 
lat 60. region Bliskiego Wschodu jest też podstawowym odbiorcą na światowym rynku 
broni. Jeśli rozpatrywać te dwa czynniki kształtowania jego pozycji łącznie, okazuje się, 
że istnieje pomiędzy nimi bezpośrednia zależność60. 

Z perspektywy ekonomicznej tego rodzaju współdziałanie przemysłu naftowego 
z przemysłem zbrojeniowym jest częścią regionalnego systemu bliskowschodniej go-
spodarki. Handel bronią postrzegany był jako rozwiązanie problemu równowagi płat-
niczej zaburzonej w wyniku kryzysów naftowych lat 7061. Utrzymywanie wysokiego 
poziomu eksportu surowców z Bliskiego Wschodu, przy jednoczesnym prowadzeniu in-
tensywnego eksportu broni, pozwala Stanom Zjednoczonym na wypracowanie korzyst-
niejszych warunków transakcji. Motywacje obydwu stron relacji militarno-surowcowej 
pomiędzy głównym eksporterem broni a grupą wiodących eksporterów ropy naftowej 
wynikają ze sposobu postrzegania interesu narodowego tych państw. Dla Stanów Zjed-

58  K.M. Campbell, In Search of an American Grand Strategy for the Middle East. Workshop Scene Setter 
and Discussion Guide, [w:] Report of the Aspen Strategy Group, Aspen, 06.2003, s. 7.

59  20% amerykańskiego importu ropy naftowej pochodzi z krajów Zatoki Perskiej. Zob. np. D. Yergin, 
Nafta, władza, pieniądze, Philip Wilson, Warszawa 1991; E.L. Morse, J. Richard, The Battle for Energy 
Dominance, „Foreign Affairs”, Vol. 81, No. 2, 03–04.2002, s. 21–22. 

60  Zob. J. Nitzan, S. Bichler, Bringing Capital Accumulation Back in: the Weapondollar-Petrodollar Co-
alition: Military Contractors, Oil Companies and Middle East „Energy Confl icts”, „Review of International 
Political Economy”, No. 2–3, summer 1995, s. 446–515. 

61  S. Chan, The Consequences of Expensive Oil on Arms Transfer, „Journal of Peace Research”, No. 3, 
1980, s. 235–246. 
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noczonych będzie to dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju, dla 
państw Bliskiego Wschodu zaspokajanie potrzeb bezpieczeństwa62. 

Państwa bliskowschodnie tworzą największą na świecie grupę odbiorców broni. 
W okresie 1993–1996 skierowano tam 54,6% ogólnej liczby broni i technologii militar-
nych sprzedanych do krajów rozwijających się63. W latach 1997–2000 wartość udziału 
Bliskiego Wschodu wśród głównych importerów rynku zbrojeniowego wyniosła 47,2%, 
z czego 60,9% zostało dostarczone przez Stany Zjednoczone64. 

Nie bez znaczenia jest również fakt, że wydarzenia rozgrywające się na bliskowschod-
niej scenie politycznej w dużej mierze kształtują zasady panujące na międzynarodowym 
rynku broni oraz wyznaczają ramy polityki, której eksport militarny jest narzędziem. 
Procesy decyzyjne związane z eksportem broni do tego regionu obnażają też mechani-
zmy kształtowania polityki Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu, która 
często jest pozbawiona spójnej i dalekosiężnej wizji. 

Afera Iran-Contras, ujawniona w 1986 roku, odsłoniła dla amerykańskiej opinii pub-
licznej i międzynarodowych komentatorów cyniczny wymiar amerykańskiej polityki 
zagranicznej, utwierdzając przekonanie, że eksport broni jest pierwszoplanowym narzę-
dziem manipulowania systemem bezpieczeństwa międzynarodowego dla zaspokojenia 
partykularnych potrzeb Stanów Zjednoczonych65. 

Fakt, że Stany Zjednoczone w latach 80. kierowały transfery broni do Iraku czy Ira-
nu, w analizach dotyczących tej sfery aktywności, jest wkładany w ramy specyfi cznej 
sytuacji strategicznej okresu zimnej wojny. Wydaje się jednak, że polityka amerykań-
ska wobec Bliskiego Wschodu również w czasie, kiedy globalna konfrontacja mocarstw 
odeszła już do historii, ma charakter instrumentalny, zorientowany na maksymalizację 
korzyści ekonomicznych wynikających z kontaktów z tym regionem. W taki sposób in-
terpretować można długotrwałą politykę eksportu nawet najnowocześniejszych artyku-
łów zbrojeniowych do Arabii Saudyjskiej, czy też specjalne relacje polityczno-militarne 
z Izraelem66.

Bliski Wschód jest współcześnie najbardziej zmilitaryzowanym obszarem świata. 
Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie zajmują pozycję największych im-
porterów broni wśród krajów niezachodnich. W okresie 1993–2000 wartość zakupionej 

62  S.W. Snider, Arms Exports for Oil Imports? The Test of a No Linear Model, „Journal of Confl ict Re-
solution”, Vol. 28, No. 4, 12.1984, s. 665–700.

63  F.G. III Gause, Arms Suppliers and Military Spending in the Gulf, „Journal of Confl ict Resolution 
Middle East Report”, No. 204, The Arabian Peninsula, 07–08.1997, s. 12–14.

64  F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1993–2000, s. 11.
65  Skandal Iran-Contras ujawnił też rolę Izraela w realizowaniu amerykańskiej polityki w regionie. Za 

jego pośrednictwem w latach 1985–1986 administracja Reagana skierowała do Iranu broń o łącznej war-
tości około 100 mln dolarów. Część zysków ze sprzedaży broni była potajemnie przeznaczana przez USA 
na pomoc dla antykomunistycznej partyzantki w Nikaragui-Contras, walczącej z popieranym przez Zwią-
zek Radziecki rządem. Wsparcie militarne udzielone Iranowi miało prowadzić do uwolnienia zakładników 
amerykańskich przetrzymywanych w Libanie, ale tajna operacja nie przyniosła spodziewanych rezultatów. 
Była też sprzeczna z ofi cjalną linią polityczną administracji oskarżającej Iran o wspieranie terroryzmu. Zob. 
L.G. Croyitz, Przestępstwo, konstytucja i afera Iran-Contras, „Commentary”, 10.1987, [w:] „Commentary”, 
zeszyt 1, 7–12.1987, Warszawa 1988; G. Webb, Dark Alliance: The CIA, the Contras and the Crack Cocaine 
Explosion, Seven Stories Press, New York 1999. 

66  Zob. Np. I.I. Gendzier, Invisible by Design: U.S. Policy in the Middle East, „Diplomatic History”, Vol. 
26, No. 4, autumn 2002, s. 593–618; M.T. Klare, The Arms Trade in the 1990s: Changing Patterns, Rising 
Dangers, „Third World Quarterly”, Vol. 17, No. 5, 20.12.1996, s. 857–874. 
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przez Arabię Saudyjską broni wyniosła 24,5 miliarda dolarów, co stanowi 14,5% ogól-
nej liczby wszystkich transakcji zawieranych z krajami rozwijającymi się. Zjednoczone 
Emiraty Arabskie tylko w okresie 1997–2000 wydały na zbrojenia 14 miliardów dola-
rów67.

Dążenia do systematycznego poszerzania potencjałów militarnych krajów Bliskiego 
Wschodu są wynikiem stale utrzymującego się poczucia zagrożenia, wcześniej ze strony 
Iraku i Iranu, a obecnie przede wszystkim Iranu i ruchów terrorystycznych. Ramy poli-
tyki zbrojeniowej kształtuje też trwający od dziesięcioleci konfl ikt pomiędzy państwem 
Izrael a Palestyną. Pomimo międzynarodowego wsparcia procesu pokojowego stał się 
on symbolem niemożności osiągnięcia porozumienia, nawet kiedy w grę wchodzą pod-
stawowe interesy bezpieczeństwa zwaśnionych państw. 

Kwestia palestyńsko-izraelska jest związana z głęboko zakorzenionymi na Bliskim 
Wschodzie podziałami polityczno-religijnymi, których konsekwencją jest chroniczna 
niestabilność tego regionu. 14 maja 1948 roku proklamowano powstanie państwa Izrael. 
Ta decyzja Organizacji Narodów Zjednoczonych stała się zarzewiem konfl iktu, który 
spowodował, że państwo żydowskie przez krótki okres swego istnienia pięciokrotnie 
było zaangażowane w wojny z krajami sąsiednimi. 

Sytuacja Izraela w tym kontekście jest szczególna – państwo to, umieszczone przez 
historię w obcym i wrogim środowisku, od swych początków uzależnia nie tylko swą po-
zycję, ale przede wszystkim swe istnienie w ogóle od zasobów i zdolności militarnych. 
Strategia przetrwania, która pozwala mu wychodzić zwycięsko z kolejnych wojen, od-
pierać nieustanne ataki radykalistów palestyńskich, stawić opór pierwszej (1979–1981) 
i drugiej (2000–2004) Intifadzie oraz stale podwyższać standardy bezpieczeństwa kraju, 
opiera się na nieustannej rozbudowie i doskonaleniu arsenału państwa. 

W okresie 1948–1978 wydatki zbrojeniowe Izraela wzrastały systematycznie w śred-
nim tempie 21% rocznie. W latach 1973–1982 około połowy ogólnego budżetu państwa 
przeznaczano na utrzymanie i rozbudowę sił zbrojnych68. Od 1997 roku wydatki mili-
tarne kształtują się na średnim poziomie 9 miliardów dolarów, co stanowi 8,9% PKB 
– czyli pułap trzy razy wyższy od przyjętego w Stanach Zjednoczonych (3,1%) i cztery 
razy wyższy niż średnia skala wydatków w innych państwach świata (2,6%)69. 

Pozycja militarna Izraela w przeważającej części opiera się na dostawach broni i tech-
nologii ze Stanów Zjednoczonych70. Od czasów, kiedy obszar Bliskiego Wschodu sta-
nowił arenę starć wielkich mocarstw w ramach podziałów zimnej wojny, Stany Zjedno-
czone są dla Izraela głównym sprzymierzeńcem politycznym oraz naczelnym źródłem 
nowoczesnego sprzętu zbrojeniowego. W okresie 1997–2000 wartość eksportu amery-
kańskiej broni do Izraela wyniosła 9,87 miliarda dolarów, w samym tylko 2001 roku 

67  F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1993–2000, s. 12.
68  M. Yapp, The Near East Since the First World War: A History of the Near East, Longman, London–

–New York 1991, s. 287.
69  Należy zauważyć, że dużą część przytaczanych sum stanowi pomoc militarna pochodząca ze Stanów 

Zjednoczonych. Na przykład w 2002 roku rząd Izraela zatwierdził budżet obronny państwa w wysokości 9,8 
mld dolarów, z czego wartość wkładu amerykańskiego wyniosła 2,6 mld dolarów. Zob. Annual Report on 
Military Expenditures, Departament Stanu USA, 1999 oraz „Defense News”, 26.11–2.12.2001.

70  Zob. A.S. Kileman, Israel’s Global Reach. Arms Sales as Diplomacy, Pergman, Washington 1985. 
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wyeksportowano broń i technologie warte 2,95 miliarda dolarów71. Wysoki poziom tech-
nologiczny izraelskiej bazy militarnej jest również konsekwencją długoletniego wspar-
cia w tej sferze ze strony Stanów Zjednoczonych. Dostęp do nowoczesnej technologii, 
która automatycznie napływa do kraju w związku z amerykańskimi dostawami broni, 
spowodował rozwijanie rodzimej produkcji militarnej w tym kraju oraz rozszerzanie 
działalności eksportowej72.

Polityka amerykańska wobec Izraela jest zbudowana na stabilnych podstawach 
i różnorodnych motywacjach. Jest to największy sojusznik w regionie, gdzie splatają 
się żywotne interesy amerykańskie, gdzie Stany Zjednoczone muszą prowadzić dialog, 
w którym często pobrzmiewają echa „zderzenia cywilizacji”. Państwo żydowskie jest 
postrzegane jako partner wyznający amerykańskie wartości polityczne, żywo zainte-
resowany zwalczaniem ekstremizmu islamskiego, podzielający amerykańskie obawy 
związane z możliwością pozyskania przez jedno z wrogich państw regionu broni maso-
wego rażenia73. 

Wymownym potwierdzeniem tezy na szczególny wymiar amerykańskiej polityki wo-
bec Izraela jest fakt, że pełna wartość różnorodnych form pomocy kierowanych ze Sta-
nów Zjednoczonych do tego państwa stanowi około 1/3 całego budżetu przeznaczone-
go na pomoc międzynarodową, mimo że ludność Izraela to zaledwie 0,001% populacji 
świata, a kraj posiada jeden z najwyższych na świecie poziomów dochodu narodowego 
w przeliczeniu na liczbę mieszkańców74. 

Taka skala amerykańskiego wsparcia nie tylko umacnia pozycję Izraela w regionie, 
lecz także utrwala panujące tam dysproporcje. Wystarczy wspomnieć, że dochód PKB 
na jednego mieszkańca dla samego Izraela jest 3,5 razy większy niż łączny dochód Liba-
nu i Syrii, 12 razy większy od jordańskiego i 13,5 razy większy od egipskiego75.

Amerykańskie wsparcie dla Izraela nosi pewne unikalne cechy. Specjalne zasady 
przyznawania pomocy ekonomicznej i militarnej dla Izraela mają swe źródło w latach 
70. W następstwie wojny z 1973 roku, na wniosek prezydenta Nixona, Izrael otrzymał 
dodatkowy pakiet pomocowy, który obejmował również kredyty, których spłacanie – 
co założono z góry – miało być umorzone. Strona izraelska wolała otrzymywać środki 
w takiej formie, ponieważ przyznanie grantów fi nansowych wiązało się z obecnością 
amerykańskiego kontyngentu nadzorującego wykorzystanie funduszy. Od tego momen-
tu powszechną praktyką wobec Izraela stało się przyznawanie kredytów, które faktycz-
nie są grantami. Wyjątkowy status Izraela wśród odbiorców amerykańskiej pomocy 
podtrzymywała również stosowana w okresie 1984–1998 tzw. poprawka Cranstona. Jej 

71  US Arms Deliveries to Israel, Federation of American Scientists, 05.2002, http://www.fas.org/sgp/crs/
weapons/RL33217.pdf (27.04.2006). 

72  W roku 2000 amerykański Congressional Research Service umieścił Izrael na 10. miejscu na liście 
krajów eksportujących broń. Według danych ministerstwa obrony Izraela w 2001 roku kraj ten odpowiadał 
za 10% ogólnej wartości dostaw militarnych. Eksport stanowił wówczas 75% ogólnej produkcji zbrojeniowej 
kraju. Zob. F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1993–2000, s. 24.

73  Y. Melman, D. Raviv, Friends in Deed: Inside the U.S. – Israel Alliance, Hyperion, New York 1994. 
74  A. McArthur, Conservative Total for US Aid to Israel: $91 Billion and Counting, Washington Re-

ports on Middle East Affairs, 01–02 2001, http://www.washington-report.org/html/us_aid_to_israel.htm 
(21.05.2006).

75  P. Kłodkowski, Globalny strach Europy, „Znak”, lipiec–sierpień 2004, s. 17–37. Zob. również Arab 
Human Development Report 2002, United Nations, New York 2002.
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założeniem było przyznawanie corocznego pakietu pomocy dla Izraela w wysokości 
nie mniejszej niż wartość łącznych zobowiązań tego państwa wobec Stanów Zjedno-
czonych. Generalną zasadą dotyczącą amerykańskiej pomocy zagranicznej jest wydat-
kowanie otrzymanych funduszy w Stanach Zjednoczonych – wobec Izraela reguła ta 
stosowana jest jedynie w odniesieniu do 74% przyznawanych środków.

Szczególnie ściśle rozwijana jest współpraca w dziedzinie produkcji militarnej. Jej 
rezultatem jest m.in. czołg Merkava; prace badawczo-rozwojowe nad tym modelem 
prowadzone w latach 70. w całości sfi nansowały Stany Zjednoczone. Na tej samej zasa-
dzie odbywa się doskonalenie pocisku antyrakietowego Arrow76. Wyrazem specjalnych 
relacji pomiędzy krajami były m.in. liczne ćwiczenia izraelskich sił zbrojnych prze-
prowadzane w ramach amerykańskich programów szkolenia wojskowego, kooperacja 
w rozwijaniu nowych systemów broni, wspólne planowanie strategiczne, działania wy-
wiadowcze, przystąpienie Izraela w 1986 roku do amerykańskiego projektu Inicjatywy 
obrony strategicznej czy podpisanie rok później „memorandum o porozumieniu”, które 
formalnie przyznawało Izraelowi taki sam status sojuszniczy, jaki w relacji ze Stanami 
Zjednoczonymi miały wówczas kraje NATO. Nawet największy w historii Izraela zakup 
zbrojeniowy – 102 samoloty F-16 o wartości 4,5 miliarda dolarów – był fi nansowany ze 
środków dostarczonych przez Stany Zjednoczone77.

Wyraźna obecność elementu militarystycznego w polityce Izraela oraz podstawowa 
rola konwencjonalnych sił zbrojnych w zapewnianiu bezpieczeństwa państwa sprawia, 
że podobnie jak w Stanach Zjednoczonych można dostrzec tam zjawisko „kompleksu 
militarno-industrialnego”. Wydaje się również, że amerykańska i izraelska sfera mili-
tarna wspierają swe działania nakierowane na rozwijanie arsenałów tych państw. Z eko-
nomicznego punktu widzenia polityka Stanów Zjednoczonych wobec Izraela to rodzaj 
symbiozy, której równorzędnymi benefi cjentami są izraelskie siły zbrojne oraz amery-
kańskie korporacje zbrojeniowe78. 

Izrael stał się regionalnym mocarstwem zbrojeniowym, które swój potencjał wyko-
rzystuje nie tylko w celu uprawnionej samoobrony przed trwającymi przez dziesięciole-
cia aktami terroryzmu ze strony palestyńskich ekstremistów, ale również dla budowania 
swej pozycji w regionie. Poszerzana za pomocą Stanów Zjednoczonych baza zbroje-
niowa jest wykorzystywana również z pogwałceniem zasad prawa międzynarodowego. 
Zasady, na których opiera się amerykańska polityka pomocy militarnej wobec Izraela, 
przewidują, że dostarczone zasoby zbrojeniowe będą stosowane w poszanowaniu stan-
dardów międzynarodowej kontroli proliferacji broni. Izrael powinien zatem używać do-
starczonego sprzętu wyłącznie w celu uprawnionej samoobrony lub dla zabezpieczenia 
interesów bezpieczeństwa wewnętrznego. Broń nie może też, bez zgody Stanów Zjedno-
czonych, zostać przekazana stronie trzeciej. Jednak już od lat 70. amerykański Kongres 
otrzymuje sygnały, że powyższe zasady są łamane. W 1982 roku wstrzymano transfer 

76  Zob. C.R. Mark, Israel – U.S. Foreign Assistance, US Congressional Research Service, 10.2002, s. 3.
77  K. Kagan, O. Setter , Y. Shefi , A. Tishler, Defense Structure, Procuremet and Industry: the Case of 

Israel, Defense Procurement and Defense Policy, Chicago, 06.2005, s. 18. 
78  S. Komash, Izrael’s Military-Industrial Complex, „Peace and Confl ict Monitor”, 2004, http://www.

monitor.upeace.org/archive.cfm?id_article=252 (15.05.2006).
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pocisków klastrowych79 pod zarzutem ich wykorzystywania w inwazji na Liban. Bomby 
te były stosowane prawdopodobnie również przeciwko ludności cywilnej, w operacji 
na terytorium Libanu w 2006 roku80. W 1982 roku stwierdzono możliwość zaistnienia 
transferu do Iranu; oskarżenia ponowiły się w 1992 roku, kiedy rząd Izraela miał ekspor-
tować amerykańską broń i technologie m.in. do Chin, Etiopii, RPA oraz Chile81. 

Według obserwatorów naruszenia zasad obejmujących amerykańską broń nasiliły 
się po roku 2001 wraz z intensyfi kacją działań antyterrorystycznych przeciwko Pale-
styńczykom. Odnotowano wiele przypadków, kiedy sprzęt wojskowy pochodzenia 
amerykańskiego był używany w operacjach wymierzonych przeciwko ludności cywil-
nej. Używanie śmigłowców Apache i Cobra pochodzenia amerykańskiego w akcjach 
bombardowań, w których ucierpiały obiekty cywilne położone w strefi e Gazy oraz na 
zachodnim brzegu Jordanu, zostało określone w Human Rights Report amerykańskiego 
Departamentu Stanu z 2001 roku jako „nadmierne użycie siły” przez armię izraelską82. 
Z uwagi na to, że środki przekazywane Izraelowi stanowią bezpośrednie dotacje typu 
government-to-government, strona amerykańska nie ma faktycznej kontroli nad sposo-
bami ich wydatkowania83. 

Pomoc fi nansowa dostarczana ze Stanów Zjednoczonych była wsparciem dla rozwi-
jania osadnictwa izraelskiego na terenach okupowanych, co jest jawnym pogwałceniem 
zasad jej przyznawania oraz przykładem polityki godzącej w wysiłki amerykańskie 
zmierzające do rozwijania procesu pokojowego pomiędzy Izraelem i Autonomią Pale-
styńską. 

Wsparcie militarne jest elementem zaangażowania Stanów Zjednoczonych w postęp 
procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie. Kolejne rządy w Waszyngtonie aktywnie 
uczestniczą w promowaniu pokoju w regionie, jednocześnie jednak często sięgają po 
element pomocy militarnej w roli wsparcia negocjacji.

Strategia ta nie jest charakterystyczna wyłacznie dla dwustronnych relacji amery-
kańsko-izraelskich, ale można ją postrzegać jako ogólną formę wynagradzania państw 
regionu za postępy procesu pokojowego. Podczas negocjacji nad pełną implementacją 
postanowień układu z Wye River z 1998 roku Stany Zjednoczone przyrzekły Izraelowi 
dodatkowy pakiet wsparcia militarnego o wartości 1,2 miliarda dolarów84. Kiedy dysku-

79  Bomba kasetowa (ang. cluster bomb) – bomba lotnicza lub pocisk artyleryjski. Składa się z zasobnika 
(kasety), w którym są umieszczone mniejsze ładunki wybuchowe (amunicja, podpociski, bombki). Może ich 
być nawet 650 w jednym zasobniku. Po zrzuceniu podpociski są wyrzucane z bomby kasetowej wybuchem 
niewielkiego ładunku prochowego lub siłą odśrodkową.

80  T. Nash, Foreseeable Harm. The Use and Impact of Cluster Munitions in Lebanon: 2006, raport 
Landmine Action, 10.2006. 

81  Wysłannicy Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, wizytujący w 1992 roku Izrael, nie zna-
leźli wiążących dowodów na dokonanie eksportu do tych krajów, jednak raport Departamentu Stanu z tego 
samego okresu zawiera sugestie, że zostały one dokonane bez autoryzacji Stanów Zjednoczonych. Zob. C.R. 
Mark, Izrael – U.S. Foreign…, s. 10.

82  Izrael jest również oskarżany o systematyczne stosowanie tortur przez World Organisation against 
Torture, Amnesty International, Human Rights Watch. Zob. No Security Without Human Rights. Israel 
and the Occupied Territories, Amnesty International, 06.2002, http://web.amnesty.org/pages/ttt3_security 
(24.05.2006); Extra-Judicial Executions during the al-Aqsa Intifada: A Grave Breach of the IV Geneva Con-
vention, LAW, 25/2/01, www.lawsociety.org (26.05.2006). 

83  C.R. Mark, Izrael – U.S. Foreign…, s. 6. 
84  Porozumienie z Wye River zakładało m.in., że w ciągu 12 tygodni Izrael wycofa się z 13% terytorium 

Zachodniego Brzegu Jordanu. Jednak już w grudniu 1998 rząd izraelski zawiesił jego realizację (przekazano 
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towano traktat pokojowy z Syrią, Izrael przedstawił stronie amerykańskiej listę uzbroje-
nia o wartości 17 miliardów dolarów85. Izraelski pokój z Jordanem również wspierany jest 
przez coroczne transfery amerykańskiego uzbrojenia. Ten sam mechanizm regularnego 
wsparcia ekonomicznego i militarnego stosuje się wobec Egiptu, gdzie ma zagwaranto-
wać trwałość i nienaruszalność „zimnego pokoju”, jaki kraj ten zawarł z Izraelem. Tego 
rodzaju praktyki, mimo że mogą stanowić środek do realizacji konstruktywnego celu, 
jakim jest stabilizacja sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie, niewątpliwie przyczy-
niają się jednak do stymulacji wyścigu zbrojeń w regionie86. Zarówno budżety militarne 
tamtejszych krajów, jak i kwoty wydawane na inwestycje zbrojeniowe systematycznie 
rosną. Prognozuje się, że w roku 2010, 6 krajów należących do Rady Współpracy Arab-
skich Państw wyda na zbrojenia 63 miliardy dolarów. Za 2/3 tej sumy odpowiada Arabia 
Saudyjska. Przewiduje się, że do 2014 roku poziom wydatków zbrojeniowych osiągnie 
100 miliardów dolarów87. Główne potrzeby decydujące o przyjęciu strategii dozbrajania 
to chęć zrównoważenia sił Iranu oraz konieczność zwiększenia wysiłków antyterrory-
stycznych. Wysokość budżetu wojskowego to 9 miliardów dolarów, których przezna-
czenie na obronę nie byłoby możliwe bez wsparcia amerykańskiego. Polityka Stanów 
Zjednoczonych wobec Izraela w dużym stopniu rzutuje również na stosunki tego pań-
stwa z innymi krajami regionu. Jest to tym bardziej istotne w obliczu zagrożeń ze strony 
fundamentalizmu, który swe źródło znajduje właśnie w krajach arabskich, a w tej chwili 
jest postrzegany jako podstawowy problem amerykańskiego bezpieczeństwa. Głównym 
zagadnieniem amerykańskiej polityki bliskowschodniej jest dzisiaj pytanie, czy szcze-
gólne stosunki z Izraelem nie podkopują amerykańskich wysiłków nakierowanych na 
zacieśnianie relacji z umiarkowanymi państwami arabskimi. Nieproporcjonalny wymiar 
pomocy wojskowej kierowanej do Izraela prowadzi do zaburzenia bilansu wrogich sił. 
Jedną z podstawowych zasad kształtowania relacji międzynarodowych jest utrzymanie 
strategicznego parytetu potencjału militarnego. Równowaga sił panująca pomiędzy wro-
gimi państwami wstrzymuje je przed bezpośrednimi działaniami zbrojnymi. 

Amerykańskie doświadczenia zimnej wojny mogą być w tym względzie nieprzysta-
jące do współczesnych kryteriów bezpieczeństwa międzynarodowego, jednak pewne 
modele zachowań politycznych mają charakter uniwersalny. W obliczu zdecydowanych 
działań prowadzących do zwiększania potencjału militarnego jednego państwa pozosta-
łe, nawet jeśli nie są bezpośrednio zaangażowane w konfl ikt z nim, również podnoszą 
jakość systemów obronnych, co wzmaga napięcie we wzajemnych relacjach.

W stosunkach bliskowschodnich decyzje polityczne często są równoznaczne z po-
sunięciami o charakterze militarnym czy gospodarczym. Interesy bezpieczeństwa tych 
państw regionu, które wspierają proamerykański kierunek swej polityki, są zagrożone 

jedynie 1/3 uzgodnionego obszaru), w związku z czym ostatecznie nie doszło do przekazania obiecanej broni 
Izraelowi. Zob. A. Cordesman, Peace and War: The Arab-Israeli Military Balance Enters the 21st Century, 
Praeger, Westport – London 2002, s. 27. 

85  Israel’s request for $17bn in US weapons stirs concern, Federation of American Scientists, Israel 
Profi le, 07.2000, www.fas.org (12.04.2004).

86  G. Kemp, The Control of the Middle East Arms Race, Carnegie Endowment for International Peace, 
Washington 1991.

87  Defense spending in Middle East expected to surpass $100 billion by 2014, says Frost & Sullivan, 
05.01.2010, http://www.frost.com/prod/servlet/press-release.pag?docid=189276179 (14.01.2010).
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przede wszystkim ze strony państw sąsiednich oraz radykalnych grup kontestujących 
stosunki własnych rządów ze światem zachodnim. 

Gracze polityczni tej areny – Arabia Saudyjska, Egipt, Kuwejt czy Jordan – zabez-
pieczają swoje interesy ekonomiczne i strategiczne, zacieśniając relacje ze Stanami 
Zjednoczonymi. Jednak z ich wewnętrznej perspektywy wzrastające zaangażowanie 
amerykańskie w sprawy regionu – obecność w Iraku czy zdecydowane działania an-
tyterrorystyczne, wymagające jasnych deklaracji intencji i konkretnych działań, budzą 
obawy polityczne na poziomie poszczególnych rządów i zdecydowany sprzeciw społe-
czeństw w tych krajach. 

Monarchie Zatoki Perskiej postrzegają długofalowe cele polityki amerykańskiej w re-
gionie – zainicjowanie przemian demokratycznych, budowę instytucji dialogu społecz-
nego czy upowszechnienie dostępu do władzy – jako interwencje w sprawy wewnętrz-
ne oraz burzenie kulturowo i historycznie usankcjonowanych struktur88. Rosną obawy 
o imperialne zapędy Stanów Zjednoczonych; za główną pobudkę ich zaangażowania 
uznaje się chęć opanowania zasobów ropy89. 

Stany Zjednoczone pozostają wprawdzie głównym dostawcą nowoczesnego uzbro-
jenia dla tych rządów, ale one same również posiadają potężny instrument oddziaływa-
nia w postaci możliwości kształtowania cen ropy naftowej czy lokowania inwestycji 
w USA90. Znaczenie zasobów naturalnych, którymi dysponują, pozwoliło im osiągnąć 
niezależność decyzyjną, mogą więc skutecznie opierać się amerykańskim wpływom 
i podnosić poprzeczkę wzajemnych zobowiązań w negocjacjach dyplomatycznych.

Suma wzajemnych zależności skazuje stosunki na linii Waszyngton – Bliski Wschód 
na konieczność ciągłego bilansowania interesów, tak aby nie zachwiać wrażliwym sy-
stemem bezpieczeństwa tego regionu. Wydaje się jednak, że od początku XXI wieku 
Stany Zjednoczone poszukują bardziej perspektywicznego modelu wzajemnych relacji 
niż opartego na schemacie wymiany ropy za broń czy poparcie polityczne. Region Bli-
skiego Wschodu jest doskonałym rynkiem zbytu dla fi rm zbrojeniowych, a w krajach, 
gdzie wpływy Stanów Zjednoczonych są silne, z powodów politycznych zamawiana bę-
dzie wyłącznie lub głównie amerykańska broń. Ta prawidłowość, obecna w Izraelu, Ara-
bii Saudyjskiej czy Zjednoczonych Emiratach Arabskich, działa również w przypadku 
Iraku, który staje się ważnym importerem uzbrojenia. Amerykańskie przedsiębiorstwa 
w 2008 roku sprzedały do tego kraju sprzęt wart 12,95 miliarda dolarów. Na zakupy 
z innych krajów przypadło zaledwie 20 milionów dolarów91. Amerykańskie zaangażo-
wanie w regionie jest najbardziej wyrazistym przykładem stosowania eksportu broni 
jako jednego z narzędzi polityki zagranicznej. Broń w złożonej problematyce konfl iktów 
bliskowschodnich jest ważnym elementem budowania pozycji czy podstawą strategii 

88  J.A. Russell, Searching for a Post-Saddam Regional Securiry Architecture, „Middle East Review of 
International Affairs Journal”, Vol. 7, No. 1, 03.2003, s. 4–5.

89  L.G. Martin, Assessing the Impact of US-Israeli Relations on the Arab World, Strategic Studies Insti-
tute, Carlisle, 07.2003, s. 3.

90  Szacunkowa wartość inwestycji saudyjskich w Stanach Zjednoczonych jest oceniana na 400–600 mld 
dolarów. Reakcje polityczne rządu amerykańskiego na doniesienia o wspieraniu przez ten kraj terrorystów 
Al Kaidy w 2002 roku spowodowały wycofanie środków o wartości 100–200 mld dolarów. Zob. R. Khalaf, 
Saudis Pull Billions out of US, „Financial Times”, 21.08.2002, s. 1; J. Politi, J. Carle, Market Fears over Shift 
of Saudi Money out of US, „Financial Times”, 22.08.2002, s. 4.

91  SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 2009, s. 303.
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przetrwania. Jednak amerykańskich relacji z państwami bliskowschodnimi, po dziesię-
cioleciach wysiłków na rzecz promowania pokoju w regionie czy wobec wyzwań wojny 
z terroryzmem, nie sposób zawęzić jedynie do kwestii handlu militarnego.

4. NAPŁYW  BRONI  DO  PAŃSTW  PROWADZĄCYCH  WOJNĘ 
– EWOLUCJA  MODELU  WOJNY,  ROLA  BRONI  LEKKIEJ
WE  WSPÓŁCZESNYCH  KONFLIKTACH

W okresie od 1995 do 2005 roku Stany Zjednoczone wyeksportowały broń i przekazały 
usługi militarne o wartości 8,7 miliarda dolarów państwom aktywnie uczestniczącym 
w konfl iktach zbrojnych92. Aby zobrazować znaczenie tej tendencji w amerykańskiej 
polityce eksportu broni, możemy poddać analizie przykładowy rok 1999 – w różnych 
punktach świata rozgrywały się wówczas 42 aktywne konfl ikty zbrojne. Stany Zjedno-
czone dostarczyły broń i technologie militarne do stron zaangażowanych w 39 z nich, co 
stanowi 92% i świadczy o nieznacznym wzroście w porównaniu z danymi z roku 1995, 
kiedy współczynnik amerykańskiej broni skierowanej w rejony prowadzonych wojen 
wynosił 90%93. W niektórych wypadkach broń amerykańskiego pochodzenia stanowiła 
nawet 90% ogólnej liczby artykułów militarnych znajdujących się w użyciu i posługiwa-
ły się nią obydwie strony konfl iktu94. 

Raport Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża stwierdza wprost, że „pro-
liferacja broni w rękach nowych i często niezdyscyplinowanych aktorów, podkopała 
wysiłki zmierzające do upowszechnienia podstawowych reguł sztuki wojennej”, czego 
rezultatem jest „wstrząsający poziom bezsensownej przemocy i związanych z nią prze-
rażających obrazów, które mogą uodparniać opinię publiczną i kręgi decyzyjne na mają-
ce miejsce pogwałcenia międzynarodowego prawa humanitarnego”95.

Współczesne cele wojny odbiegają od tych, nakreślonych w klasycznym dziele de-
fi niującym istotę i reguły nowożytnej wojny, autorstwa Carla von Clausewitza z 1832 
roku96. Wówczas została ona uznana za racjonalny i legitymowany instrument polityki 

92  F. Berrigan, W.D. Hartung, L. Heffel, U.S. Weapons at War: Promoting Freedom or Fuelling Confl i-
ct? U.S. Military Aid and Arms Transfers Since September 11, World Policy Institute, 06.2005, http://www.
worldpolicy.org/projects/arms/reports/wawjune2005.html (12.12.2006).

93  W.D. Hartung, The Role of U.S. Arms Transfers in Human Rights Violations: Rhetoric Versus Reality 
– raport przedstawiony na forum Kongresu USA (Subcommittee on International Operations and Human 
Rights), 07.03.2001, http://www.worldpolicy.org/projects/arms/reports/testimony030701.htm (04.04.2005).

94  Sytuacja taka zaistniała m.in. w przypadku konfl iktów pomiędzy Turcją i Grecją, Pakistanem i In-
diami, Chile i Peru, Peru i Ekwadorem, por. Arms Availability and Violations of International Humanitarian 
Law and the Deterioration of the Situation of Civilians in Armed Confl icts, International Committee of the 
Red Cross, Oslo 1998. 

95  Ibidem, s. 8.
96  Jako że historia najnowsza wykracza poza określone w literaturze cechy i warunki stanu wojny, od-

różniające ją od konfl iktu zbrojnego oraz dla usprawnienia wywodu, terminów „wojna” i „konfl ikt zbrojny” 
używam zamiennie. Podstawowe zmiany, jakie zaszły w strukturze konfl iktów zbrojnych po zakończeniu 
zimnej wojny prezentują m.in. E. Cziomer, L. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodo-
wych, PWN, Warszawa 2005, s. 217.
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państwa i jeden ze środków zaspokajania interesów danego rządu na arenie międzyna-
rodowej: „Wojna jest tedy aktem przemocy, mającym na celu zmuszenie przeciwnika do 
spełnienia naszej woli”97. 

Państwo – pierwszoplanowy podmiot relacji międzynarodowych – dla realizacji 
swych potrzeb i aspiracji mogło podjąć działania wojenne. Tylko państwo miało upraw-
nienie do wypowiadania i prowadzenia wojny. Ten „rozszerzony pojedynek” miał na-
rzucić przeciwnikowi określony przez agresora porządek. Clausewitz przydawał wojnie 
charakter nieograniczonego starcia, którego fi nał następował wraz z ostatecznym roz-
brojeniem sił przeciwnika, doprowadzeniem do momentu, kiedy nie będą już one zdolne 
do walki.

Klasyk historii wojskowości ściśle łączył wojnę z polityką i instytucją państwa, ale 
stwierdził również, że każda epoka ma swoje własne wojny98. Trudno zaprzeczyć, że 
współczesne wojny rzadko już są wystąpieniami stron o jasno sprecyzowanych zada-
niach, postępujących według ustalonych reguł. Model działań wojennych stanowiących 
„serię bitew pomiędzy dwiema opozycyjnymi wobec siebie siłami ubranymi w mundu-
ry” stał się udziałem historii99. 

Podczas gdy w tradycyjnym rozumieniu wojny pozyskiwane artykuły zbrojeniowe 
były postrzegane jako środek do ochrony przed agresją zewnętrzną, obecnie większość 
zagrożeń ma swe źródło wewnątrz państw. Ta zmiana w światowym krajobrazie zma-
gań wojennych zapoczątkowana została przez peryferyjne wojny lat 90. XX wieku. Ze 
110 występujących w okresie 1989–1997 konfl iktów jedynie 7 rozgrywało się pomiędzy 
państwami, natomiast wszystkie pozostałe były konfl iktami wewnętrznymi100. 

Konfl ikty przełomu wieków w Somalii, Sierra Leone, Rwandzie, Sri Lance, Sudanie, Afgani-
stanie to wojny wewnętrzne nowego typu. Te wewnętrzne wojny – pisze Donald Snow – róż-
nią się od znanych z nieodległej historii wojen domowych tym, że są one mniej motywowane 
politycznymi ideami (ideałami); nie znajdzie się w nich dyscyplinującego wpływu maoizmu 
czy innych doktryn politycznych. Zamiast tego te wojny często okazują się czymś jedynie 
trochę większym aniżeli szaleńcze miotanie się skonfl iktowanych, pozbawionych ideałów, 
grup wewnątrz państwa przeciwko sobie, bez dalekosiężnych celów, z miernymi rezultatami. 
Motywacje ideologiczne zostały zastąpione przez coś innego, przez co są one bardziej okrutne 
i w swoim przebiegu mniej kontrolowane101. 

Ta tendencja najwyraźniej jest widoczna w krajach rozwijających się, gdzie podsta-
wowym modelem konfl iktów są wojny o surowce lub spory na tle etnicznym. 

Przyczyny pojawiania się konfl iktów zbrojnych, niezależnie od kształtów, jaki one 
przybierają, są oczywiście różnorodne, jednak praktyki kierowania dostaw broni w re-
jony niestabilne powodują większą jej dostępność, co z kolei podwyższa prawdopo-
dobieństwo rozwiązywania zaistniałych sporów środkami militarnymi, a kiedy do tego 

97  C. von Clausewitz, O wojnie, tłum. A. Cichowicz, L. Kloc, MON, Warszawa 1958, s. 15.
98  Więcej na temat teoretycznych rozważań nad modelem wojny zob. np. F. Ryszka, Polityka i wojna 

– świadomość potoczna a teorie XX wieku, PIW, Warszawa 1975; F. Heisbourg, Wojny, przeł. K. Bober, Pró-
szyński i S-ka, Warszawa 1998; F. Skibiński, Rozważania o sztuce wojennej, WIH, Warszawa 1995; J. Ke-
egan, Historia wojen, przeł. G. Woźniak, KIW, Warszawa 1998.

99  G. Musser, S. Nemecek, Waging a New Kind of War, „Scientifi c American”, 06.2000, s. 47.
100  S.L. Blanton, Instruments of Security or Tool of Repression? Arms Imports and Human Rights Con-

ditions in Developing Countries, www.siu.edu/departments/cola/polysci/blanton.html/ (12.04.2003).
101  B. Balcerowicz, Czym jest współcześnie wojna, „Ethos”, nr 3–4 (71–72),  2005, s. 10.
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dojdzie, stają się one bardziej drastyczne i trudniejsze do opanowania. Dostawy sprzętu 
wojskowego, nad którymi kontrolę obejmują siły skłonne do stosowania terroru lub po-
lityki agresji, są jednym z największych zagrożeń dla międzynarodowego pokoju i rów-
nowagi.

Analiza polityki państw usytuowanych we wrażliwych strategicznie rejonach prowa-
dzi do wniosku, że „[...] zdolność wywierania przymusu, zabijania i niszczenia stała się 
istotnym źródłem siły, a tym samym gwarantem bezpieczeństwa narodowego”102. 

Takie wyobrażenie mechanizmu bezpieczeństwa jest właściwe przywódcom skłon-
nym do prowadzenia agresywnej polityki, ale nie ma ono odzwierciedlenia w opiniach 
społeczeństwa, które niejednokrotnie jest poddawane represjom. Zagadnienie bezpie-
czeństwa ma tutaj więc podwójny wymiar – jest narzędziem politycznego działania skie-
rowanego na osiągnięcie efektów w polityce międzynarodowej i wewnętrznej oraz ma 
związek z przeobrażeniem, jakiemu ulega natura konfl iktu zbrojnego. 

Badania poziomu wydatków zbrojeniowych i częstotliwości występowania konfl ik-
tów w 40. państwach afrykańskich w okresie 1960–1991 stwierdzają, że w 71% ogólnej 
liczby tych krajów wzrost nakładów na wydatki wojskowe zwiększa prawdopodobień-
stwo zaistnienia wojny103. To Afryka, obok Bliskiego Wschodu, jest polem, na którym 
w najbardziej wyrazisty sposób kształtuje się nowy model prowadzenia polityki i rea-
lizowania interesów gospodarczych za pomocą działań zbrojnych. Właśnie te obszary 
świata zostały zdominowane przez długotrwałe, wielostronne konfl ikty, które nie są już 
środkiem do osiągnięcia celu, ale same stają się celem. Wojenna historia kontynentu 
afrykańskiego, ukazywana w kontekście handlu bronią, jest tym bardziej dotkliwa, że 
państwa tam położone – w przeciwieństwie do tych z Bliskiego Wschodu – nie są żad-
nymi potęgami importu zbrojeniowego. Corocznie wysyła się tam jedynie kilka procent 
broni sprzedanej w ogólnoświatowych transakcjach. Jednak najwyraźniej te kilka pro-
cent wystarczy, aby podtrzymywać konfl ikty i destabilizację w wielu krajach regionu, 
szczególnie że najbardziej wyniszczające dla ich społeczeństw i porządków są konfl ikty 
„poniżej progu wojny” lub „konfl ikty o niskiej intensywności”. To długotrwałe, wpły-
wające na postępujący upadek struktur państwowych, załamanie systemu prawnego 
sprawia, że przemoc staje się strukturalnym elementem stosunków społecznych104. 

Stan wojny domowej, trwający dziesiątki lat, wywiera wpływ na postawy ludności 
zamieszkującej tereny konfl iktu – staje się elementem codziennego postrzegania świa-
ta przez społeczeństwo, a na poziomie przywódczym działania zbrojne generują zyski 
i stanowią źródło władzy politycznej. Pozyskiwanie broni wiąże się ściśle z mechani-
zmami fi nansowania działań wojennych, które różnicują tzw. nowe wojny:

Ekonomia wojen XIX i XX wieku była silnie scentralizowana, stotalizowana; dalece autar-
kiczna (choć zazwyczaj w obrębie koalicji). Ekonomia wojen nowych – na odwrót – jest 
zdecentralizowana, silnie uzależniona od zasobów z zewnątrz. Swoistą normą bywa „samofi -
nansowanie” jednostek walczących, które dokonuje się przez rabunki, handel czarnorynkowy, 
organizowaną „na własną rękę” pomoc z zewnątrz. Pomoc udzielana stronom walczącym 

102  S.L. Blanton, The Role of Arms Transfers in the Quest for Human Security, „Journal of Political and 
Military Sociology”, Vol. 29, 2001, s. 241.

103  N.A.L. Mohammed, What Determines Military Allocation in Africa: Theoretical and Empirical Inve-
stigation, „Defence and Peace Economics”, Vol. 7, No. 3, 1996.

104  Zob. np. Stosunki międzynarodowe w Afryce, red. J. Milewski, W. Lizak, Scholar, Warszawa 2002. 
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z zewnątrz nie jest w historii wojen (też historii najnowszej) niczym nieznanym. Dotychczas 
jednak wsparcie z zewnątrz było motywowane raczej geostrategią aniżeli ideologią, przyna-
leżnością etniczną czy religijną. W wojnach nowych to nie państwa jawią się głównym źród-
łem zasilania z zewnątrz. Ogromną rolę odgrywają tu diaspora, uchodźcy, zideologizowane 
organizacje międzynarodowe. Ekonomika nowych wojen opiera się na niezwykle różnorod-
nych formach pozyskiwania zasobów – od „podatków” nakładanych na organizacje między-
narodowe, po handel narkotykami105.

Podstawową cechą zaistniałego modelu konfl iktu jest fakt, że przynosi on zyski eko-
nomiczne i polityczne już w czasie swego trwania, podczas gdy tradycyjny model wojny 
pozwalał na osiąganie tych zysków jedynie w wypadku zwycięstwa, zatem dla ich uzy-
skania konieczne było dotarcie do fi nalnego rozstrzygnięcia, co oznaczało zakończenie 
walki. 

Badania dowodzą wyraźnej korelacji pomiędzy poziomem rozwoju ekonomicznego 
państwa-odbiorcy a skłonnością do wykorzystania nabytej broni w celach niezgodnych 
z jej przeznaczeniem. Niski poziom rozwoju ekonomicznego jest przyczyną presji i kon-
fl iktów społecznych, dla rozwiązania których rząd często sięga po środki militarne. Dla-
tego też brak stabilności, częste występowanie konfl iktów zbrojnych, mających zarówno 
zewnętrzne, jak i wewnętrzne źródła, zazwyczaj łączy się z usytuowaniem w grupie 
państw słabo rozwiniętych106. 

W latach zimnej wojny państwa o niskim poziomie rozwoju gospodarczo-społecz-
nego, znajdujące się w obszarze tzw. Trzeciego Świata, były poddane polityce inten-
sywnego eksportu broni, co niewątpliwie przyczyniało się do pogłębiania destabilizacji 
regionalnej i niemożności wypracowywania trwałych podstaw bezpieczeństwa. W cza-
sie trwania zimnej wojny Stany Zjednoczone wysłały do Afryki broń o wartości 1,5 
miliarda dolarów107. Od roku 1990 w rejonach będących znaczącymi importerami broni 
– Północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie – nie zmniejszył się odsetek ludzi żyjących 
poniżej 1 dolara dziennie, a liczba osób przeznaczających na dzienne utrzymanie mniej 
niż 2 dolary wzrosła z 21% do 23%. Jednocześnie rocznie przeznacza się tam około 12 
miliardów dolarów na broń i technologie militarne. W Afryce Subsaharyjskiej średnia 
długość życia mieszkańców uległa skróceniu w okresie 1990–2001 z 50 do 46 lat, nato-
miast wydatki na zbrojenia od roku 1995 do 2001 wzrosły o 47%108. 

W sytuacji kryzysu zmiany politycznej, w której brakuje instytucjonalizacji dostępu 
do dóbr i zasobów państwa, pierwszoplanową rolę odgrywa przywódca, który wobec 
braku identyfi kacji z zasadami demokracji czy legitymizacji społecznej zyskuje pozycję 
tzw. warlord: 

[...] przywódcy, który kontroluje i utrzymuje własny porządek w wybranym obszarze państwa, 
wyłączonym spod obszaru funkcjonowania władzy centralnej. Uzyskanie przez przywódców 
władzy politycznej nierozłącznie związane jest z władaniem środkami militarnymi. Za pomo-
cą wyprzedawania zasobów kopalnych lub egzekwowania podatków czy ceł wypracowują oni 
wyższy stopień władzy politycznej i ekonomicznej niż centralna władza w państwie. Decy-

105  B. Balcerowicz, Czym jest współcześnie…, s. 8.
106  C. Davenport, Assessing the Military’s Infl uence on Political Repression, „Journal of Political and 

Military Sociology”, No. 23, 1995.
107  W.D. Hartung, D. Montague, Deadly Legacy Update: U.S. Arms and Training Programs in Africa, 

„Federation of American Scientists”, 03.2001.
108  Guns or Growth? Assessing the Impact..., s. 14.
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dującą rolę w sprawowaniu rządów odgrywa osobowość i charyzma przywódcy, styl warlord 
jest autokratyczny i nieograniczony formalnymi zasadami109. 

Zatem w rejonach działań wojennych ilość posiadanego wyposażenia wyznacza za-
kres sprawowania kontroli nad określonym terenem110.

William D. Hartung uznaje byłego prezydenta Liberii Charlesa Taylora za „prototyp 
wojownika nowej fali”. Na początku, kiedy aspirował do władzy, do dyspozycji miał 
zaledwie 100 bojowników i taką samą liczbę karabinów AK-47111. Po uzyskaniu dostępu 
do bogactw naturalnych kraju zyski z ich grabieży przeznaczył na zakup dodatkowej 
broni. 

W wigilię 1989 roku Charles Taylor dokonał inwazji na terytorium Liberii za pomocą siły 
złożonej ze 150 żołnierzy-amatorów rekrutujących się z tamtejszej biedoty [...]. W kolejnych 
miesiącach Taylor przejął kontrolę nad częścią położoną w głębi kraju, ściągając haracz z jej 
mieszkańców, rekrutując nowych członków armii i zabijając każdego, kto stanął mu na dro-
dze. Liczba ofi ar kataklizmu sięgnęła 200 000, miliony musiały porzucić swoje domy. Taylor 
uruchomił najbardziej śmiercionośny system bojowy współczesnej epoki: małoletnich wy-
rostków wyposażonych w kałasznikowy [...]112.

Taki model prowadzenia działań eliminuje konieczność uzyskania poparcia większo-
ści społecznej i uniezależnia przywódców rebelii od wpływów zewnętrznych. 

W momencie uzyskania przez nich tak silnej pozycji przywódczej społeczność mię-
dzynarodowa dysponuje ograniczonymi środkami nacisku, które mogłyby przerwać 
krwawe rządy, czy też ochronić społeczność cywili od nieuchronnego przejęcia kultury 
przemocy. 

Takiego samego sposobu dotarcia do władzy i wykorzystania jej przywilejów użyto 
w wielu państwach, do których, nawet po wystąpieniu wyraźnych symptomów zagro-
żenia, były kierowane dostawy broni: w Sierra Leone Zjednoczony Front Rewolucyjny 
(RUF), aby zdobyć niezbędną w prowadzeniu kampanii terroru broń, posłużył się ko-
palniami diamentów113. Kolumbijskie grupy paramilitarne również zamieniają wpływy 
z handlu kokainą na broń i artykuły militarne. Natomiast rosnące potrzeby pozostających 
w sporze stron konfl iktu w Angoli doprowadziły do całkowitego upadku struktur gospo-
darczych tego państwa – na rozbudowywanie zaplecza zbrojeniowego przeznaczono nie 
tyko zyski z bogactw naturalnych, lecz także rezerwy państwowe114. 

109  G. Peake, From Warlord to Peacelords?, „Journal of International Affairs”, Vol. 56, No. 22, spring 
2003, s. 181.

110  Interesujący, aczkolwiek odosobniony, punkt widzenia na rolę sfery wojskowej w procesie demo-
kratyzacji wybranych państw afrykańskich prezentuje w swoim artykule, M.C. Houngnikpo, The Military 
and Democratization in Africa: A Comparative Study of Benin and Togo, „Journal of Political and Military 
Sociology”, Vol. 28, 2000.

111  W.D. Hartung, The New Business of War: Small Arms and the Proliferation of Confl ict, „Ethic and 
International Affairs”, Vol. 15, No. 1, 2001.

112  M.T. Klare, The Kalashnikov Age, „Bulletin of the Atomic Scientists”, Vol. 55, No. 1, 01–02.1999, 
s. 19.

113  Zob.: M. Chorośnicki, Stany Zjednoczone Ameryki wobec państw Afryki na południe od Sahary w la-
tach siedemdziesiątych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1993; K. Trzciński, Wojny 
w Liberii i Sierra Leone (1989–2002). Geneza, przebieg i następstwa, Wydawnictwo Akademickie Dialog, 
Warszawa 2002.

114  „Pozostaje faktem, że wojna wpędziła w nędzę ten potencjalnie zamożny kraj, posiadający bogate 
złoża ropy naftowej i innych surowców oraz dobrą – jak na Afrykę – infrastrukturę. O skali i zaciekłości 



Oddziaływanie polityki eksportowej Stanów Zjednoczonych 161

Wydaje się, że polityka ekspansywnego eksportu broni, prowadzona w okresie zim-
nej wojny wobec wielu państw afrykańskich, jest jedną z przyczyn tak drastycznego 
rozwoju sytuacji na kontynencie, a głosy dowodzące historycznej odpowiedzialności 
eksporterów broni za ten stan rzeczy wydają się tym bardziej uzasadnione, że praktyka 
kierowania dostaw broni do państw afrykańskich jest kontynuowana pomimo dowodów 
na jej dramatyczne konsekwencje115. Za wynik militaryzacji systemu władzy podtrzymy-
wanej przez regularne dostawy broni można uznać hamowanie przemian pokojowych, 
transformacji gospodarczej oraz budowania trwałego systemu bezpieczeństwa w krajach 
dotkniętych niestabilnością. 

Militaryzację defi niuje się jako „wzrost potencjału wojskowego kraju [...] zwykle to-
warzyszy mu zwiększanie roli instytucji wojskowych w sprawach wewnętrznych, włącz-
nie ze sferą gospodarczą, społeczną i polityczną oraz w sprawach międzynarodowych”116. 
Militaryzacja ekonomiczna niesie z sobą wzrost wydatków na cele zbrojeniowe, co 
powoduje z kolei zmniejszanie nakładów na szeroko pojmowany rozwój społeczny, 
a w wielu wypadkach ograniczanie dostępu do podstawowych surowców i towarów, 
a więc obniżanie się poziomu „bezpieczeństwa żywnościowego”117. 

Kraje prowadzące agresywną politykę lub zaangażowane w konfl ikty zbrojne czę-
sto są nie tylko odbiorcami broni, lecz także pomocy humanitarnej. Funkcjonują one 
w błędnym kole zaspokajania potrzeb militarnych kosztem podstawowych dóbr, co po-
woduje wzrost negatywnych reakcji społecznych, a więc niesie z sobą kolejne konfl ik-
togenne czynniki. 

Sytuacja taka często staje się również elementem strategii sił przeciwnika, który blo-
kuje dostawy pomocy żywnościowej lub wody pitnej z zewnątrz. Broń kierowana do 
państw prowadzących działania zbrojne lub agresywną politykę zamiast rozszerzać gra-
nice bezpieczeństwa zawęża je, wpływając również zasadniczo na ich poziom rozwoju 
społecznego i ekonomicznego. Przeprowadzone w 1994 roku badania wykazały, że przy-
czyną 1/5 zadłużenia słabo rozwiniętych regionów na świecie był import o charakterze 

konfl iktu świadczą dane. Tylko w latach dziewięćdziesiątych zginęło w Angoli ponad dwieście pięćdziesiąt 
tysięcy ludzi”, M. Leśniewski, Wojna w Angoli (1961–1998), [w:] Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia kon-
fl iktów 1869–2000, red. A. Bartnicki, Książka i Wiedza, Warszawa 2000, s. 469. Dzieje konfl iktu w Angoli 
w najbardziej wyrazisty sposób oddają mechanizm uniezależniania się grup rebelianckich w budowaniu zaple-
cza militarnego. Siły UNITA początkowo bazowały na arsenale pozostałym z okresu zimnej wojny, kiedy do
Angoli – faworyzowanego sojusznika w antykomunistycznej batalii – Stany Zjednoczone dostarczały tajne 
transporty broni, których wartość jest szacowana na 250 mln dolarów. Natomiast w latach 90. siły UNITA 
zdolne były generować zyski rzędu przynajmniej 2 mld dolarów, które niemal w całości przeznaczano na 
zakup broni z nielegalnych źródeł, zob. U.N. Security Council, Report of the Panel of Experts on Viola-
tions of Security Council Sanctions Against UNITA, 10.03.2000, www.un.int.canada./html/angolareport.htm 
(20.06.2005). Na temat wykorzystania zasobów naturalnych do fi nansowania wojny w Angoli zob. również 
J.S. Sherman, Profi t versus Peace: The Clandestine Diamond Economy in Angola, „Journal of International 
Affairs”, Vol. 53, No. 2, 2000.

115  W okresie trwania zimnej wojny Stany Zjednoczone dostarczyły państwom afrykańskim, mającym 
status partnerów strategicznych (np. Zair, Liberia, Somalia), broń i technologie o wartości przekraczającej 
1,5 mld dolarów.

116  SIPRI Yearbook 1981: Armaments, Disarmament and International Security, London 1982, s. 383.
117  United Nations Development Programme (UNDP) stwierdza istnienie stanu „food security”, kiedy 

„wszyscy ludzie w każdym czasie posiadają zarówno fi zyczny, jak i fi nansowy dostęp do podstawowych 
produktów żywnościowych”; Human Development Report 1994, New York 1995, s. 22.
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militarnym118. Niektóre z tych państw regularnie przeznaczają większe nakłady na zbro-
jenia niż na opiekę zdrowotną, szkolnictwo i infrastrukturę komunikacyjną łącznie119. 

Porównanie wskaźników rozwoju i danych dotyczących wydatków na cele militarne 
nieuchronnie prowadzi do konkluzji, że transfery broni kierowane w rejony o niskim 
stopniu rozwoju ekonomicznego, przyczyniają się do pogłębienia zadłużenia i paupe-
ryzacji ich społeczeństw120. Niejednokrotnie nowoczesna broń, której pozyskanie jest 
ambicją przywódców omawianych wojen, jest jedynym przejawem zaawansowania cy-
wilizacji w XXI wieku, jaki spotkać można w państwach tzw. upadłych.

Praktyki importu broni nie stoją w sprzeczności z postulatem rozwoju, o ile mają one 
na celu zabezpieczenie, w duchu prawa i w zgodzie ze standardami międzynarodowymi, 
bezpieczeństwa społecznego oraz stanowią uzupełnienie równoległych działań w dzie-
dzinie rozwoju ekonomicznego i rozwoju społecznego. Tymczasem istotna część państw-
-odbiorców amerykańskiej broni znajduje się na niskim poziomie rozwoju społecznego, 
jest zaangażowana w konfl ikty zbrojne lub ma praktykę łamania praw człowieka. Do-
starczana broń przyczynia się do przedłużania destabilizacji, a jej oddziaływanie zamiast 
rozszerzać zakres bezpieczeństwa państwa, to zawęża go, zwiększając prawdopodobień-
stwo użycia siły dla rozwiązywania konfl iktów wewnętrznych i zewnętrznych.

Tabela 14. Wydatki militarne wybranych państw afrykańskich (w milionach dolarów)

Państwo
Lata

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Algieria 1901 2205 2414 2467 2453 2801 2925 2992 3515 4156

Angola 2718 1259 710 778 1027 978 1365 1627 1578 1508

Burundi 47,9 41,2 54,7 52,4 54,6 51,9 49,6 41,4 41,6 35,7

Republika Środ-
kowoafrykańska

– – – 14,8 16,7 15,6 15,4 – 16,1 23,3

Czad 37,4 42,3 45 45,5 46,1 54,6 55,5 54,2 64,2 64,1

Republika 
Konga

– – 60,7 72,3 78,1 79,9 79,5 80,8 90,8 111

Demokratycz-
na Republika 
Konga

67,8 49,8 – – 84,9 141 165 179 169 132

Wybrzeże 
Kości Słoniowej

– – – – 247 261 250 259 275 266

Erytrea 401 334 247 236 231 – – – – –

Etiopia 821 741 471 388 319 346 342 309 285 262

Ghana 54,7 76,6 48,2 53 66 64,3 64,1 69 106 92,4

Liberia – – – – – 2 5,5 5,6 3,2 –

118  Bleeding the Poor: Arms Versus Development, International Broadcasting Trust, 1994.
119  Więcej na ten temat zob. R. Draman, Poverty and Confl ict in Africa: Explaining a Complex Relation-

ship, Symposium paper: Experts Group Meeting on Africa-Canada Parliamentary Strengthening Program, 
Addis Abeba 19–23.05.2003. 

120  P. Collier, A. Hoeffl er, Military Expenditure: Threats, Aid and Arms Races, World Bank Policy Re-
search Working Paper 29, 27.11.2002, s. 12–13.
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Namibia 154 140 166 166 164 173 192 202 225 283

Niger 32,1 30,8 37,7 29 29,3 34,1 32,8 – – –

Nigeria 780 592 844 1273 784 764 647 703 816 1164

Ruanda 69,7 59,2 60,6 57,1 53,3 46,5 45 49,6 45,9 50

Sierra Leone – 22,9 27,4 27,1 29,6 24,1 23,6 26,4 24,9 33,4

Somalia – – – – – – – – – –

Sudan 693 902 566 655 501 1425 1165 1278 – –

Uganda 164 160 161 173 188 216 217 211 237 –

Zimbabwe 211 207 120 118 92,4 – – – – –

Źródło: SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, SIPRI, Oxford 2009 (wartość 
dolara z 2005 roku)

4.1. Studium przypadku: wojna w Afryce Wielkich Jezior – wpływ 
transferów broni na rozwój konfl iktu

Poczucie braku bezpieczeństwa lub zagrożenia bezpieczeństwa podsycać może permanen-
tny popyt na broń, niezależnie od obowiązujących regulacji. Szczególnie w okolicznościach, 
gdzie państwo nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa swoim obywatelom lub gdzie służby 
bezpieczeństwa czy policja postrzegane są jako skorumpowane i represyjne. Pomimo że wów-
czas posiadanie broni rodzi więcej zagrożeń niż korzyści dla bezpieczeństwa, wzmaga się 
popyt na broń w społeczeństwach znajdujących się w obszarach konfl iktów lub posiadających 
wysoki wskaźnik przestępczości121.

Powyższy cytat obrazuje sytuację, która od dziesięcioleci cechuje kraje Afryki, szcze-
gólnie te umiejscowione w rejonie afrykańskich Wielkich Jezior. Przykład historii kon-
fl iktów obecnych w tym regionie oraz ich skutków społeczno-gospodarczych ilustruje 
paradoks rozwoju spirali zbrojeń w wymiarze społecznym: ze względu na brak poczucia 
bezpieczeństwa pojedyncze osoby, grupy ideologiczne, zbiorowości etniczne i religij-
ne zaopatrują się w broń, co w konsekwencji prowadzi do sytuacji, w której ilość po-
wszechnie obecnej broni wzmaga stan społecznego zagrożenia. 

Od momentu zakończenia zimnej wojny rejon Afryki, obejmujący Ruandę, Burundi, 
część obszaru Ugandy, Tanzanii oraz Demokratycznej Republiki Konga, znajduje się 
niemal nieprzerwanie w stanie wojny. W działania zbrojne, na różnych etapach konfl ik-
tu, były zaangażowane wszystkie państwa regionu, co pogłębiło złożoność przyczyn 
walki i znacznie utrudniło identyfi kację interesów poszczególnych grup. Wojna rozpo-
częła się w 1994 roku konfl iktem plemiennym w Ruandzie, w wyniku którego zginęło 
prawie milion osób (przede wszystkim należących do ludu Tutsi). Wielu z winnych lu-
dobójstwa członków plemienia Hutu znalazło schronienie w Kongu-Kinszasie. Byli oni 
głównym powodem, dla którego w 1996 roku wojska ruandyjskie zaatakowały Kongo, 
aby przeciwdziałać odradzaniu się partyzantki Hutu. Wojna doprowadziła do obalenia 
rządzącego przez 30 lat w Zairze Mobutu Sese Seko. Jego miejsce zajął Laurent Kabila, 

121  W. Cukier, V.W. Sidel, The Global Gun Epidemic: From Saturday Night Specials to AK–47’s, Praeger 
Security International, Portsmoth 2006, s. 50.
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który jednak dążył do uniezależnienia grup Hutu od Ruandy. Przyjęcie takiej linii poli-
tycznej było bezpośrednią przyczyną wybuchu drugiej wojny kongijskiej, która zyskała 
miano afrykańskiej wojny światowej. 

W latach 1998–2002 na terytorium Konga-Kinszasy zginęło 2–3 miliony osób. W dzia-
łaniach wojennych wzięło udział niemal 12 państw. Oprócz Ruandy kolejne kongijskie 
armie powstańcze wsparły Burundi i Ugandę, zaś Angola, Namibia, Zimbabwe, Czad 
i Sudan przysłały swe wojska na pomoc władzom w Kinszasie. W efekcie terytorium 
Demokratycznej Republiki Konga zostało podzielone na co najmniej trzy części kon-
trolowane przez: armię rządową, powstańców wspieranych przez Ruandę i powstańców 
wspieranych przez Ugandę. Zawierane rozejmy i porozumienia oraz wspierany przez 
społeczność międzynarodową proces pokojowy nie wpłynęły dotychczas w zdecydowa-
ny sposób na normalizację sytuacji.

Na kształt tego konfl iktu, rozgrywającego się głównie na terenie Demokratycznej Re-
publiki Konga, wpłynęła z pewnością obecność zróżnicowanej i łatwo dostępnej broni, 
będącej spuścizną po dawnym Zairze. W okresie 32 lat trwania reżimu Mobutu Sese 
Seko w tym państwie Stany Zjednoczone dostarczyły tam broń i wyposażenie militarne 
o wartości około 300 milionów dolarów, natomiast wartość szkoleń militarnych prze-
prowadzonych w tym czasie oceniono na około 100 milionów dolarów122. Pomimo bru-
talizacji polityki dyktatora i rządów siły stosowanych wobec społeczeństwa ówczesny 
interes polityczny Stanów Zjednoczonych przemawiał za ciągłym dozbrajaniem Mobu-
tu. Wojska Zairu, szkolone przez specjalistów amerykańskich i posługujące się amery-
kańskim wyposażeniem, systematycznie dokonywały aktów przemocy wobec ludności 
cywilnej, jednak władze USA przyjmowały pogląd, że szkolenia wojskowe „stoją na 
straży wewnętrznej stabilności i integralności terytorialnej Zairu, nie stwarzając zagro-
żenia dla krajów sąsiadujących”123.

Mechanizm budowania siły militarnej w wypadku wszystkich państw regionu był 
oparty przez wiele lat na pomocy ze strony zaprzyjaźnionych supermocarstw. Po zakoń-
czeniu zimnej wojny państwa afrykańskie stały się głównymi odbiorcami przestarzałej 
broni z likwidowanych składów, przede wszystkim krajów postsowieckich. 

Afryka jest też głównym kierunkiem dostaw nielegalnych transferów broni. Ze 
względu na niestabilność systemów politycznych oraz nieskuteczność administracyj-
nych struktur wielu państw broń kierowana do publicznych arsenałów często przedo-
staje się w prywatne ręce, poszerzając możliwości i skalę działań armii partyzanckich, 
bojówek i grup paramilitarnych. W wyniku tych procesów, których natężenie wzrosło 
istotnie od początku lat 90., państwa kontynentu afrykańskiego doświadczyły w najbar-
dziej drastyczny sposób konsekwencji masowego użycia broni lekkiej (Small & Light 
Weapons, SLAW). 

Ciągły napływ broni w rejon afrykańskich Wielkich Jezior (w omawianym okresie) 
stał w wyraźnej sprzeczności z ogólną tendencją w kwestii przepływu broni na świecie. 
Kiedy w skali całego globu następowały procesy spadku intensywności militarnej wy-
miany handlowej, w Subsaharyjskiej Afryce transakcje handlu bronią nabierały impetu. 

122  W.D. Hartung, The Role of U.S…, http://www.worldpolicy.org/projects/arms/reports/testimo-
ny030701.htm (04.04.2005). 

123  Congressional Presentation for Foreign Operations, Fiscal Year 1986, US Department of State, 
Washington 1987, s. 333.
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W okresie 1992–1994 Ruanda była trzecim co do wielkości importerem broni w regionie 
(po Angoli i Nigerii)124. 

Chociaż na początku lat 90. przedsięwzięto pewne środki zapobiegawcze, m.in. ogra-
niczono dostawy broni dla rządu w Kinszasie, to jednak utworzony w okresie zimnej 
wojny arsenał, pozostający do dyspozycji kolejnych radykalnych rządów, skłaniał do 
sięgnięcia po rozwiązania siłowe w obliczu sporów. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na dramatyczny rozwój wypadków w Kongo 
były przemiany w strukturze zarządzania bogactwami naturalnymi kraju. Mogły być one 
sterowane faktem szerokiej dostępności broni, co wspomogło toczącą się od lat 80. po-
wolną ewolucję sektora wydobywczego, eksploatującego bogate złoża surowców mine-
ralnych na terenie Konga. Początkowo jego struktura opierała się na dużych kopalniach 
głębinowych, których zarząd i ochronę zapewniało państwo; jednak z czasem przemysł 
wydobywczy stopniowo przekształcił się w sieć niewielkich kopalni powierzchniowych, 
które rozwijały własne siły bezpieczeństwa – ekonomicznie i politycznie niezależne od 
władzy centralnej. Dostępność broni sprzyjała rozwijaniu grup paramilitarnych kierowa-
nych przez lokalnych liderów, oferujących usługi ochrony mniejszym kopalniom, które 
nie zdołały wykształcić własnych oddziałów bezpieczeństwa. Tendencja ta w dużym 
stopniu wpłynęła na ograniczenie możliwości kontroli sytuacji na terytorium państwa 
przez siły rządowe oraz znaczące przekształcenia sił militarnych podległych central-
nemu rządowi. Członkowie grup paramilitarnych oraz żołnierze rządowi, dysponując 
bronią, mogli przejmować intratne sektory wydobywcze, oferować usługi ochrony ko-
palniom i transportom. Ich aktywność skupiła się wokół handlu diamentami, złotem, 
kawą, drewnem, kobaltem i bronią125. 

Działania wojenne w bogatych w surowce regionach Afryki mają oczywiste konse-
kwencje ekonomiczne – wykorzystywanie bogactw naturalnych dla wsparcia interesów 
walczących stron. Wojnę prowadzoną w rejonie Wielkich Jezior (z perspektywy Demo-
kratycznej Republiki Konga jest to wojna domowa; to również jeden z najpoważniej-
szych konfl iktów międzynarodowych kontynentu afrykańskiego) cechuje silne uzależ-
nienie od polityki handlu bronią i surowcami naturalnymi126. Skala zysków, jakie czerpią 
z działań wojennych zaangażowane w nie strony – prywatne milicje, walczący na zlece-
nie rządów zewnętrznych czy grupy paramilitarnych rebeliantów – poważnie redukuje 
ich zaangażowanie w proces pokojowy. Przywódca jednego z krajów uczestniczących 
w konfl ikcie – prezydent Ruandy Paul Kagame – otwarcie określił go jako „samofi nan-
sującą się wojnę”. Raport na temat eksploatacji bogactw naturalnych podczas wojny, 
przygotowany przez panel ekspertów ONZ, stwierdza, że chęć zysków była bezpośred-
nią przyczyną zaangażowania w działania wojenne zarówno Ugandy, jak i Ruandy127. 

124  World Military Expenditures and Arms Transfers, 1995, U.S. Arms Control and Disarmament Agen-
cy, Washington 1996. 

125  M. Ross, How Does Natural Resource Wealth Infl uence Civil War? Evidence from 13 Case Studies, 
03.06.2002, s. 23, http://www.wcfi a.harvard.edu/seminars/pegroup/Ross.pdf (15.12.2006).

126  Szeroką analizę tzw. wojen o surowce prezentują m.in. M.T. Klare, Resource Wars: the new landsca-
pe of Global Confl ict, Henry Holt, New York 2001; A. Gedicks, New Resource Wars: Native and Environmen-
tal Struggles Against Multinational Corporations, South End Press, Boston 1993. 

127  Report of the Panel of Experts on the Illegal Exploitation of Natural Resources and Other Forms of 
Wealth of the Democratic Republic of Congo (S/2001/357), United Nations Security Council, 12.04.2001. 
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W czasie trwania wojny, której znaczenie wyraża się przede wszystkim skalą do-
chodów dla walczących stron, jednymi z najbardziej pożądanych dóbr są broń oraz 
edukacja wojskowa. Taki stan rzeczy jest wykorzystywany przez państwa zewnętrzne, 
niezaangażowane w konfl ikt, ale inwestujące w danym kraju dla wzmocnienia swojej 
pozycji.

Wsparcie dla nowych władz Demokratycznej Republiki Konga ze strony rządu ame-
rykańskiego miało niewątpliwe uzasadnienie jako forma ochrony interesów amerykań-
skich przedsiębiorstw operujących w tym i w sąsiednich krajach. Kiedy stało się jasne, 
że kierowane przez Laurenta Kabilę oddziały Sojuszu Sił Demokratycznych na rzecz 
Wyzwolenia Konga/Zairu zwyciężą siły Mobutu, w kwietniu 1997 roku American Mi-
ning Fields zawarło z Kabilą kontrakt na wydobycie surowców mineralnych o warto-
ści 885 milionów dolarów128. W okresie stabilizowania się rządów następcy Mobutu 
(w 1997 roku) kontynuowano realizację amerykańskiego programu szkoleń militarnych 
– International Military Education and Training IMET; miał on wspierać nowy rząd 
w „rozwijaniu apolitycznej kadry militarnej, która działać będzie w zgodzie z poszano-
waniem praw człowieka, zasad prawnych oraz koncepcją cywilnego zwierzchnictwa nad 
wojskiem”129. 

Analizując siatkę zależności pomiędzy interesami prywatnych przedsiębiorstw, rządu 
i fi rm zbrojeniowych, warto odwołać się do statystyk mówiących, że w latach 90. Sta-
ny Zjednoczone dostarczyły broń oraz przeprowadziły szkolenia wojskowe o wartości 
przekraczającej 125 milionów dolarów w 8 państwach bezpośrednio zaangażowanych 
w konfl ikt kongijski130. Na mocy realizowanego przez Pentagon programu Joint Combi-
ned Exchange Training (JCET) amerykańskie siły specjalne przeprowadziły szkolenia 
w 34 krajach afrykańskich, trenując m.in. grupy walczące po obydwu stronach wojny 
kongijskiej – od popierających rebelię Ruandy i Ugandy do wspierających rządy Kabi-
li131 Zimbabwe i Namibii. 

Pozostaje więc stwierdzić, że polityka największego eksportera broni na świecie, 
a szczególnie fakt dostarczania usług i produktów militarnych do krajów aktywnie zaan-
gażowanych w działania zbrojne przyczyniły się do stworzenia dramatycznego scenariu-
sza konfl iktu kongijskiego i rozwoju nowych tendencji pogłębiających stan zagrożenia 
pokoju w regionie. 

128  Warunki kontraktu zostały w późniejszym okresie zmienione przez Kabilę, który większe przywileje 
przyznał Anglo-American Corporation, dlatego ostatecznie American Mining Fields znalazło się w gronie 
sponsorów walczących przeciwko Kabili – oddziałów złożonych z Kongijczyków należących do plemienia 
Tutsi. M. Ross, How Does Natural Resource Wealth Infl uence..., s. 25, http://www.wcfi a.harvard.edu/semi-
nars/pegroup/Ross.pdf (15.12.2006).

129  Congressional Presentation for Foreign Operations, Fiscal Year 1986, US Department of State, 
Washington 1987, s. 79.

130  W.D. Hartung, B. Moix, Deadly Legacy: U.S. Arms to Africa and the Congo War, „World Policy 
Institute”, New York 2000, s. 1–3.

131  Poza tym spośród 19,5 mln dolarów, skierowanych w ramach pomocy i szkoleń militarnych do 
państw afrykańskich w 1999 roku, 4,8 mln przekazano do krajów bezpośrednio lub pośrednio zaangażowa-
nych w konfl ikt kongijski. Środki te przekazane zostały w ramach Foreign Military Sales (FMS), Commercial 
Sales oraz International Military Education and Training (IMET), a więc poza sumą skierowaną na mocy 
Joint Combined Exchange Training (JCET). Zob. Foreign Military Sales, Foreign Military Construction 
Sales, and Foreign Military Assistance Facts, U.S. Department of Defense, Washington 2000.
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Wojna tocząca się w rejonie Wielkich Jezior jest przykładem często przywoływanym 
w międzynarodowej debacie nad skalą zagrożeń bezpieczeństwa wywołanych maso-
wym rozprzestrzenianiem broni lekkiej.

Do niedawna światowy dyskurs nad bezpieczeństwem zdominowany był przez zagrożenie 
wybuchem wojny nuklearnej i proliferację systemów broni ciężkiej. W transakcjach handlu 
bronią broń lekka stanowiła tylko dodatek, prezent, osładzający główny przedmiot wymiany. 
Jednak od początku lat 90. dyskusja nad rolą i zagrożeniami ze strony SLAW zastąpiła tę roz-
trząsającą niebezpieczeństwo nuklearne, wskazując, że stanowi ona obecnie jedno z głównych 
zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego. Był ku temu dobry powód. Transformacja spo-
sobu prowadzenia wojen w okresie postzimnowojennym, podobnie jak przeobrażenie samych 
żołnierzy oraz ich celów w konfl iktach rejonów znajdujących się na niskim poziomie rozwo-
ju społeczno-gospodarczego, przekształciła broń lekką z pomocniczego narzędzia przemocy 
w środek masowej dewastacji132.

Wzrastające znaczenie tego rodzaju broni ujawniło się przede wszystkim w sytuacji 
dramatycznego podwyższenia liczby ofi ar wynikających z jej rozprzestrzeniania w re-
jonach walk. Podczas gdy precyzyjne, nowoczesne technologie militarne, doskonalone 
w laboratoriach Zachodu, mają uczynić wojnę bardziej humanitarną i wyłączyć z niej 
cywili, gwałtowne rozprzestrzenianie podstawowych narzędzi walki przynosi odwrotny 
skutek. 

Przemiana modelu wojny, obserwowana na przykładzie krajów afrykańskich, wyraża 
się przede wszystkim w ogromnym zaangażowaniu ludności cywilnej w konfl ikt mili-
tarny. Zjawisko to nie sprowadza się jedynie do przeważającej wśród cywili liczby ofi ar 
czy przesiedleń, ale obejmuje również skomplikowane i długotrwałe procesy społeczne 
wynikłe w konsekwencji angażowania w działania wojenne dzieci czy też wydłużenia 
czasu trwania konfl iktu. Ludność cywilna staje się elementem konfl iktu, jego celem 
i stroną. Natura przeciągających się wojen o niskiej intensywności sprawia, że w wielu 
miejscach świata wyrosły całe pokolenia, którym obcy jest stan pokoju133. 

Pogłębianie animozji i dysproporcji etniczno-społecznych, na równi z rozpowszech-
nionym w państwach regionu Wielkich Jezior zjawiskiem faworyzowania wybranych 
grup etnicznych, sprawiają, że w każdym z bloków tych multietnicznych struktur poja-
wiają się uzbrojone oddziały broniące interesów grup, z których się wywodzą. Na kwe-
stie przynależności narodowościowej czy etnicznej nakładają się interesy gospodarcze 
poszczególnych grup czy przedsiębiorstw. Dla ich ochrony niezbędne jest posiadanie 
prywatnego arsenału. W końcu każdy, kto ma broń, w kraju prowadzącym wojnę jest 
w jakimś sensie żołnierzem. Nawet jeśli interesuje go wyłącznie ochrona własnej ro-
dziny i dobytku, to aby tę broń zdobyć, musi opowiedzieć się po którejś ze stron. Jak 
podsumowuje sytuację pracownik misji humanitarnej w południowym Kongu:

Jest tutaj tyle broni, że każdy stanowi swoje własne prawo. Panuje praktycznie kompletna 
bezkarność. Każdy, kto trzyma karabin, sprawuje władzę i może zagrażać innym134.

132  A.F. Musah, Africa – the Political Economy of Small Arms and Confl icts, „DPMN Bulletin”, Vol. 8, 
07.2001, s. 2.

133  W minionej dekadzie w rejonie Wielkich Jezior walczyło od 30 do 35 tys. żołnierzy-dzieci. Zob. The 
Call for Tough Arms Controls. Voices from the Democratic Republic of the Congo, raport Amnesty Interna-
tional, International Network on Small Arms (IANSA) oraz Oxfam, 9.07.2006, s. 7.

134  The Call for Tough Arms Controls. Voices from…, s. 2.
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Rozpowszechnienie agresji w życiu społecznym i poczucie stałej obecności wrogów 
powoduje naturalną potrzebę posiadania broni wśród coraz szerszego grona członków 
społeczności. Popyt na militaria zaspokajany jest z kolei przez siatki dostawców niele-
galnej broni, które zainteresowane są utrzymaniem swojego rynku zbytu. Procesy mi-
litaryzacji społeczeństw zamieszkujących rejon afrykańskich Wielkich Jezior stanowią 
podłoże zaistniałej tam sytuacji; militarne sojusze i antagonizmy rozgrywają się głównie 
pomiędzy regionalnymi grupami, jednorodnymi etnicznie lub ideologicznie. Ich wojen-
na polityka przebiega niejako równolegle do polityki władz poszczególnych państw, któ-
rych struktury cechuje chwiejność i brak legitymizacji. Skomplikowana sytuacja układu 
grup prowadzących działania wojenne oraz brak jednorodnej płaszczyzny kulturowo-
-ideologicznej pomiędzy nimi sprawia, że łatwo mogą one zostać poddane wpływom sił 
zewnętrznych. Jednym ze sposobów oddziaływania politycznego są transfery militarne 
wysyłane jako wyraz poparcia dla jednej ze stron konfl iktu. 

Sytuacja w rejonie afrykańskich Wielkich Jezior jest wypadkową wielu zjawisk po-
litycznych i gospodarczych oraz procesów globalizacyjnych, czasem trudnych do zaak-
ceptowania w tych tradycyjnie zorientowanych strukturach społecznych. Jednak faktem 
jest, że do zaistniałego stanu rzeczy przyczynia się w dużej mierze polityka handlu bro-
nią i usługami militarnymi prowadzona przez wysoko rozwinięte kraje Zachodu, w tym 
również Stany Zjednoczone. Zasoby arsenałów nie mogą być uznane za bezpośrednią 
przyczynę pojawienia się sporów politycznych czy etnicznych, ale ich obecność i do-
stępność może stać się czynnikiem krytycznym w procesie przechodzenia konfl iktu 
w fazę przemocy oraz determinować skalę i długość trwania jego agresywnych form. 

Oddziaływanie na państwa pozostające w stanie wojny przez całe dziesięciolecia, za 
pomocą dostarczania narzędzi militarnych, okazało się w przypadku rejonu afrykańskich 
Wielkich Jezior strategią krótkowzroczną i nieefektywną. Co więcej, jej realizowanie 
prowadzi do pogłębiania zacofania społeczno-gospodarczego społeczeństw tych krajów; 
ma katastrofalne skutki w sferze bezpieczeństwa indywidualnego i zbiorowego oraz tłu-
mi możliwości cywilizacyjnego rozwoju. Warto w tym miejscu przywołać konkluzję 
raportu Departamentu Stanu z listopada 1999 roku oceniającego wpływ transferów broni 
na sytuację w Afryce Centralnej:

Chociaż ilość broni napływającej do tego regionu jest niewielka w porównaniu do wielkości 
transferów kierowanych w inne rejony świata, oddziaływanie tych praktyk na wrażliwą struk-
turę polityczną obszaru Afryki Centralnej/Wielkich Jezior przyniosło katastrofalne skutki135. 

W kontekście tego stwierdzenia zastanawia fakt, że rząd Stanów Zjednoczonych kon-
tynuuje praktykę eksportowania broni do prowadzących wojny państw afrykańskich, co 
wciąż jest uzasadniane zimnowojenną retoryką jako sposób promowania pokoju i sta-
bilności lub jako wymóg szerszej strategii antyterrorystycznej. Zakres świadczeń mili-
tarnych przeznaczony dla krajów afrykańskich rozszerza się z powodów politycznych 
i gospodarczych. Dostarczanie broni do krajów, w których łamane są podstawowe pra-
wa człowieka, a systemy rządów drastycznie odbiegają od standardów demokracji, stoi 
w sprzeczności zarówno z zasadami, na których opiera się amerykański system eksportu 
broni, jak i nie zaspokaja żywotnych interesów ekonomicznych państwa eksportującego. 

135  Arms Flows to Central Africa/Great Lakes Fact Sheet, [w:] W.D. Hartung, B. Moix, Deadly Legacy: 
U.S. Arms to Africa..., s. 5.
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Jednak oceniając skutki tego eksportu w skali globalnej, trzeba stwierdzić, że niewiele 
jest miejsc, gdzie ma on tak destrukcyjne i niehumanitarne konsekwencje jak w Afryce, 
czego wymowny przykład stanowi długotrwały konfl ikt rozgrywający się w państwach 
rejonu Wielkich Jezior. 

5. SANKCJE  W  POLITYCE  EKSPORTOWEJ  STANÓW 
ZJEDNOCZONYCH

Sankcje ekonomiczne są często stosowanym środkiem oddziaływania na arenie mię-
dzynarodowej. Inicjowane są zarówno przez organizacje międzynarodowe, jak i grupy 
państw podejmujących wspólnie jednorazowe akcje lub państwa występujące unilate-
ralnie. 

W przypadku Stanów Zjednoczonych historia stosowania sankcji będzie odzwiercied-
leniem przyjętego w danym okresie kierunku kształtowania polityki zagranicznej tego 
kraju, która albo zakładała wysoki stopień koordynacji działań z innymi podmiotami, 
albo dążyła do jednostronnego wywierania wpływu na stan stosunków międzynarodo-
wych. Współudział Stanów Zjednoczonych w podejmowaniu multilateralnych sankcji 
wobec podmiotów naruszających zasady współżycia międzynarodowego jest wyrazem 
otwarcia na współpracę w celu poprawiania stanu bezpieczeństwa globalnego. Stanowi 
on jednak raczej formę delegowania władzy do organizacji międzynarodowych, w wy-
padku sankcji będzie to najczęściej ONZ, niż uznanie prawa tych organizacji do pełnej 
niezależności w działaniach. Zbiorowe użycie sankcji często było wyrazem woli i naci-
sków mocarstw, które wzmacniały siłę swojego głosu i symboliczny wymiar ograniczeń, 
poparciem mniejszych państw. Kolektywne użycie sankcji w historii stosunków między-
narodowych było raczej incydentalne. Wśród znaczących przykładów można wymienić: 
sankcje Ligi Narodów wobec Włoch w okresie 1935–1936, ONZ przeciwko Rodezji 
w latach 1965–1979, aliantów przeciwko Niemcom i Japonii podczas II wojny świato-
wej, ONZ przeciwko Irakowi w latach 90.136 

Sankcje multilateralne są wyrazem wspólnego stanowiska państw, które rozpoznają 
tożsame interesy. Tego rodzaju współpraca jest czynnikiem, którego znaczenie rośnie 
w miarę pogłębiania się wielowymiarowych relacji pomiędzy państwami, co w ostatnim 
okresie zostało ułatwione przez procesy globalizacyjne. 

W wypadku ONZ upoważnienie do stosowania sankcji wypływa z artykułu 41. Karty 
Narodów Zjednoczonych; decyzja w tej sprawie wymaga potwierdzenia Rady Bezpie-
czeństwa, że zachowanie danego państwa stanowi zagrożenie dla międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa. 

ONZ stosuje więc sankcje przede wszystkim jako wyraz sprzeciwu, czy też formę 
ukarania danego państwa za złamanie reguł współżycia międzynarodowego, które za-
szło wcześniej. Z tej perspektywy sankcje unilateralne oferują szerszy zakres wpływu na 

136  G.C. Hufbauer, J.J. Schott, K.A. Elliott, B. Oegg, Economic Sanctions Reconsidered. History and 
Current Policy, Institute of International Economics, Washington 2007, s. 10–11.
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zachowanie podmiotu, który staje się ich celem, mogą mieć również charakter prewen-
cyjny lub ostrzegawczy137.

Żadne inne państwo na świecie nie posługuje się instrumentem nacisku w postaci 
sankcji tak często jak Stany Zjednoczone. Jest to wynikiem oddziaływania tradycji poli-
tycznej zapoczątkowanej przez prezydenta W. Wilsona, który uznał, że wywieranie pre-
sji społeczności międzynarodowej przez ograniczanie rozwoju ważnych z punktu widze-
nia interesów danego państwa sfer ekonomii i wojskowości, może stanowić alternatywę 
dla użycia siły przy osiąganiu stabilizacji międzynarodowej. W 1921 roku stwierdził on, 
że: „Naród bojkotowany jest narodem, który zmierza do poddania się. Nałożenie ekono-
micznych, pokojowych, cichych sankcji stanowi nadzwyczajne remedium na sytuacje, 
które zwyczajowo rozstrzyga się z użyciem siły zbrojnej”138. 

Kongres Stanów Zjednoczonych nie przyjął jednak paktu Ligi Narodów, której idee 
chciał Wilson za pomocą tego rodzaju argumentów zakrzewić na amerykańskim grun-
cie. Jedynym długotrwałym efektem tych wysiłków było rozpowszechnienie sankcji 
jako narzędzia dyplomacji. Są one traktowane przede wszystkim jako środek wyrazu, 
za pomocą którego rząd amerykański przekazuje swój stosunek wobec zachodzących 
procesów politycznych. 

Sankcje ekonomiczne zdefi niować można ogólnie jako: „Celowe, podjęte przez rząd 
wycofanie lub groźba wycofania z dwustronnego handlu lub relacji fi nansowych”139. 
Ich podstawową funkcję instrumentu nacisku w stosunkach międzynarodowych oddaje 
pełniej poniższa defi nicja:

[...] ekonomiczny środek przymusu stosowany przeciwko jednemu lub większej liczbie 
państw w celu uzyskania zmiany ich polityki, lub też wyrażenia opinii państwa nakładającego 
sankcje na temat charakteru tej polityki140. 

W systemie amerykańskim uprawnienie do stosowania sankcji posiada prezydent, 
głównie na mocy International Emergency Economic Powers Act z 1979 roku, lub przez 
powołanie się na szczegółowe zapisy ustaw dotyczących poszczególnych sfer wymia-
ny handlowej, bezpieczeństwa międzynarodowego, przestrzegania standardów praw 
człowieka czy też aktów prawnych regulujących stosunki bilateralne z poszczególnymi 
państwami. Nadzór nad wdrażaniem i monitoringiem sankcji, zarówno tych nakłada-
nych z ramienia ONZ, jak i będących wynikiem jednostronnej decyzji Stanów Zjedno-
czonych, sprawuje Offi ce of Foreign Assets Control w amerykańskim Departamencie 
Skarbu. 

Badania nad sposobem używania sankcji w polityce zagranicznej Stanów Zjednoczo-
nych wskazują na trzy podstawowe modele, w ramach których prezydent posługuje się 
tym środkiem: naciski dyplomatyczne (coercive diplomacy) – sankcje zastosowane jako 
narzędzie oddziaływania na dany cel, pod wpływem narastania napięcia w stosunkach 

137  Zob. np: S. Chesterman, B. Pouligny, The Politics of Sanctions, International Peace Academy, 
05.2002.

138  Cyt. za: G.C. Hufbauer, Sanctions-Happy USA, „The Washington Post”, 12.06.1998.
139  G.C. Hufbauer, J.J. Schott, K.A. Elliott, B. Oegg, Economic Sanctions Reconsidered..., s. 2; E. Da-

vidsson, Towards an Defi nition of Economic Sanction, http://www.aldeilis.net/jus/econsanc/defi nition.pdf 
(12.03.2004).

140  B.E. Carter, International Economic Sanctions: Improving the Haphazard U.S. Legal Regime, Camb-
ridge University Press, Cambridge 1988, s. 4.
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bilateralnych czy też prowokacyjnej polityki państwa stanowiącego cel sankcji; impera-
tyw polityki wewnętrznej (domestic imperative) – sankcje zastosowane pod naciskiem 
krajowej opinii publicznej lub jako środek zastępczy, który służy odwróceniu społecznej 
uwagi od problemów bieżącej polityki; sankcje są jednym z mechanizmów wykorzy-
stywanych dla odbudowywania poparcia społecznego, szczególnie w okresie przedwy-
borczym; zgodność proceduralna (procedural rationality) – nałożenie sankcji następuje 
w konsekwencji zaistnienia warunków progowych zapisanych w porozumieniach bilate-
ralnych i aktach prawa międzynarodowego; jest ono również wynikiem oddziaływania 
grup doradczych skupionych wokół prezydenta141.

Sankcje ekonomiczne najczęściej stosowane są wobec: państw, które dokonują syste-
matycznych naruszeń powszechnie uznawanych standardów prawa humanitarnego, do-
konują aktów agresji wobec państw sąsiadujących, zagrażają bezpieczeństwu regional-
nemu lub bezpieczeństwu i interesom Stanów Zjednoczonych; rządów, które wspierają 
terroryzm międzynarodowy; rządów, jednostek lub przedsiębiorstw, które przyczyniają 
się do rozprzestrzeniania broni masowej zagłady, wspierają handel narkotykami. Decy-
zja o wprowadzeniu sankcji w systemie amerykańskim najczęściej jest podejmowana 
w oparciu o następujące regulacje:

– Arms Export Control Act: paragraf 38 upoważnia prezydenta do wprowadzenia 
ograniczeń w sprzedaży i transferach broni ze względu na możliwość zagrożenia 
dla światowego pokoju lub bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, określa kary 
za pogwałcenie regulacji amerykańskich w dziedzinie handlu zbrojeniowego. 
Paragraf 42 przyznaje głowie państwa prawo do wstrzymania sprzedaży broni, 
kredytowania czy realizacji kontraktów, na gruncie możliwych zagrożeń dla bez-
pieczeństwa narodowego;

– Foreign Assistance Act z 1961: paragraf 116 zabrania udzielania wsparcia ekono-
micznego państwom lub rządom zaangażowanym w systematyczne pogwałcenia 
uznanych na gruncie międzynarodowym praw człowieka; 

– Export Administration Act z 1979: paragraf 5 b upoważnia prezydenta do ogra-
niczenia eksportu do krajów komunistycznych oraz tych, których interesy „są 
sprzeczne z interesami bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych”;

– Foreign Operations, Export Financing and Related Programs Appropriations 
Act z 1998: paragraf 570 zabrania udzielenia wsparcia siłom zbrojnym każdego 
kraju, co do którego istnieją uzasadnione podejrzenia, że siły te dopuszczają się 
poważnych naruszeń praw człowieka;

– Trading with the Enemy Act: paragraf 5 b upoważnia prezydenta do wszczęcia 
śledztwa, regulacji lub zakazu transakcji oraz zamrożenia kapitału. Jednak zasto-
sowanie tego środka oddziaływania w polityce zagranicznej jest często sygnałem 

141  Prawidłowości te zostały zaobserwowane podczas badań porównawczych, których przedmiotem 
była analiza okoliczności i procesu decyzyjnego związanego z zastosowaniem sankcji ekonomicznych na ba-
zie 22. przypadków zaistniałych w okresie 1948–1978. Zob. A.C. Drury, How and Whom the U. S. President 
Sanctions: A Time-Series Cross Section Analysis of U.S. Sanction Decisions and Characteristics, Internation-
al Studies Association, 03.1998; A.C. Drury, Economic Sanctions and Presidential Decisions: Contending 
Models of Political Rationality, wystąpienie podczas dorocznego spotkania International Studies Associa-
tion, San Diego 1996.
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dostrzeżenia danego problemu, nie stanowi natomiast o poważnym zaangażowa-
niu się w rozstrzygnięcie czy powstrzymanie negatywnych zjawisk142.

Kongres może zainicjować procedurę prowadzącą do nałożenia sankcji lub też zażą-
dać udowodnienia, że inne środki nacisku zastosowane w odniesieniu do danego pań-
stwa przyniosły pożądany skutek i sytuacja nie wymaga nałożenia sankcji. 

Jedną z form, w których przejawiają się sankcje ekonomiczne, obok ograniczeń 
w udzielaniu kredytów i innych przejawów wsparcia gospodarczego, wstrzymania inwe-
stycji, kontroli zasobów zagranicznych i transferów fi nansowych, jest też pełne ograni-
czenie wymiany handlowej lub restrykcje odnoszące się do określonych rodzajów towa-
rów czy usług. Ze względu na strategiczny charakter handlu materiałami i technologiami 
zbrojeniowymi ograniczenia w tej sferze są częstą reakcją na posunięcia polityczne 
państw-odbiorców, które wskazują, że broń, będąca przedmiotem wymiany, może po-
tencjalnie stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, ekonomicznych 
interesów eksportera lub stosowana jest bez poszanowania standardów humanitarnych 
i regulacji międzynarodowych.

Embargo na handel bronią jest kluczowym narzędziem, które może ograniczać moż-
liwości agresji zbrojnej państwa-odbiorcy sankcji. Embargo ustanawia całkowity lub 
ograniczony zakaz transakcji, których przedmiotem jest uzbrojenie traktowane całościo-
wo lub wyróżnione jego elementy. Embargiem na handel bronią najczęściej są obej-
mowane państwa lub podmioty pozapaństwowe stanowiące zagrożenie dla stabilności 
i bezpieczeństwa międzynarodowego. Jest ono stosowane również w celu odcięcia dyk-
tatorów, czy rządów represyjnych, od źródła narzędzi umożliwiających działania łamią-
ce standardy poszanowania praw człowieka. Embargo może mieć charakter unilateralny 
lub też stanowić wyraz wspólnej polityki grupy państw. 

Najczęściej embargo jest stosowane jako reakcja społeczności międzynarodowej na 
kryzysy zagrażające bezpieczeństwu – wybuch konfl iktu, zamach stanu, zagrożenie ter-
rorystyczne itp. Często też jest wyrazem potępienia represyjnych praktyk danego rządu 
(używane jako element polityki powstrzymywania) oraz symbolicznego odniesienia do 
spraw polityki międzynarodowej143. 

Sankcje tego rodzaju łączy się najczęściej z innymi restrykcjami, a ich zastosowanie 
zazwyczaj poprzedzają zabiegi o charakterze dyplomatycznym oraz środki „miękkiej” 
perswazji.

Jednak o ile dostawy broni do krajów prowadzących agresywną politykę niemal za-
wsze zwiększają prawdopodobieństwo konfl iktu, o tyle ograniczenie lub uniemożliwie-
nie przepływu broni nie stanowi gwarancji zatrzymania, zaniechania działań zbrojnych 
czy też brutalnej polityki wewnętrznej. Proceder nielegalnego handlu bronią przybiera 
znaczące rozmiary nawet w sytuacji, kiedy istnieje możliwość legalnego dostępu do 
broni i technologii militarnych. Wprowadzenie embarga skutkuje automatycznym wzro-
stem wartości podziemnego rynku broni, a nieskuteczny często monitoring nałożonych 
ograniczeń powoduje zwiększenie profi tów uzyskiwanych z handlu bronią dla tych, któ-

142  Przytoczone regulacje mają największe znaczenie w przypadku handlu bronią. Ze względu na rozle-
głość tematyki i szczegółowość odnoszących się do niej regulacji nie sposób określić pełnej listy przepisów, 
których pogwałcenie mogłoby pociągać za sobą decyzję o zastosowaniu embarga. 

143  Zob. np. J. III Gavin, Economic Sanctions: Foreign Policy Levers or Signals?, Cato Policy Analysis, 
No. 124, Washington 11.1989, s. 4.
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rych embargo ma dotykać, sprawiając, że podtrzymywanie konfl iktu staje się środkiem 
dla osiągania korzyści fi nansowych144. 

Pomimo danych historycznych wskazujących na niską efektywność stosowania sank-
cji w roli środka ograniczającego lub umożliwiającego dostęp do artykułów militarnych, 
należą one do podstawowych narzędzi wykorzystywanych przez społeczność między-
narodową wobec aktów agresji czy prześladowań. Embargo na handel bronią pozostaje 
najczęściej używaną i zarazem najczęściej łamaną formą sankcji ekonomicznych. Po-
gwałcenie embarga skutkuje często wprowadzeniem tzw. sankcji wtórnych (secondary 
sanctions) wobec państw lub fi rm, które nie zastosowały się do nałożonych ograniczeń. 
Przyjęcie takiego rozwiązania nie oznacza jednak zamknięcia możliwości naruszania 
zakazu eksportu broni lub innych dóbr, ale powoduje dalsze ograniczanie możliwości 
amerykańskiego sektora zbrojeniowego145.

Problem zasadności nakładania sankcji na tak dużą skalę był na przełomie wieków 
przedmiotem debaty publicznej w Stanach Zjednoczonych; obecnie analizie poddawane 
są zarówno skuteczność oddziaływania zakazów i ograniczeń narzucanych za pomocą 
sankcji, jak i ich koszty ekonomiczne oraz społeczne. National Association of Manu-
facturers szacuje roczne koszty ponoszone na skutek ograniczania relacji handlowych 
z zagranicą na sumę wahającą się pomiędzy 15 a 19 miliardów dolarów. Jest to reakcja 
na wzrost stosowania tego środka nacisku od lat 90. W okresie 1945–1990 Stany Zjed-
noczone zainicjowały procedurę nakładania sankcji wobec 60. krajów; w 1998 stwier-
dzono, że około połowa populacji globu zamieszkuje kraje dotknięte w jakiś sposób 
amerykańskimi sankcjami ekonomicznymi146. 

144  Modelowym przykładem obrazującym sytuację, kiedy stosowanie sankcji militarnych przyniosło 
skutek zgoła odmienny od zamierzonego jest Angola. Trzydzieści lat trwania wojny domowej, w której głów-
nymi aktorami były MPLA (Ludowy Ruch Wyzwolenia Angoli, Movement for the Popular Liberation of 
Angola) i UNITA (Narodowy Związek na rzecz Całkowitej Niepodległości Angoli, National Union for the 
Total Liberation of Angola), doprowadziło do dewastacji systemu ekonomicznego kraju i ogromnych strat 
społecznych (liczba ofi ar sięga 1 mln, około 1,6 mln osób zostało przesiedlonych). Mechanizm funkcjo-
nowania działań wojennych przy zastosowaniu pewnego uproszczenia można przedstawić w następujący 
sposób: rebelianci UNITA pozyskiwali broń niezbędną do przedłużania działań wojennych przy wykorzy-
staniu nielegalnego handlu diamentami, rząd natomiast importował broń potrzebną do zwalczania UNITA, 
sprzedając minerały w świetle prawa. Nałożenie embarga na handel diamentów przez ONZ w 1997 roku 
(sankcje przeciwko UNITA, wzmocnione m.in. zamrożeniem zagranicznych rachunków bankowych partii, 
zakazem podróżowania nałożonym na przedstawicieli władz i in.) spowodowało jedynie poszerzenie szarej 
strefy, w której wartościowe minerały wciąż wymieniane były na broń, przynosząc wyższe niż w okresie 
poprzedzającym embargo zyski uczestnikom nielegalnego handlu. Zob. J.S. Sherman, Profi t vs. Peace..., 
s. 699–704; Arms and Confl ict in Africa. Arms Transfers and Traffi cking in Africa, US Department of State, 
1.07.2001, http://www.state.gov/s/inr/rls/fs/2001/4004.htm (10.03.2006). 

145  W wybranych przypadkach swoiste sankcje dotykają również przedsiębiorstwa, najczęściej z sek-
tora zbrojeniowego, ze strony lokalnych władz amerykańskich. Umożliwia to mechanizm tzw. Selective 
Purchasing Laws, przyjmowany przez władze stanowe, który zabrania publicznym agencjom pozyskiwania 
towarów od producentów utrzymującymi relacje handlowe z krajami, gdzie są łamane prawa człowieka. Naj-
większy oddźwięk idea ta znalazła w przypadku walki z aparthaidem w RPA, walki na rzecz niezależności 
Timoru Wschodniego i przestrzegania praw człowieka w Birmie. Zob. M. Winston, NGO Strategies for Pro-
moting Corporate Social Responsibility, „Ethics and International Affairs”, Vol. 16, 2002; K.A. Elliott, G.C. 
Hufbauer, Same Song, Same Refrain? Economic Sanctions in the 1990’s, „American Economic Review”, Vol. 
89, No. 2, 1999. 

146  Rethinking the Wisdom of Sanctions, „Daily Catholic”, No. 57, 26.02.2001.
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Raport National Association of Manufacturers stwierdza, że w latach 1993–1997 
przyjęto 61 ustaw i aktów wykonawczych, które dotyczyły 35. krajów świata, a u ich 
podłoża leżały wyłącznie motywy wspierania polityki zagranicznej. W samym tylko 
1995 roku koszt związany z wdrażaniem sankcji ekonomicznych był szacowany na 
15–19 miliardów dolarów147.

Badania dowodzą również, że w większości przypadków stosowanie sankcji nie od-
nosi zamierzonego skutku, nie powoduje zmian w orientacji politycznej krajów, wobec 
których zostały zastosowane ograniczenia. Doświadczenia amerykańskie nie odbiegają 
od ogólnych wskaźników skuteczności sankcji stosowanych przez organizacje między-
narodowe i inne państwa. „Niemal wszystkie embarga negatywnie dotykają ludność cy-
wilną i wzmacniają władzę liderów politycznych, przeciwko którym są kierowane”148. 
Analiza przypadków nałożenia sankcji w latach 1914–1990 dowiodła ich skuteczności 
w 34%. Wskaźnik ten maleje, ponieważ instrument sankcji ekonomicznych stosowa-
ny przed 1973 rokiem był skuteczny w 44%, natomiast w okresie późniejszym jedy-
nie w 24%149. Dane te można uznać za szacunkowe, ponieważ kryterium skuteczności 
sankcji nie do końca jest jasne. Skutkiem ich zastosowania ma być wstrzymanie lub 
zapobieganie konfl iktom zbrojnym. Sankcje mogą być narzędziem perswazyjnym – ich 
zastosowanie ma służyć zmianie dotychczasowej polityki państw oraz ograniczającym 
możliwości działania – osłabienie pozycji ekonomicznej państwa może uderzać również 
w jego potencjał militarny, co ogranicza możliwości prowadzenia agresywnej polityki. 
Są one również stosowane jako odpowiedź na represyjną czy agresywną politykę, ale 
stopień ich oddziaływania w tym wypadku (jak również w poprzednio wymienionych) 
trudno uwzględnić w badaniach statystycznych. Nie sposób także zbadać, na ile groź-
ba zastosowania sankcji może skłonić dane państwo do zaniechania pewnych działań. 
Wydaje się zatem, że głównym kryterium formułowania opinii w sprawie skuteczności 
sankcji, powinna być odpowiedź na pytanie – czy państwo lub organizacja międzynaro-
dowa, które podjęły sankcje, zdołały za pomocą tego narzędzia osiągnąć lub przybliżyć 
się do osiągnięcia celów swej polityki międzynarodowej? 

Główne przeszkody ograniczające działanie sankcji mają charakter polityczny; krzy-
żowanie się interesów państw utrudnia lub uniemożliwia podjęcie wspólnej akcji prze-
ciwko podmiotowi nieprzestrzegającemu reguł wspólnoty międzynarodowej:

[...] największą barierą dla uczynienia z sankcji ekonomicznych efektywnego narzędzia poli-
tyki zagranicznej nie jest natura współczesnych systemów politycznych czy ekonomicznych, 
ale tworzy ją brak woli politycznej ze strony liderów zajmujących kluczowe pozycje w spo-
łeczności globalnej150. 

147  Ibidem.
148  S. Bourdon, S. Boukhari, Embargo Against Iraq: Crime and Punishment, „UNESCO Courier”, 

07.08.2000, s. 59. 
149  G.C. Hufbauer, J.J. Schott, K.A. Elliott, B. Oegg, Economic Sanctions Reconsidered...; E.S. Rogers, 

Using Economic Sanctions to Prevent Deadly Confl ict, Belfer Center for Science and International Affairs 
(BCSIA), 05.1996, s. 3.

150  K. Elliott, The Sanctions Glass. Half Full or Completely Empty, „International Security”, Vol. 23, 
No. 1, 1998, s. 60.
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Zmniejsza się szczególnie zdolność oddziaływania za pomocą sankcji unilateralnych, 
nawet jeśli dotyczą one państwa o statusie mocarstwa, które, tak jak w przypadku Stanów 
Zjednoczonych na rynku broni, zajmuje dominującą pozycję w określonym sektorze.

Analizy dotyczące efektywności oddziaływania sankcji w polityce międzynarodowej 
wskazują, że największe szanse na powodzenie w ich zastosowaniu pojawiają się wtedy, 
gdy zostały one nałożone na kraj spełniający warunki: bliskości geografi cznej, wspól-
nego języka, wysokiego poziomu wymiany handlowej, relatywnie wysokiego poziomu 
rozwoju ekonomicznego oraz członkostwa we wspólnym związku handlowym151. Po-
ziom szczegółowości powyższych czynników pozwala przypuszczać, że sytuacja, której 
ich wspólne występowanie determinuje skuteczność sankcji, w realiach międzynarodo-
wych zdarza się niezwykle rzadko.

Istotnym elementem przy ewaluacji stopnia oddziaływania potencjalnych sankcji jest 
charakter rządów oraz ogólna sytuacja polityczno-ekonomiczna kraju, który zostanie 
tymi sankcjami objęty. Jak wskazują statystyki, rządy autorytarne, opresyjne, działające 
bez poszanowania standardów współżycia na arenie międzynarodowej wykazują niski 
stopień podporządkowania się nałożonym na nie ograniczeniom. Decyzja o sankcjach 
wywołuje najczęściej silny sprzeciw wobec polityki państwa czy organizacji, które za-
stosowały ten środek nacisku. 

Ze względu na hierarchię wartości politycznych rząd, który pragnie pozostać przy władzy, 
musi zademonstrować, że nie poddaje się narzuconej z zewnątrz presji ekonomicznej152. 

Rządy niedemokratyczne, które wykazują brak poszanowania praw swoich obywateli 
oraz nie liczą się z międzynarodową opinią publiczną – a więc mechanizm ich funkcjo-
nowania, niejako z defi nicji, czyni je obiektem sankcji – wykazują też zdolność uodpar-
niania się na negatywne efekty nawet drastycznych ograniczeń narzucanych z zewnątrz. 
Zastosowanie sankcji, z perspektywy wewnętrznej państwa nimi dotkniętego, postrze-
gane jest jako nieuprawniona ingerencja w wewnętrzne spawy kraju i wywołuje odra-
dzanie się nastrojów nacjonalistycznych, to tzw. sojusz wokół fl agi. Nałożenie sankcji 
wywołuje też określone skutki psychologiczne – wrażenie oblężenia odczuwane przez 
naród – co podwyższa wskaźnik poparcia społecznego dla rządu narodowego. Zmniej-
szenie dostępności towarów ułatwia również temu rządowi sankcjonowanie systemu 
niesprawiedliwej redystrybucji dóbr153. 

Czynniki te wpływają istotnie nie tylko na zmniejszenie prawdopodobieństwa sku-
teczności sankcji, lecz także wywołują efekt odwrotny do zamierzonego; w pewnym 

151  G.C. Hufbauer, K. Elliott , T. Cyrus, E. Winston, U.S. Economic Sanctions: Their Impact on Trade, 
Jobs and Wages, Institute for International Economics, Washington 1997, s. 14.

152  Dobrym przykładem w tym kontekście jest Panama w latach 80., której związki ze Stanami Zjedno-
czonymi można określić jako bardzo bliskie – kraj, w którym jednostką monetarną jest dolar amerykański, 
powinien był wykazać szczególną wrażliwość na groźbę amerykańskich sankcji ekonomicznych. Jednak wa-
runkiem utrzymania militarnego stylu rządów Manuela Noriegi było nieokazywanie słabości, nawet wobec 
potężnego przeciwnika. Panama więc nie zastosowała się do amerykańskich sankcji, a zawieszenie pomocy 
wojskowej, ekonomicznej ze strony stanów Zjednoczonych zainicjowało falę społecznego sprzeciwu podże-
ganą przez rząd Noriegi. Panama jest więc kolejnym przykładem przemawiającym przeciwko teorii stoso-
wania sankcji jako alternatywy dla interwencji militarnej. Noriega został obalony w wyniku amerykańskiej 
interwencji militarnej, przeprowadzonej w 1989 roku. Zob.: J. III Gavin, Economic Sanctions…, s. 5.

153  R. Haass, Sanctioning Madness. American Foreign Policy: Cases and Choices, „Foreign Affairs”, 
Vol. 7, No. 6, 11–12.1997, s. 115.
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stopniu wzmacniają rządy represyjne, zwiększając ich możliwości odwoływania się do 
nastrojów nacjonalistycznych i do poczucia społecznej wspólnoty.

Sankcje ekonomiczne nie mogą być jednak defi nitywnie uznane za mniej skuteczne 
niż inne instrumenty oddziaływania międzynarodowego. Relatywnie niewielki stopień 
ryzyka związany ze stosowaniem tego narzędzia uzasadnia szerokie operowanie nim 
w relacjach Stanów Zjednoczonych z innymi podmiotami na arenie międzynarodowej154.

Wątpliwości budzi jednak niekonsekwencja amerykańskiego Kongresu w kwestii 
utrzymywania sankcji. Najczęstszym powodem ich zniesienia nie jest wypełnienie przez 
państwo obarczone sankcjami określonych warunków, narzuconych przez Stany Zjedno-
czone, ale zmiana układu sił międzynarodowych lub przedefi niowanie bieżących celów 
administracji amerykańskiej. Problem komplikuje również fakt, że w części przypad-
ków cel, jakiemu służyć miało zastosowanie sankcji, jest określony niejasno, zmienia się 
w czasie lub jest nieosiągalny, co już w momencie podjęcia tego środka godzi w prestiż 
państwa nakładającego sankcje oraz pozwala wątpić w ich skuteczność. 

Analizy w tym zakresie stwierdzają, że zaledwie w jednym na pięć przypadków 
państw obarczonych sankcjami, zachodzą dostrzegalne zmiany w kierunku pożądanym 
przez ich sprawcę155. Polityka amerykańska w zakresie stosowania sankcji jest zgodna 
z wyraźną tendencją polityki międzynarodowej, zmierzającą do tego, aby uczynić je 
bardziej celowymi oraz wzmocnić system kontroli ich przestrzegania. 

Wydaje się również, że rzeczywistość stoi w zupełnej sprzeczności z Wilsonowskim 
wyobrażeniem o roli sankcji ekonomicznych jako substytutu dla stosowania siły zbroj-
nej. Zastosowanie sankcji jest pewnym etapem w przyjętej na gruncie międzynarodo-
wym regule, odnoszącej się do powszechnie używanych środków sprzeciwu lub osią-
gania celów, z których każdy kolejny charakteryzuje się coraz większą drastycznością. 
W tym zestawieniu sankcje zajmują pozycję pomiędzy protestem dyplomatycznym a in-
terwencją zbrojną. 

W państwach, których rządy mają charakter autorytarny, nawet wysoki stopień re-
presyjności sankcji nie wpływa w wydatny sposób na zmianę ich polityki. Tezę tę po-
twierdza cała lista przypadków, w których nałożenie sankcji nie zapobiegło interwen-
cji militarnej. Sankcje, cieszące się niemal powszechnym poparciem w społeczności 
międzynarodowej, nie skłoniły Saddama Husajna do wycofania się z Kuwejtu w 1990 
roku; osiągnięcie zakładanego celu przyniosła dopiero operacja Pustynna Burza. Reżim 
irański, pomimo trwającego embarga, nie zaniechał polityki wspierania grup terrory-
stycznych i rozwijania programu broni nuklearnej. Kuba – objęta embargiem na dosta-
wy broni od 1962 roku, co czyni ją państwem posiadającym najdłuższą historię sankcji 
wymierzonych przez Stany Zjednoczone – ciągle znajduje się we władzy opresyjnego 
reżimu Fidela Castro. Trzeba zgodzić się z Jeffreyem Schottem uznającym sankcje za 
środek stosowany w połowie drogi do interwencji zbrojnej, za wyraz dobrych inten-
cji, chęci zastosowania środków innych niż militarne, które jednak faktycznie nie mają 
większego znaczenia:

154  E.S. Rogers, Using Economic Sanctions to Prevent Deadly Confl ict, Belfer Center for Science and 
International Affairs (BCSIA), 05.1996, s. 6.

155  K. Santhanam, Lifting of U.S. Sanctions: Type, Scope and Legal Backing, „Financial Express”, 
08.10.2001.
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Sankcje są drogą pośrednią pomiędzy dyplomacją a akcją zbrojną. Należy jednak zauważyć, 
że w ostatnich latach zastosowanie sankcji było tylko przystankiem na drodze do użycia siły 
zbrojnej. Nieefektywność sankcji doprowadziła do interwencji amerykańskiej w Panamie, na 
Haiti, w Somalii i Iraku [...]156.

5.1. Studium przypadku: oddziaływanie sankcji zbrojnych 
na przykładzie Republiki Południowej Afryki, Bośni 
i Hercegowiny oraz Afganistanu

Oddziaływanie sankcji militarnych często przybiera charakter nieprzewidziany i sprzecz-
ny z intencjami państw czy organizacji, które zainicjowały ograniczenia w eksporcie 
broni. Poparciem dla tej tezy jest historia sankcji wobec Bośni i Hercegowiny, Afga-
nistanu oraz przebieg długotrwałych restrykcji stosowanych przez Stany Zjednoczone 
i ONZ wobec Republiki Południowej Afryki w latach 70. i 80.

W literaturze poświęconej badaniom sankcji ekonomicznych Casus RPA jest zna-
mienny, ponieważ stanowi jeden z niewielu przykładów na potwierdzenie skuteczności 
tego środka oddziaływania. Rezultat embarga zastosowanego wobec Republiki Połu-
dniowej Afryki ma podwójny wymiar: polityczny – przyczyniło się ono do zniesienia 
apartheidu oraz militarno-ekonomiczny – ograniczenia w dostawach broni z zagranicy 
spowodowały rozwijanie wewnętrznej produkcji militarnej. 

Historia międzynarodowych sankcji ekonomicznych wobec Republiki Południowej 
Afryki zaczyna się w roku 1961. Rada Narodów Zjednoczonych nałożyła sankcje na 
ten kraj jako wyraz potępienia dla polityki segregacji rasowej oraz w reakcji na masakrę 
w Sharpeville w 1960 roku, kiedy to siły rządowe brutalnie stłumiły wystąpienia czar-
nej ludności protestującej przeciwko polityce rasistowskiej. Zginęło wówczas 69 osób, 
wśród których znalazły się także dzieci; większość z nich została zabita strzałami w ple-
cy. Rezolucja ONZ nr 181 z sierpnia 1963 roku wzywała „wszystkie kraje do natych-
miastowego wstrzymania sprzedaży i dostaw broni, amunicji oraz wszelkich pojazdów 
typu militarnego do Republiki Południowej Afryki”157. Pomimo drastyczności wydarzeń 
w RPA, które wskazywały na wyraźne zaognienie stosunków wewnętrznych, embargo 
ONZ nie miało charakteru wiążącego kraje członkowskie i nie odniosło istotnego efektu. 

Wzmocnienie przekazu nastąpiło po niemal dekadzie kontynuacji brutalnej polityki 
rządu w Pretorii. Rezolucja nr 418 z 1977 roku stwierdzała, że pozyskiwanie przez RPA 
broni i artykułów zbrojeniowych stanowi zagrożenie dla regionalnego oraz międzyna-
rodowego pokoju i bezpieczeństwa. Embargo było wiążące dla członków Organizacji, 
jednak nie zostały wprowadzone żadne mechanizmy nadzoru nad przestrzeganiem jego 
postanowień.

Dalsze wysiłki podejmowane w połowie lat 80. miały na celu wprowadzenie absolut-
nego embarga na dostawy wszystkich artykułów o możliwym zastosowaniu militarnym; 

156  J.J. Schott, US Economic Sanctions: Good Intentions, Bad Execution, przemówienie przed Komisją 
ds. Międzynarodowych Izby Reprezentantów, Washington, 03.06.1998.

157  M.T. Klare, Evading the Embargo: Illicit US Arms Transfers to South Africa, „Journal of Internatio-
nal Affairs”, Vol. 35, No. 1, spring/summer 1981, s. 25–28.
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ich pierwszorzędnym celem było zamknięcie możliwości dla rozwijania potencjału mi-
litarnego armii, którą dysponował rząd Republiki Południowej Afryki.

Próby wstrzymania dostaw zbrojeniowych spotkały się jednak z ograniczonym odze-
wem Stanów Zjednoczonych. Strona amerykańska w 1963 roku na forum ONZ głoso-
wała za nałożeniem embarga, opowiadając się równocześnie za zachowaniem pewnych 
możliwości odstąpienia od ścisłego zakazu eksportu broni do RPA158. Zresztą już na 
początku lat 70. tendencja poparcia dla rządu RPA w polityce Stanów Zjednoczonych 
znacznie się wzmocniła. Miało to związek z rozwojem południowoafrykańskiej wojny 
granicznej oraz wydarzeniami w sąsiadującej z RPA Angoli, która po wyzwoleniu spod 
władzy kolonialnej dostała się w orbitę wpływów ZSRR. Amerykańskie wsparcie dla 
RPA było powodowane zabezpieczeniem interesów w realiach zimnej wojny. W 1972 
roku Zgromadzenie Ogólne ONZ ośmiokrotnie głosowało nad rezolucjami dotyczącymi 
RPA; Stany Zjednoczone siedem razy głosowały przeciwko planowanym sankcjom i je-
den raz wstrzymały się od głosu. Idea embarga uległa rozproszeniu również ze wzglę-
du na fakt, że administracja amerykańska nie podjęła żadnych wysiłków zmierzających 
do efektywnego wprowadzenia w życie przyjętych restrykcji. W momencie przyjęcia 
pierwszego embarga w 1963 roku Stany Zjednoczone kontynuowały sprzedaż samolo-
tów oraz artykułów tzw. podwójnego zastosowania, które mogły być wykorzystywane 
w celach militarnych. 

Dostawy amerykańskiej broni docierały do Republiki Południowej Afryki również 
przez oddziały korporacji zbrojeniowych zlokalizowane w krajach Trzeciego Świata. 
Protekcjonistyczna linia polityki amerykańskiej była wspomagana retoryką wskazującą 
na intensyfi kację stosunków handlowych oraz zwiększenie poziomu inwestycji zagra-
nicznych w celu naprawy południowoafrykańskich stosunków społeczno-politycznych. 

Na zmianę linii politycznej kolejnych rządów amerykańskich wpłynęła fala prote-
stów społecznych wobec praktyk sankcjonowanych przez apartheid, która przetoczyła 
się przez Stany Zjednoczone w połowie lat 80. Nasilenie się nastrojów potępienia spo-
łecznego wobec rządu w Pretorii, zbiegające się z ogłoszeniem przez władze południo-
woafrykańskie stanu wyjątkowego w połowie 1985 roku, doprowadziło do przyjęcia 
przez Kongres w 1986 roku, Comprehensive Anti-Apartheid Act, zakazującego m.in. 
kontaktów ekonomicznych z RPA159. 

Wobec braku bezpośredniego oddziaływania decyzji politycznych 119 amerykańskich 
korporacji przyjęło w 1984 roku postanowienie o czynnym udziale w „wywieraniu naci-

158  Ówczesny ambasador USA przy ONZ naciskał na wprowadzenie dwóch wyjątków od zakazu ekspor-
tu nałożonego na mocy rezolucji 181. Transfery miały zostać wstrzymane oprócz dostaw zgodnych z zawar-
tymi już umowami, które przewidywały dostarczenie podstawowych materiałów strategicznych, niezbędnych 
dla odparcia ewentualnego zagrożenia zewnętrznego oraz w wypadku, gdy „w interesie społeczności świa-
towej będzie dostarczenie wyposażenia z przeznaczeniem użycia w ramach zbiorowego systemu obrony”. 

159  Ustawa została przyjęta przez Kongres pomimo veta zgłoszonego przez prezydenta R. Reagana, 
którego linia polityki wobec RPA akcentowała przede wszystkim potrzebę ochrony tamtejszego rynku dla 
fi rm amerykańskich oraz zachowanie łatwego dostępu do bogactw naturalnych tego kraju. Postawa Waszyng-
tonu wynikała również z ram zimnowojennej strategii sojuszy międzynarodowych – RPA było uznawane za 
samotnego sojusznika Zachodu w regionie zdominowanym przez prosowieckie rządy. Nawet więc wobec 
alarmujących raportów o dyskryminacji kolorowej większości społeczeństwa RPA prezydent Reagan utrzy-
mywał, że rząd P. Botha jest „sojusznikiem i przyjacielem USA”.
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sku na rzecz głębokich zmian w społeczeństwie Republiki Południowej Afryki, łącznie 
z odwołaniem wszystkich ustaw i rozporządzeń legalizujących politykę apartheidu”160.

Jednym z niepożądanych skutków międzynarodowego embarga nałożonego na RPA, 
który z pewnością rzutował na amerykańską niechęć do wstrzymywania dostaw dla 
tego kraju, było rozwinięcie wewnętrznej produkcji zbrojeniowej. Początki programów 
zbrojeniowych sięgały roku 1960, kiedy w obliczu potępienia ze strony społeczności 
międzynarodowej rząd w Pretorii przystąpił do modernizacji sił zbrojnych, podwyższył 
limity produkcji zbrojeniowej oraz wzmógł intensywność pozyskiwania zagranicznych 
technologii obronnych. Bilans importu zbrojeniowego władz RPA pod koniec lat 60. 
wskazywał, że znalazł się on w posiadaniu przynajmniej 127 zagranicznych licencji na 
produkcję broni i amunicji.

Faktem jest więc, że w epoce apartheidu i izolacji międzynarodowej Republiki Połu-
dniowej Afryki, kraj ten stworzył najnowocześniejszy na kontynencie przemysł zbroje-
niowy. Jeszcze w 1963 roku rząd RPA prawie 70% swego budżetu obronnego przeznaczał 
na import broni i technologii militarnej z zagranicy; natomiast już w 1984 roku całość 
wewnętrznych potrzeb zbrojeniowych była zaspokajana przez rodzimy przemysł161. 

Kiedy embargo Organizacji Narodów Zjednoczonych na handel bronią zostało znie-
sione w 1994 roku, sektor zbrojeniowy Republiki Południowej Afryki był już dostawcą 
sprzętu do Angoli, Demokratycznej Republiki Konga, Syrii, Jemenu czy Ruandy162. Brak 
możliwości pozyskiwania środków zbrojeniowych z zewnątrz spowodował rozwijanie 
wewnętrznej infrastruktury i programów produkcji broni, co ugodziło w interesy ame-
rykańskie zarówno w odniesieniu do bezpieczeństwa międzynarodowego, jak i w sferze 
konkurencyjności na światowym rynku handlu bronią. Jednak faktem jest, że znaczą-
cym ułatwieniem dla wewnętrznej produkcji południowoafrykańskiej broni była poli-
tyka amerykańska, akceptująca nielegalne dostawy broni i licencji dla rządu w Pretorii. 
W rezultacie współcześnie przemysł zbrojeniowy RPA stanowi konkurencję dla przed-
siębiorstw amerykańskich na światowym rynku oraz dostarcza broń do krajów, których 
wspieranie godzi w strategiczne interesy bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. 

Historia stosowania sankcji wobec Republiki Południowej Afryki dowodzi, że nawet 
pomimo zrealizowania ich głównego celu, mogą one przynieść trudne do przewidzenia 
i kontrolowania skutki uboczne. Wystąpiły one również w przypadku sankcji zastoso-
wanych wobec byłej Jugosławii, które mogły się przyczynić do rozognienia tam ruchów 
nacjonalistycznych. 

Sankcje ekonomiczne wobec Federalnej Republiki Jugosławii (utworzonej w czerw-
cu 1992 roku przez Serbię i Czarnogórę) zostały zastosowane w 1992 roku przez Radę 
Bezpieczeństwa ONZ jako wyraz dezaprobaty społeczności międzynarodowej dla 
agresywnych działań serbskich w Bośni i Hercegowinie. Nastąpiło to bezpośrednio po 
jednostronnym proklamowaniu niepodległości przez: republikę Chorwacji (czerwiec 
1991), Słowenii (czerwiec 1991), Macedonii (wrzesień 1991) oraz Bośni i Hercegowiny 

160  Case Studies on Sanctions and Terrorism. Case 62–2 and Case 85–1, Institute for International 
Economics, s. 5. 

161  A. Birdi, P.J. Dunne, South Africa: An Econometric Analysis of Military Spending and Economic 
Growth, [w:] Arming the South: The Economics of Military Expenditures, Arms Production and Trade in 
Developing Countries, red. J. Brauer, P.J. Dunne, Palgrave, New York 2002.

162  Ibidem, s. 321–323.
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(maj 1991), czyli cztery z sześciu republik tworzących Jugosławię163. Podział wywołał 
zbrojną agresję armii jugosłowiańskiej, tworzonej głównie przez Serbów, najpierw na 
Słowenię, a potem Chorwację.

Najbardziej gwałtowny przebieg miała wojna w Bośni i Hercegowinie rozpoczęta 
w 1992 roku. Społeczność międzynarodowa, dążąc do powstrzymania narastającej agre-
sji na tle etnicznym i religijnym, we wrześniu 1991 roku objęła tereny byłej Jugosła-
wii embargiem na handel bronią. Za jego pierwszoplanowy cel uznano zapobieżenie 
przepływu uzbrojenia do nowo powstających krajów. Obserwatorzy przebiegu konfl iktu 
podkreślają jednak, że ograniczenie to odniosło skutek wręcz odwrotny do pierwotnie 
zakładanego, szczególnie w przebiegu działań wojennych w Bośni i Hercegowinie. 
Wstrzymanie dostaw broni okazało się być ułatwieniem dla bośniackich Serbów, którzy 
dysponując uzbrojeniem przejętym z arsenałów byłej Jugosłowiańskiej Armii Ludowej 
(JNA), opanowali około 70% terytorium Bośni. 

Dostęp do wyposażenia zbrojeniowego był głównym elementem ich przewagi bojo-
wej. Pozyskanie broni od JNA znacznie zaburzyło równowagę militarną stron konfl iktu. 
Wprawdzie armia Bośni i Hercegowiny liczyła na początku lat 90. około 160 tysięcy 
osób, a szeregi armii Serbów – 64 tysięcy, jednak na wyposażeniu pierwszej z nich 
było np. 75 czołgów, natomiast druga posiadała ich 335. Armia Bośni i Hercegowiny 
została stworzona od podstaw, nie dysponowała zapleczem technicznym ani możliwoś-
ciami szkolenia swoich członków. Embargo ONZ sprawiło, że jedynym wsparciem mi-
litarnym, na które mogły liczyć siły bośniackie, były nielegalne transfery broni lekkiej 
pochodzące z Iranu oraz innych krajów muzułmańskich. Skalę nielegalnych przepły-
wów broni do ogarniętej wojną Bośni obrazuje działalność Third World Relief Agency 
(TWRA) – nielegalnej organizacji działającej na terenie byłej Jugosławii. W okresie 
1992–1996 pośredniczyła ona w pozyskiwaniu środków na zakup uzbrojenia dla rządu 
bośniackiego i sprowadzaniu nielegalnej broni do kraju. Większość środków pochodziła 
z krajów Bliskiego Wschodu, a prawdopodobnie część z nich także z Turcji, Malezji, 
Pakistanu i Sudanu oraz grupy Osamy Bin Ladena. Szacuje się, że na konta organizacji 
w okresie jej aktywności spłynęły środki w wysokości około 350 milionów dolarów. 
Kiedy aktywność TWRA została przerwana we wrześniu 1995 roku za sprawą austria-
ckich służb, które zdemaskowały działalność agencji, rolę pierwszoplanowego kanału 
dostaw broni przejął Iran. Wartość broni przemyconej na terytorium Bośni i Hercegowi-
ny latach 1994–1995 jest szacowana na 500–800 milionów dolarów164. 

Informacje o łamaniu sankcji zbrojeniowych docierały do władz amerykańskich. 
W połowie lat 90. komisje śledcze Kongresu (Senate Intelligence Committee, House 
Select Subcommittee to Investigate the United States Role in Iranian Arms Transfers to 
Croatia and Bosnia) zbadały rolę Stanów Zjednoczonych w przemycie broni z Iranu do 
Bośni i Chorwacji, stwierdzając, że transfery broni odbywały się za wiedzą i milczącą 

163  Zob.: M. Waldenberg, Rozbicie Jugosławii. Od separacji Słowenii do wojny kosowskiej, Scholar, 
Warszawa 2003; J. Kiwerska, Rola Stanów Zjednoczonych w konfl ikcie kosowskim, Instytut Zachodni, Po-
znań 2000; M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Wy-
dawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

164  J.M. Burr, R.O. Collins, Alms for Jihad. Charity and Terrorism in the Islamic World, Cambridge 
University Press, Cambridge 2006, s. 140–145.
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zgodą administracji prezydenckiej165. W międzynarodowych rozmowach nad sposoba-
mi rozstrzygnięcia konfl iktu strona amerykańska opowiadała się za całkowitym znie-
sieniem embarga na handel bronią dyskryminującego bośniackich Muzułmanów oraz 
przeprowadzeniem ataków na cele Serbów166. 

Przełom decyzyjny w społeczności międzynarodowej spowodowała masakra w Sre-
brenicy, do której doszło w lipcu 1995 roku. Był to bezpośredni impuls do przeprowa-
dzenia operacji Deliberate Force w sierpniu tego samego roku. Wystąpienie sił NATO 
doprowadziło ostatecznie do negocjacji zakończonych podpisaniem porozumienia po-
kojowego w Dayton pod koniec 1995 roku. 

Można wnioskować, że nałożenie sankcji nie tylko nie załagodziło napięć leżących 
u podstaw rodzącego się konfl iktu, lecz także było przyczyną, dla której rząd Bośni i Her-
cegowiny zwrócił się o pomoc do państw, których zaangażowanie pogłębiało religijny 
wymiar konfl iktu oraz skutkowało napływem nielegalnych transferów. Zastosowane 
wówczas embargo doprowadziło muzułmański rząd do sojuszy z ekstremistami religij-
nymi, przestępcami i grupami terrorystycznymi167. Casus wojny w Bośni i Hercegowinie 
jest dowodem na nieskuteczność sankcji nakładanych bez dogłębnej znajomości istoty 
sytuacji lokalnej, szczególnie jeśli wiąże się ona z konfl iktem, u podłoża którego leża-
ło wiele skomplikowanych relacji etnicznych i zaszłości historycznych. Paradoksalnie 
jednak dla części badaczy stał się on argumentem przemawiającym na rzecz przepływu 
broni nawet do krajów czy regionów, w których równowaga bezpieczeństwa została 
zachwiana. Zawartość arsenałów może stać się wówczas elementem stabilizującym: 
po pierwsze, ze względu na mechanizm odstraszania; po drugie, przez swoiste psycho-
logiczne oddziaływanie na strony już zainicjowanego czy też potencjalnego konfl iktu. 
Swobodny dostęp do wyposażenia militarnego może też stać się elementem budowania 
równowagi sił prowadzącej do „bolesnego pata”, który często jest etapem poprzedzają-
cym decyzję o podjęciu negocjacji, a czasem jej warunkiem bezwzględnym168. 

Podstawą twierdzenia o zasadności zniesienia embarga na dostawy broni w przypad-
ku Bośni było przypuszczenie, że pomimo zagrożeń, jakie wiązały się z dozbrajaniem 
regionu, wyrównanie potencjałów bojowych obydwu stron przyczyni się do szybszego 
zakończenia konfl iktu. 

Kanały dystrybucji nielegalnego uzbrojenia powstałe w Bośni i Hercegowinie, jak 
również Chorwacji i Kosowie, miały duży wpływ na przebieg procesu dezintegra-
cji regionu bałkańskiego169. Umożliwiały one bośniackim Muzułmanom, Chorwatom 

165  Zob. materiały Kongresu Stanów Zjednoczonych Clinton Approved Iranian Arms Transfers Help 
Turn Bosnia into Militant Islamic Base, „Congressional Press Release”, 16.01.1997, http://www.senate.
gov/~rpc/releases/1997/iran.htm (12.03.2006).

166  Zob. I. Daalder, Getting to Dayton: The Making of America’s Bosnia Policy, The Brookings Institu-
tion Press, Washington 2000. 

167  J. Pomfret, How Bosnia’s Muslims Dodged Arms Embargo; Relief agency Brokered Aid from Nations 
Radical Groups, „Washington Post”, 26.08.1996, s. 12.

168  J. Sislin, F. Pearson, Arms and Ethnic Confl ict, Rowman & Littlefi eld, Lanham 2001, s. 40–45.
169  Chorwacja i Kosowo w okresie rozłamu Jugosławii znalazły się w podobnej sytuacji jak Bośnia 

i Hercegowina. Chorwackie Terytorialne Siły Obronne zostały rozbrojone przez oddziały armii jugosłowiań-
skiej w momencie, kiedy dążący do niepodległości rząd chorwacki poczynił pierwsze działania zmierzające 
do przekształcenia tych oddziałów w regularną armię przyszłej republiki Chorwacji. Warunkiem koniecznym 
dla realizacji planu secesji było stworzenie kanału dotarcia do wyposażenia militarnego. Głównymi źródła-
mi dostaw okazały się Węgry, Rumunia i Argentyna. W okresie 1993–1995 objęta embargiem Chorwacja 
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i Albańczykom z Kosowa zmniejszenie dystansu dzielącego ich armie od potencjału 
Serbskich adwersarzy, a przez to odegrały pewną rolę w uzyskaniu niepodległości przez 
Bośnię i Hercegowinę oraz Chorwację i autonomicznego statusu przez Kosowo. W per-
spektywie rodzimych społeczności przemyt broni może jawić się nie w kategoriach aktu 
przestępczego, ale jako legitymowane działania, których celem było zapewnienie pod-
stawowego poziomu bezpieczeństwa i suwerenności nowo tworzonym państwom.

Pomimo trudności w dokładnym określeniu stopnia, w jakim wstrzymanie dostaw 
broni może przyczynić się do zapobieżenia konfl iktu zbrojnego lub złagodzenia jego 
przebiegu, możemy stwierdzić, że jeśli embargo jest ściśle monitorowane, a podmiot 
stosujący sankcje jest w stanie opanować proceder nielegalnego handlu bronią, to ogra-
niczenie dostępu do artykułów zbrojeniowych przyczynia się do zmniejszenia skali 
i brutalności walk. Większe prawdopodobieństwo złagodzenia sytuacji konfl iktogennej 
istnieje w wypadku, gdy stronami konfl iktu są odrębne podmioty stosunków między-
narodowych, a ich cele łatwo zidentyfi kować. Efekt powstrzymywania zdecydowanie 
trudniej uzyskać w sytuacji konfl iktów wewnętrznych (często pojawiających się nagle), 
będących efektem wieloletniego narastania presji, których podłoże jest trudne do zdefi -
niowania dla zewnętrznego obserwatora. 

Sankcje na dostawy broni mogą stanowić środek powstrzymywania zainicjowanego 
konfl iktu jedynie wówczas, gdy dotyczą w równym stopniu wszystkich stron zaangażo-
wanych w spór. Większość współcześnie rozgrywających się konfl iktów zbrojnych ma 
charakter wewnętrzny; embarga nakładane przez organizacje międzynarodowe czy poje-
dyncze państwa są zatem skierowane nie tyle do rządów, ile do grup paramilitarnych czy 
armii zaangażowanych w spór. Bardzo trudno jest wówczas dokonać właściwej oceny 
sytuacji, czego dowodzi polityka Stanów Zjednoczonych prowadzona od kilkudziesię-
ciu lat w Afganistanie. 

Tymczasowe sojusze zawierane przez kolejne administracje amerykańskie skutkują 
naprzemiennym stosowaniem polityki ekspansywnego eksportu i sankcji wstrzymują-
cych dostawy broni. Wpływa to na sytuację bezpieczeństwa Afganistanu, który od mo-
mentu, kiedy na przełomie lat 70. i 80. stał się areną konfrontacji wielkich mocarstw, 
nigdy nie odzyskał pełnej stabilizacji. 

Od momentu interwencji radzieckiej w 1979 roku do Afganistanu napływała broń ze 
Związku Radzieckiego – jako wsparcie dla komunistycznego rządu; adresatem amery-
kańskich transferów była z kolei afgańska opozycja. Przekazano wówczas uzbrojenie 
i wyposażenie militarne o wartości około 2 milionów dolarów, a ich odbiorcami były 

importowała broń o wartości 308 mln dolarów; szacuje się, że w latach wcześniejszych wartość transferów 
była jeszcze wyższa. W przypadku Kosowa ruch zbrojnego oporu kształtował się, wykorzystując środki po-
zyskiwane od Albańczyków znajdujących się na emigracji oraz z zysków pozyskanych ze sprzedaży heroiny. 
Observatoire Geopolitique des Drogues, w raporcie z 1994 roku, stwierdza m.in., że amerykańskie priorytety 
w prowadzonej na Bałkanach polityce nakazywały „przymknąć oko na handel narkotykami, który fi nanso-
wał zbrojenie Armii Wyzwolenia Kosowa (KLA)”. Zob. Burn this House. The Making and Unmaking of 
Yugoslavia, red. J. Udovicki, J. Ridgeway, Duke University Press, Durnham 2000, s. 329–330; S. Gervasi, 
Germany, U.S. and the Yugoslav Crisis, „Covert Action Quarterly”, No. 42, winter 1992–1993, http://www.
islandnet.com/~contempo/library/yu/covact-1.html (12.04.2006); J. Seper, KLA Finances War with Heroine 
Sales, „The Washington Times”, 03.05.1999, http://www.balkan-archive.org.yu/kosovo_crisis/html/wt-0503.
html (12.04.2006). 
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głównie radykalne grupy odwołujące się do islamu170. Konfl ikt w Afganistanie stał się 
jedną z decydujących rozgrywek zimnej wojny. Walczącym ze Związkiem Radzieckim 
mudżahedinom miała służyć nie tylko pomoc fi nansowa, lecz także pociski przeciwlot-
nicze typu Stinger, które okazały się niezwykle skuteczne. Jednak po zakończeniu wojny 
na radykalizmie islamskich bojowników wyrosły grupy terrorystyczne. Madleine Albra-
ight, Sekretarz Stanu w administracji Clintona, podaje przyczyny takiego stanu rzeczy:

Gdy w 1989 roku Związek Radziecki opuścił Afganistan, Stany Zjednoczone straciły zainte-
resowanie dla całego regionu, zostawiając za sobą tysiące wojowniczo nastawionych ludzi, 
niewiele pracy, za to mnóstwo broni171.

Po porażce wojsk radzieckich i wycofaniu ich z Afganistanu w 1989 roku, wcześniej 
zjednoczone wobec wspólnego wroga, ugrupowania opozycyjne rozdrobniły się; wiele 
z nich szukało poparcia w Iraku czy Arabii Saudyjskiej. Od 1992 roku terytorium Afga-
nistanu kontrolowali mudżahedini. Liczne napięcia i walka o władze doprowadziły kraj 
do stanu faktycznej anarchii. W tej sytuacji swoje wpływy zaczęli umacniać talibowie – 
fundamentalne ugrupowanie dążące do ustanowienia islamskiej teokracji. W 1996 roku 
pod ich kontrolą znajdowało się niemal 2/3 terytorium kraju. 

Przykład sterowania wydarzeniami rozgrywającymi się w Afganistanie po objęciu 
władzy przez talibów w 1996 roku obrazuje trudności w prowadzeniu jednorodnej poli-
tyki w kwestii ograniczenia dostaw broni, nawet wtedy, gdy tego rodzaju ograniczenia 
były słuszne. Brutalna polityka talibów stanowiła jaskrawy przejaw łamania wszelkich 
norm ogólnie przyjętych praw człowieka; bezpośrednio wiązała się z zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa międzynarodowego oraz wzrostem aktywności grup terrorystycznych, 
operujących na terenie Afganistanu. 

W dokumentach amerykańskiego Departamentu Stanu z 1999 roku kraj ten uznano za 
idealne schronienie dla grup terrorystycznych, jednak w ślad za tym oświadczeniem nie 
szło automatyczne wpisanie go na listę państw wspierających terroryzm, byłoby to bo-
wiem jednoznaczne z uznaniem de facto reżimu talibów za legitymowany rząd. W opo-
zycji do ugrupowania talibów występował Narodowy Zjednoczony Islamski Front na 
rzecz Ocalenia Afganistanu, który od końca lat 90. próbował przejąć kontrolę nad częś-
cią jego terytorium. Okres tych prób cechowały brutalne pogwałcenia praw człowieka 
przez obydwie strony konfl iktu; wiele z tych działań nosiło cechy zbrodni przeciwko 
ludzkości172. Reakcją Stanów Zjednoczonych było wprowadzenie zakazu kierowania 
dostaw broni oraz innych dóbr na tereny kontrolowane przez talibów, popartego za-
mrożeniem należącego do nich kapitału oraz zakazem fi nansowego wspierania tej opcji 
przez indywidualnych obywateli. 

170  F. Berrigan, W.D. Hartung, L. Heffel, U.S. Weapons at War…, s. 18, http://www.worldpolicy.org/
projects/arms/reports/wawjune2005.html (12.12.2006). 

171  M. Albright, Pani Sekretarz Stanu, przeł. B. Gadomska, Świat Książki, Warszawa 2005, s. 358. 
172  Udokumentowane działania Zjednoczonego Frontu, podejmowane w okresie walk od 1996 do 1998 

roku, były wymierzone głównie w grupy mieszkańców podejrzewane o poparcie dla rządów talibów, m.in. 
Pasztunów i Tadżyków, wobec których stosowano zbiorowe egzekucje, podpalano ich osady, rekrutowano 
dzieci do walki zbrojnej. Historia pogwałceń prawa humanitarnego przez ugrupowania tworzące lub wspie-
rające Zjednoczony Front sięga okresu poprzedzającego wojnę domową, trwającego od początku lat 90. Zob. 
Military Assistance to the Afghan Opposition, Human Rights Watch Backgrounder, 05.10.2001, s. 3. 
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Napięta sytuacja w Afganistanie wymagała natychmiastowego odcięcia dostaw broni 
ze wszystkich możliwych źródeł, jednak dopiero w 1999 roku Rada Bezpieczeństwa 
ONZ zaapelowała o wstrzymanie dostaw o charakterze militarnym do wszystkich for-
macji zbrojnych działających na terenie Afganistanu. Nałożone ofi cjalnie w 2000 roku 
embargo ONZ obejmowało jedynie tereny kontrolowane przez talibów, co stwarzało 
możliwość dozbrajania Sojuszu Północnego173. Przyjęcie embarga było efektem presji 
wywieranej na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ przez Stany Zjednoczone oraz Rosję 
i doprowadziło do sytuacji, w której państwa stojące na odległych biegunach polityki 
międzynarodowej (Stany Zjednoczone, Rosja i Iran) podjęły równoległe działania na 
rzecz militarnego wspierania Sojuszu Północnego. 

Amerykańska polityka wobec Afganistanu była zdominowana wówczas całkowicie 
przez perspektywę walki z terroryzmem oraz powstrzymania aktywności Osamy Bin 
Ladena, którego podejrzewano m.in. o zamach na dwie ambasady Stanów Zjednoczo-
nych w Afryce. Przyjęcie twardej linii w kwestii zapobiegania podstawowym zagroże-
niom bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych przejawiało się nie tylko we 
wprowadzaniu ograniczeń, lecz także przez wspieranie tendencji i działań ocenianych 
jako korzystne dla procesu stabilizacji w Afganistanie i całym regionie. 

Po atakach terrorystycznych z 11 września 2001 roku Afganistan stał się głównym 
polem amerykańskiej walki z terroryzmem. Uznano, że dopóki w kraju wyniszczonym 
11-letnią wojną domową nie zostanie zaprowadzona względna stabilizacja pozwalająca 
na kontrolowanie większości terytorium, dopóty będzie on schronieniem dla grup ter-
rorystycznych. Cele Stanów Zjednoczonych sformułował G.W. Bush, w przemówieniu 
do Kongresu: 

Domagamy się wydania władzom Stanów Zjednoczonych wszystkich przywódców Al-Kaidy 
ukrywających się na terytorium Afganistanu. […] Domagamy się natychmiastowego i cał-
kowitego zamknięcia wszystkich baz szkoleniowych w Afganistanie, wydania odpowiednim 
władzom każdego terrorysty, każdej osoby uczestniczącej w strukturach wsparcia. […] Nie 
będzie żadnych negocjacji ani rozmów. Talibowie muszą odpowiedzieć, i to jak najszybciej. 
Muszą wydać terrorystów albo podzielą ich los174. 

Siły amerykańskie wspierane przez koalicję międzynarodową ciągle są obecne w Af-
ganistanie, jednak nic nie zapowiada szybkiego ustabilizowania sytuacji. 

Chęć pokonania reżimu talibów sprawiła, że w polityce amerykańskiej wobec Afga-
nistanu ponownie sięgnięto po zasadę: „Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem”. 
Wsparcie militarne dla Sojuszu wzrosło do poziomu 70 milionów dolarów175. Suma ta 
obejmuje przyznaną w 2002 roku pomoc wojskową o wartości 50 milionów dolarów 
w ramach Foreign Military Financing i 20 milionów dolarów przeznaczone na wspoma-
ganie procesów pokojowych. Równocześnie pierwszoplanowym celem wysiłków ONZ 
w Afganistanie (United Nations Assistance Mission in Afghanistan – UNAMA) jest roz-
brojenie bojówek i lokalnych przywódców, którzy siłą kontrolują poszczególne obsza-

173  W roku 1999 przyjęto postanowienie, na mocy którego 6 państw sąsiadujących z Afganistanem oraz 
Stany Zjednoczone i Rosja przyjęły zobowiązanie powstrzymywania się od dostarczania wsparcia militarne-
go stronom konfl iktu.

174  George Bush, Address to a Joint Session of Congress and the American People, Washington, D.C., 
20.09.2001, www.whitehouse.gov, lipiec 2003.

175  G. Peake, From Warlord…, s. 184.
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ry. Poważną przeszkodą, która przyczynia się do kolejnych niepowodzeń wdrażanych 
projektów stabilizacyjnych, jest łatwy dostęp do taniej broni z sąsiednich krajów. Natu-
ralnie w chwili obecnej eksport amerykańskiej broni służy przede wszystkim wsparciu 
niezbędnych dla utrzymania porządku służb afgańskich – wojska i policji. Jednak w sy-
tuacji, gdy nadzieja na zrealizowanie naczelnego celu obecności sił międzynarodowych 
w Afganistanie (przywrócenie bezpieczeństwa, zapewnienie funkcjonowania demokra-
tycznych struktur państwowych) oddala się, obawy budzi uznanie za priorytetowe celów 
cząstkowych. 

W kontekście polityki handlu bronią przypadek Afganistanu obrazuje groźbę zwią-
zaną z tzw. efektem bumerangu. Afgańscy fundamentaliści, którzy dzisiaj występują 
przeciwko siłom amerykańskim, posługują się bronią dostarczoną w latach 80. decy-
zją administracji R. Reagana jako wsparcie dla sił wrogiej orientacji komunistycznej176. 
Rozmiary ryzyka związanego z eksportem broni w regiony niestabilne prezentuje rów-
nież historia słynnych pocisków przeciwlotniczych typu Stinger, dostarczanych do Af-
ganistanu od 1986 roku. Po zakończeniu działań nie wszystkie wróciły do arsenałów 
amerykańskich. Część została nielegalnie eksportowana do Iranu lub też trafi ła m.in. 
do rąk libańskiego ugrupowania Hezbollah, które uzyskiwało wsparcie od afgańskich 
mudżahedinów.

Afganistan posiada jeden z najwyższych na świecie wskaźników ilości broni przy-
padającej na mieszkańca. Głębokie korzenie ma tutaj kultura agresji, wspierana do-
datkowo przez bardzo tradycyjną strukturę społeczną oraz ogólne zacofanie kraju177. 
Krótkowzroczność amerykańskiej polityki w tym zakresie sprawiła, że uprawnione stało 
się twierdzenie, że: „Afganistan przekształcił się z jednego z największych triumfów 
amerykańskiej polityki zagranicznej w jedną z jej najbardziej dotkliwych porażek”178.

Polityka eksportu broni do tego kraju odegrała istotną rolę w jego degradacji, a próby 
ograniczenia liczby dostaw ilustrują wyraźnie, że instrument embarga stosowany doraź-
nie, w imię osiągnięcia celów bieżącej polityki, może być postrzegany w tak samo nega-
tywnym świetle jak ekspansywna polityka eksportu. Niepowodzenie polityki sterowa-
nej za pomocą sankcji jest ważne również w kontekście wojny z terroryzmem. Sankcje 
ekonomiczne miały się stać istotnym elementem tej wojny, prowadzonej kompleksowo, 
na wielu frontach, z zaangażowaniem ogromnych środków. W ramach tego kierunku 
działań międzynarodowych Stany Zjednoczone używały sankcji zarówno w charakterze 
zachęty poszczególnych podmiotów, istotnych z punktu widzenia amerykańskich inte-
resów strategicznych, do podjęcia współpracy w działaniach antyterrorystycznych, jak 

176  Zob. np. Small Arms Survey 2004: Rights at Risk, Graduate Institute for International Studies, Ge-
nova, 2005, s. 89. 

177  Mimo że formalnie eksportowanie broni do Afganistanu nie jest sprzeczne z regulacjami, należy 
mieć na względzie fakt, że procesy stabilizacyjne w tym kraju toczą się powoli, a rząd nie sprawuje pełnej 
kontroli nad terytorium. Przykład afgański jest też znamienny ze względu na dwoiste podejście władz ame-
rykańskich do kwestii jego ewentualnego zagrożenia dla międzynarodowego bezpieczeństwa. Kraj ten nie 
został wprawdzie ofi cjalnie zaliczony do grupy krajów wspierających terroryzm, jednak Antiterrorism and 
Effective Death Penalty Act z 1996 roku wprowadził odrębną kategorię – braku współpracy, w ramy której 
wpisuje się ten kraj. Na mocy tej ustawy zabrania się eksportu broni do państw, które nie współpracują 
w pełni ze Stanami Zjednoczonymi w kwestii zwalczania terroryzmu. Zob. Z. Khalilzad, Afghanistan: the 
Consolidation of a Rogue State, „Washington Quarterly”, Vol. 23, No. 1, 01.01.2000, s. 65–78.

178  Ibidem, s. 65.
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i jako kary za wspieranie niebezpiecznych grup i tendencji. Jednak żaden z tych celów 
nie został osiągnięty w zadowalającym stopniu.

Przykłady zastosowania sankcji wobec RPA, Bośni i Hercegowiny czy Afganistanu 
– krajów położonych na różnych kontynentach, o zupełnie odmiennych charakterysty-
kach, z których każdy jest umiejscowiony w innym układzie bezpieczeństwa regionalne-
go – tak samo wyraźnie dowodzą bardzo ograniczonej skuteczności tego środka nacisku 
w procesie kontroli broni. 

Czynnikiem wspólnym dla tych historii jest jedynie to, że w każdym z przypadków 
zastosowanie embarga prowadziło do istotnych i dalekosiężnych konsekwencji, wykra-
czających poza intencje podmiotu nakładającego ograniczenia. Podczas wojny w Bośni 
i Hercegowinie była to niezamierzona „islamizacja” konfl iktu oraz zarzuty, że nowo 
powstałe państwo, ze względu na sankcje, zostało pozbawione narzędzi skutecznej sa-
moobrony. Strategia obejmowania sankcjami tylko jednej strony zaistniałego konfl iktu 
(tak jak w Afganistanie) może prowadzić do militarnego zwycięstwa, ale nie do uregu-
lowania sytuacji bezpieczeństwa. A jest to konieczne, aby uniknąć powtarzających się 
walk o władzę i wpływy, tak typowych dla krajów niestabilnych, o niskim poziomie 
rozwoju gospodarczego, w których niedawni sprzymierzeńcy zwykli występować prze-
ciwko amerykańskim interesom. 

Odwołanie się do przykładu sankcji militarnych nałożonych na RPA rozszerza kon-
tekst tych rozważań o aspekt gospodarczo-militarny. Oprócz kwestii politycznej sku-
teczności narzędzia oddziaływania międzynarodowego w postaci sankcji pojawił się tu 
problem wykreowania samowystarczalnego przemysłu militarnego. Jego istnienie pod-
waża celowość ograniczania napływu broni z zagranicy i przyczynia się do wzrostu 
konkurencyjności rynku broni, na którym głównym graczami są państwa nakładające 
sankcje179. Prowadzi do konkluzji o szerszych możliwościach oddziaływania na arenie 
międzynarodowej za pomocą praktyk eksportowania broni, niż przez wstrzymanie tego 
eksportu. Takiej sytuacji sprzyja zarówno poszerzenie wzajemnych powiązań między 
państwami, jak i fakt coraz szerszej proliferacji najnowocześniejszych systemów, co 
sprawia, że państwo objęte embargiem ma większe możliwości wykorzystania legalnych 
czy też nielegalnych alternatywnych źródeł dostaw180.

179  B.E. Carter, International Economic…, s. 23.
180  Case Studies on Sanctions..., s. 12.



PROCES DECYZYJNY W AMERYKAŃSKIM 
SYSTEMIE EKSPORTU BRONI

 I TECHNOLOGII MILITARNYCH – REGULACJE 
PRAWNE, ORGANY, CZYNNIKI POLITYCZNE

1. REGULACJE PRAWNE OKREŚLAJĄCE ZASADY EKSPORTU 
BRONI I TECHNOLOGII MILITARNYCH

Amerykański system kontroli eksportu broni to obszar, który trzeba omawiać na kilku 
płaszczyznach. Przede wszystkich tworzy go poziom regulacyjny – formalne ramy, na 
bazie których funkcjonują określone procedury i mechanizmy decyzyjne. Pomimo zna-
czenia regulacji, które państwo amerykańskie wykształciło w tym zakresie, nie mniej 
ważną kwestią jest zbadanie sposobu funkcjonowania i interesów grup zaangażowanych 
w proces eksportu broni na wszystkich jego etapach. Jest to materia wielowątkowa, bar-
dzo mocno zakorzeniona w zwyczajach kręgów waszyngtońskich i relacjach pomiędzy 
poszczególnymi organami władzy. Na wstępie rozważań nad tą problematyką trzeba 
zaznaczyć, że postrzegany całościowo system decyzyjny Stanów Zjednoczonych w za-
kresie eksportu broni jest złożony i często wymyka się uogólnieniom, szczególnie jeśli 
zwrócimy uwagę na znaczne różnice pomiędzy zasadami odzwierciedlającymi uchwa-
lone w tym obszarze prawa a stosowaną praktyką polityczną. 

Kształtowanie się amerykańskiego systemu eksportu broni przebiegało równolegle 
z ewolucją polityki Stanów Zjednoczonych wobec zagranicy w różnych okresach hi-
storycznych. Przyjęty model zachowań wobec innych członków społeczności między-
narodowej oraz problemów globalnych w dużej mierze rzutuje nie tylko na wewnętrz-
ne relacje pomiędzy kręgami politycznymi a sferą militarną, lecz także oddaje różnice 
w podejściu do zagadnienia władzy wykonawczej i ustawodawczej sektora publicznego 
i prywatnych fi rm zbrojeniowych. Konieczność wypracowania konsensusu pomiędzy 
ścierającymi się interesami tak wielu stron zaangażowanych w procesy związane z eks-
portem broni zaważyła na ostatecznym modelu systemu eksportowego, obowiązującym 
współcześnie w Stanach Zjednoczonych, a który jest uznawany za jeden z najlepszych 
na świecie pod względem przejrzystości procedur i precyzyjności mechanizmów kon-
trolnych. Bazuje on na możliwości zapewnienia ścisłej i wszechstronnej kontroli państw, 
do których są kierowane transfery oraz ma zabezpieczać dostawy zbrojeniowe przed 
reeksportem do odbiorców, którzy nie zawarli bezpośredniej transakcji ze stroną ame-

V
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rykańską, a co za tym idzie, nie zostali zweryfi kowani przez procedury bezpieczeństwa. 
Trzeba jednak zauważyć, że zasady ujęte w dokumentach bazowych dla działań związa-
nych z eksportem broni, nie zawsze stanowią faktyczną i wiążącą podstawę aktywności 
państwa i fi rm komercyjnych w tym zakresie. 

Kształtowanie się systemu regulacji związanych z eksportem dóbr istotnych ze 
względu na strategiczne interesy państwa można podzielić na kilka etapów. Wyznacza 
je pojawianie się kolejnych aktów prawnych, kluczowych dla określenia roli głównych 
organów państwa w realizowaniu polityki eksportowej oraz przyjęcia spójnej koncepcji 
tej polityki, pozostającej w ścisłym związku z przemianami na arenie globalnej. 

Współczesny system administracji i kontroli eksportu broni ma swoje korzenie 
w okresie II wojny światowej. Mimo że już około 1920 roku Stany Zjednoczone zyskały 
pozycję lidera na światowym rynku broni, przed rokiem 1940 nie wprowadzono mecha-
nizmów prawnych, które pozwalałyby kontrolować eksport broni oraz innych produk-
tów związanych z wrażliwą sferą bezpieczeństwa państwa. Pewne ograniczenia w tym 
zakresie wprowadzały jedynie Trading with the Enemy Act z 1917 roku oraz Neutrality 
Act z lat 1935–19371. 

Brak systemu nadzoru umożliwiał więc przepływ zarówno artykułów, jak i informa-
cji o znaczeniu strategicznym za granicę, również do krajów, które stanowiły potencjal-
ne zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Także w okresie postępującej 
militaryzacji III Rzeszy amerykańskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe eksportowały, bez 
żadnych ograniczeń, uzbrojenie zarówno do Rzeszy, jak i do Włoch oraz Japonii. 

Po wybuchu wojny w Europie Kongres, rozpoznając konieczność ustanowienia 
szczegółowych regulacji wobec eksportu broni, przyznał prezydentowi uprawnienie 
do kontroli i wstrzymywania przepływu znaczących ze strategicznego punktu widzenia 
dóbr. Act to Expedite and Strengthen the National Defense z 1940 roku znacznie rozsze-
rzał rolę głowy państwa w zakresie eksportu produktów i technologii militarnych. 

Wstrzymanie eksportu następowało po wykazaniu, że jest on sprzeczny z interesem 
bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Mechanizm nadzoru pierwotnie 
został wprowadzony na okres 2 lat, jednak wobec przemian w międzynarodowym ukła-
dzie bezpieczeństwa w latach 40. kwestia regulacji transferów uzbrojenia ze Stanów 
Zjednoczonych istotnie zyskiwała na znaczeniu. 

Eksport broni usprawniono początkowo przez uchwalenie nadzwyczajnych regulacji 
związanych ze sferą bezpieczeństwa państwa w okresie wojny. Uwydatniały one rolę 
władzy wykonawczej w procesie decyzyjnym dotyczącym eksportu broni, ustanawiając 
ścisłą kontrolę nad działalnością eksportową fi rm zbrojeniowych. Był to zdecydowa-
ny krok w uczynieniu z eksportu broni, który dotychczas był postrzegany jedynie jako 
źródło zysków dla przemysłu zbrojeniowego, narzędzia polityki zagranicznej państwa. 
Władze amerykańskie od początku lat 40. pełnią więc rolę swoistego pośrednika w ope-
racjach handlowych na międzynarodowym rynku broni. 

Wzrost znaczenia polityki eksportowej w obszarze zbrojeniowym w tym okresie 
szczególnie eksponował przyjęty w 1941 roku przez Kongres Lend-Lease Act. Był on 
narzędziem polityki rządu amerykańskiego, który chciał uniknąć bezpośredniego zaan-

1  C.B. Shotwell, Export Controls: A Clash of Imperatives, [w:] The Global Century. Globalization and 
National Security, red. R.L. Kugler, E.L. Frost, National Defense University Press, Washington, DC. 2001; 
J. Boucher, A New Deal for Arms Dealers, „Law and Policy in International Business”, Vol. 27, No. 1, 1995. 
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gażowania militarnego w działania wojenne rozgrywające się na terenie Europy, przy 
jednoczesnym udzieleniu wsparcia państwom sojuszniczym. Na mocy ustawy Lend-
-Lease Stany Zjednoczone miały się stać „arsenałem dla demokracji”, zezwalała ona bo-
wiem prezydentowi sprzedawać, przenosić własność, wymieniać, wydzierżawiać, poży-
czać i w jakikolwiek inny sposób udostępniać innym rządom dowolne produkty ze sfery 
obronności2. Z tej pomocy skorzystało 45 państw, co kosztowało Stany Zjednoczone ok. 
51 miliardów dolarów.

Wstępny etap zastosowania eksportu broni jako narzędzia amerykańskiej polityki 
zagranicznej wykazał zasadność takiej taktyki, pomimo że nie uchronił Stanów Zjed-
noczonych – jak początkowo planowano – przed uczestnictwem w działaniach wojen-
nych. Dostawy amerykańskiego sprzętu wojskowego istotnie przyczyniły się jednak do 
fi nalnego zwycięstwa Aliantów. Szeroki zakres pomocy wojskowej, stanowiący istotny 
rys strategii amerykańskiej, tuż po zakończeniu wojny miał wymowę niemal wyłącz-
nie polityczną, chociaż z rozbudowy nowych arsenałów korzyści czerpał też przemysł 
amerykański, długofalowo uzależniając siły zbrojne państw sojuszniczych od dostaw 
amerykańskich.

Ramy prawne dla tych praktyk wpisujących się w mocarstwową linię powojennej 
polityki Stanów Zjednoczonych stwarzały: Economic Cooperation Act z 1948 roku, Mu-
tual Defense Assistance Act z 1949 roku, Act for International Development z 1950 roku, 
Mutual Defense Assistance Control Act z 1951 roku oraz Mutual Security Act z 1951 
roku3.

W powojennym układzie geopolitycznym kwestia wywierania wpływu na członków 
społeczności międzynarodowej za pomocą dostaw broni stała się więc niespodziewanie 
istotnym elementem strategii politycznej.

[...] Kongres postrzegał kwestię regulacji eksportu broni jedynie jako czasowe ograniczenie 
handlu zagranicznego wymuszone przez działania wojenne. Jednak w 1949 roku, kiedy znów 
pojawiła się potrzeba odnowienia uprawnień w tej kwestii, Kongres dokonując bilansu kon-
troli zbrojeń, rozważyć musiał zupełnie nowe czynniki4.

W 1949 roku było jasne, że Związek Radziecki i jego sojusznicy, łącznie z Chiń-
ską Republiką Ludową, stanowią potencjalne zagrożenie dla amerykańskich interesów 
strategicznych. Kwestia kontroli zbrojeń stała się więc przedmiotem bieżącej debaty 

2  W przemówieniu z 29.12.1940 roku prezydent F.D. Roosevelt mówił: „Musimy stać się wielkim ar-
senałem dla demokracji. Jest to dla nas nagła konieczność tak poważna jak sama wojna. Musimy poświęcić 
się naszemu zadaniu z taką samą pewnością, takim samym poczuciem konieczności, takim samym duchem 
patriotyzmu i poświęcenia, jaki okazalibyśmy podczas wojny”, http://www.americanrhetoric.com/speeches/
fdrarsenalofdemocracy.html (13.04.2006). Zob. również: P. Rhode, J. Snyder, K. Strumpf, The Great Arsenal 
of Democracy: The Political Economy of the County Level Allocation of World War Two Military Spend-
ing, National Bureau of Economic Research,  07.2001, http://www.nber.org/~confer/2001/si2001/rhode.pdf 
(13.04.2006). W.H. Shepardson, The United States as an Arsenal of Democracy, „Proceedings of the Acad-
emy of Political Science”, Vol. 19, No. 3, 05.1941, s. 36–43. 

3  A. Mania, The National Security Council i amerykańska polityka wobec Europy Wschodniej 1945–1960, 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994, s. 182–184; A. Krzymowski, Sojusze oraz 
umowy wojskowe elementem supremacji USA po Drugiej Wojnie Światowej, Zeszyty Naukowe Akademii 
Obrony Narodowej, nr 2 (51), 2003. 

4  Balancing the National Interest: U.S. National Security Export Controls and Global Economic Com-
petition, Panel on the Impact of National Security Controls on International Technology Transfer, Washington 
1987, s. 72. 
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politycznej, w wyniku której w 1949 roku przyjęto Export Control Act (ECA). Ustawa 
kodyfi kowała m.in. praktyki w zakresie eksportu broni i technologii militarnych, stoso-
wane wcześniej na mocy tymczasowych uprawnień prezydenta. U podstaw tej ustawy 
leżą dwie fundamentalne reguły, które zostały utrzymane w mocy pomimo kilkakrot-
nych nowelizacji ECA (1969, 1979 i 1985)5:

– władza wykonawcza ma szerokie uprawnienia w kwestii wyznaczania grup pro-
duktów i technologii, które mają podlegać procedurom licencyjnym oraz w kwe-
stii administrowania systemem licencyjnym i nakładania kar w przypadku po-
gwałcenia rządzących nim zasad;

– proces decyzyjny stosowany w odniesieniu do eksportu materiałów istotnych 
z punktu widzenia strategicznych interesów Stanów Zjednoczonych, obejmują-
cy również procedury związane z rozszerzaniem Listy Kontrolnej (artykułów, 
których eksport wymaga licencji), jest wyjęty spod zwyczajowej zasady dialogu 
społecznego oraz w ograniczonym stopniu podlega prawu sądowej kontroli kon-
stytucyjności prawa (judicial review)6. 

Mimo że we wczesnym okresie powstawania regulacji eksportowych wykazywały 
one często cechę tymczasowości – miały być remedium na doraźne potrzeby rządu – już 
w latach 50. eksport broni i technologii militarnych stał się częścią zestawu narzędzi 
używanych do kształtowania relacji międzynarodowych. Zmianę taką wyznaczała prze-
de wszystkim nowa strategia militarna przyjęta przez Stany Zjednoczone oraz państwa 
sojusznicze skupione w NATO, która akcentowała rolę wysoko rozwiniętej technologii 
w dążeniu do utrzymania prymatu zbrojeniowego nad blokiem sowieckim. Był to okres 
dynamicznego rozwoju badań związanych z produkcją zarówno broni nuklearnej, jak 
i coraz nowocześniejszych rodzajów broni konwencjonalnej. Linia polityki rządu za-
kładała szeroko zakrojoną współpracę prywatnych i państwowych laboratoriów badaw-
czych w celu uzyskania niekwestionowanego prymatu w sferze militarnej. Na początku 
lat 50. powołano National Science Foundation, która miała fi nansować projekty badaw-
cze; pod koniec tej dekady, w odpowiedzi na zapotrzebowanie w obszarze technologii 
kosmicznej, powstało NASA. Instytucje te wyznaczyły schemat formowania infrastruk-
tury badawczej, niezbędnej dla rozwijania możliwości obronnych Stanów Zjednoczo-
nych7.

W latach 60. wiele krajów rozwijających się rozpoczęło proces budowania swego 
potencjału militarnego na bazie dostaw broni od czołowych eksporterów, w tym Stanów 
Zjednoczonych. Tendencja ta była głównym impulsem dla amerykańskiego Kongresu 
do skodyfi kowania zasad rządzących praktykami dostarczania pomocy militarnej dla 
krajów sojuszniczych. W 1961 roku uchwalono Foreign Assistance Act (FAA), który 
upoważniał prezydenta m.in. do dostarczania pomocy militarnej każdemu sojusznicze-
mu krajowi, o ile tylko przyczyniała się ona do wzmocnienia bezpieczeństwa narodowe-
go Stanów Zjednoczonych, wzmocnienia pokoju na świecie oraz umożliwiała odbiorcy 

5  Nowelizacja ECA w latach 1969, 1979, 1985.
6  Zob. np. E.V. Rostow, The Democratic Character of Judicial Review, „Harvard Law Review”, Vol. 66, 

No. 2, 12.1952, s. 193–224; Ł. Wordliczek, Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagra-
nicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2003, s. 30–36.

7  Zob. np. M. Mastanduno, Trade as a Strategic Weapon: American and Alliance Export Control Policy 
in the Early Postwar Period, „International Organization”, No. 42, winter 1988, s. 121–150.
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udział w układach zbiorowych, których celem jest wspieranie bezpieczeństwa między-
narodowego8. 

Foreign Assistance Act określa sposoby wdrażania następujących programów: Inter-
national Military Education and Training Program (IMET), Economic Support Fund 
(ESF), Peacekeeping Operations (PKO) oraz ustala zasady zagranicznych programów 
bezpieczeństwa i reguluje transfery materiałów zbrojeniowych stanowiących nadwyżki9. 
Zagraniczne programy szkolenia wojskowego były szeroko stosowane w okresie zimnej 
wojny, głównie w celu ujednolicenia standardów wojskowych w państwach pozostają-
cych w amerykańskiej strefi e wpływów. Celem programów jest wysyłanie amerykań-
skich jednostek szkoleniowych w regiony ważne dla interesów bezpieczeństwa Stanów 
Zjednoczonych, aby przez ich aktywność zwiększyć stopień stabilności politycznej i mi-
litarnej tych regionów.

W 1968 roku przyjęty został Foreign Military Sales Act (FMSA), wprowadzający 
formalne procedury dotyczące sprzedaży broni, który pozostawiał jednak organom egze-
kutywy szerokie kompetencje w ramach procesu decyzyjnego10. Stworzenie tej ustawy 
było wyrazem zasadniczego zwrotu administracji w kwestii posługiwania się transfera-
mi broni jako narzędziem kształtowania polityki zagranicznej. Jej główne zadanie po-
legało na wypracowaniu udogodnień w dziedzinie powszechnego bezpieczeństwa przez 
zawieranie porozumień międzynarodowych i szerokiej współpracy międzynarodowej.

Ograniczenia w kwestii politycznego rozstrzygania decyzji o krajach-odbiorcach 
amerykańskich transferów wprowadza International Security Assistance (ISA) and 
Arms Export Control Act (AECA) z 1976 roku. Ustawa ta stała się narzędziem ograni-
czania praktyk eksportowych administracji prezydenckiej, poszerzając rolę Kongresu 
w procesie proceduralnej kontroli transferów broni i technologii militarnych. Przywo-
łana ustawa wyznacza ramy funkcjonowania głównego programu eksportowego w Sta-
nach Zjednoczonych – Foreign Military Sales (FMS) oraz ustanawia zasady kontroli 
komercyjnych transakcji materiałów o charakterze militarnym. Uchwalenie tego aktu 
prawnego stanowiło istotną zmianę w kształtowaniu relacji pomiędzy władzą wykonaw-
czą i ustawodawczą oraz ich wpływu na politykę eksportu broni i technologii militar-
nych. Ustawa precyzuje rolę i obowiązki prezydenta w procesie decyzyjnym, przydając 
jednak Kongresowi funkcję opiniującą i możliwość wpływu na procedury eksportowe. 

Współcześnie fundamentalną rolę w ustalaniu zasad dotyczących eksportu broni 
i produktów militarnych w Stanach Zjednoczonych pełnią wspomniane już dokumenty: 
Foreign Assistance Act oraz Arms Exsport Control Act11. Problematyka eksportu bro-

8  http://www.fas.org/asmp/resources/govern/faa01.pdf (04.11.2003).
9  Ich znaczenie zostało utrzymane po zakończeniu zimnej wojny, a ich rola nieznacznie zmodyfi kowa-

na. Prezydent B. Clinton określił programy szkolenia wojskowego jako formę „eksportowania demokracji”; 
ustalono, że w nowych warunkach polityczno-ekonomicznych są one narzędziem wspierania międzynaro-
dowego pokoju i bezpieczeństwa, działają również na rzecz podniesienia standardów poszanowania praw 
człowieka na świecie.

10  Stanowiła ona również bezpośrednią reakcję na kontrowersyjne z punktu widzenia amerykańskiego 
interesu bezpieczeństwa dostawy broni podejmowane w okresie prezydentury R. Nixona. Zob. np. M. Stohl, 
D. Carleton, S.E. Johnson, Human Rights and U.S. Foreign Assistance from Nixon to Carter, „Journal of 
Peace Research”, Vol. 21, No. 3, 1984, s. 215–226.

11  Odnośnie do AECA – regulacje umożliwiające wprowadzanie w życie postanowień obydwu aktów 
prawnych są rozbudowane i kompleksowe. Są one wdrażane za pomocą Security Assistance Management 
Manuals zatwierdzających sprzedaż materiałów zbrojeniowych. Podlegają również okresowym modyfi ka-
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ni i technologii militarnych jest również przedmiotem regulacji Export Administration 
Act (EAA) z 1979 roku12. Postanowienia tej ustawy odnoszą się do całości zagadnień 
związanych z eksportem dóbr cywilnych (w tym takich, które mogą być użyte do ce-
lów wojskowych – materiały i technologie podwójnego zastosowania)13. Są one bardziej 
liberalne niż wcześniejsze regulacje. Główne wskazania Export Administration Act, 
dostosowane do realiów panujących w okresie zimnej wojny, straciły na aktualności 
w momencie zmiany sytuacji geopolitycznej pod koniec lat 80. Gwałtowny rozwój no-
woczesnych technologii o wszechstronnym zastosowaniu powoduje trudności w precy-
zyjnym wyodrębnieniu tej sfery eksportu, która za względów strategicznych powinna 
podlegać ścisłej kontroli.

W latach 1989–1994 prowadzono starania w celu reautoryzacji Export Administra-
tion Act, jednak Kongres nie osiągnął zgodności w odniesieniu do ostatecznej wersji tej 
ustawy. Export Administration Act wygasł w 1990 roku, w związku z czym Departament 
Handlu stosował system kontroli przewidziany przez International Emergency Econo-
mic Power Act – zasadnicze postanowienia ustawy były utrzymywane w mocy za pomo-
cą obowiązujących terminowo aktów wykonawczych prezydenta14. 

Po zakończeniu zimnej wojny inicjatywy prawodawcze zmierzające do regulacji sfe-
ry eksportu broni były wyznaczane przez dwie główne tendencje. Pierwsza z nich, optu-
jąca za liberalizacją zasad eksportowych, pozostawała z zgodzie z polityką promowania 
szerokiej współpracy w dziedzinie wymiany gospodarczej. Druga akcentowała koniecz-
ność ścisłej regulacji tej sfery, ponieważ strategia ekspansywnego eksportu może godzić 
w długofalowe interesy bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Zasadni-
czym tematem debaty dotyczącej kształtu regulacji eksportowej od początku lat 90. XX 
wieku było ścieranie się interesów komercyjnych oraz potrzeb związanych z realizowa-
niem celów bezpieczeństwa narodowego. 

Współczesny system regulacji musi odpowiadać potrzebom wyznaczanym przez 
dynamicznie rozwijający się przemysł zbrojeniowy, poszerzający swą zdolność do 
adaptowania kolejnych technologii dla celów wojskowości. W toku debaty nad instytu-
cjonalnym kształtem eksportu broni, który odpowiadałby potrzebom bardzo elastyczne-
go rynku, pojawiały się twierdzenia, że żaden z mechanizmów proceduralnych nie jest 

cjom za sprawą uchwalanych każdego roku lub co dwa lata aktom, znanym pod ogólną nazwą International 
Security and Development Cooperation Acts.

12  Ustawa została pierwotnie uchwalona w 1969 roku; jej obowiązywanie przedłużono w 1974 i 1977 
roku, natomiast w 1979 roku została poddana kompleksowej nowelizacji i właśnie ta wersja stanowi pod-
stawę systemu eksportu obowiązującego do dzisiaj. Zob.: I.F. Fergusson, The Export Administration Act: 
Evolution, Provisions and Debate, Congressional Research Service, 05.2005. 

13  Ustawa wskazuje na organy odpowiedzialne za poszczególne fazy procesów eksportowych; na mocy 
jej przepisów Departament Stanu sprawuje nadzór nad procedurami licencyjnymi artykułów wchodzących 
w skład Munitions Control List, a zasadnicza część dóbr komercyjnych i danych technicznych jest poddana 
ocenie Bureau of Industry & Security (wcześniej Bureau of Export Administration) w Departamencie Handlu. 
Zob. I.F. Fergusson, The Export Administration Act..., s. 8–10.

14  W 1996 roku zakończono reformę zasadniczej części Ustawy, a Izba Reprezentantów przyjęła jego 
rewizję, natomiast w 1999 roku dokonał tego Senat Banking Committee, ale Kongres jako całość nie przyjął 
nowelizacji ze względu na wątpliwości w zakresie rodzaju technologii mających być przedmiotem kontro-
li oraz modelu równowagi pomiędzy interesem bezpieczeństwa narodowego i interesem komercyjnym. Ze 
względu na znaczenie poruszanych zagadnień dla sfery ekonomii i bezpieczeństwa państwa treść ustawy jest 
cyklicznie odnawiana. Do tej pory aż sześciokrotnie podejmowano próby zmierzające do przyjęcia ostatecz-
nej jej wersji. Zob. ibidem, s. 2–5.
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w stanie zapewnić skutecznej kontroli nad przepływem wysoko rozwiniętych technolo-
gii. Stąd wniosek, że poddając się regułom globalnego modelu ekonomicznego, Stany 
Zjednoczone są narażone na utratę prymatu w wytwarzaniu najskuteczniejszych roz-
wiązań technologicznych15. Logika tego wywodu prowadzi do wniosku, że unilateralna 
kontrola wewnętrzna nie stanowi bariery powstrzymującej inne kraje przed pozyskiwa-
niem najnowszych osiągnięć techniki i adaptowaniem ich dla potrzeb zbrojeniowych. 
Podwyższanie rygorów wewnętrznego procesu kontroli będzie więc godzić wyłącznie 
w interesy amerykańskiego przemysłu – obarczenie go balastem instytucjonalnej kon-
troli nie pozostaje bez wpływu na poziom konkurencyjności amerykańskich fi rm na glo-
balnym rynku broni. 

Raport Defense Science Board, uzasadniający potrzebę liberalizacji procedur kontro-
li eksportu z 1999 roku, konkluduje:

[...] kontynuacja nieskutecznej polityki kontroli eksportu niesie ze sobą niepożądane kon-
sekwencje, daleko poważniejsze niż tylko rozczarowanie. Może ona ograniczać szczegól-
ny wpływ Stanów Zjednoczonych występujących w roli globalnego dostawcy dóbr i usług 
militarnych. Jednocześnie oczywistym jest, że wykluczenie amerykańskich fi rm poza obręb 
rynku, który przejęty zostanie przez zagraniczne korporacje, osłabi amerykański sektor za-
awansowanych technologii komercyjnych oraz obronnych, od których zależy bezpieczeństwo 
ekonomiczne i prymat militarno-technologiczny Stanów Zjednoczonych16.

Zwolennicy liberalnego podejścia do kwestii regulacji transferów zbrojeniowych 
twierdzą, że reguły rynku masowego oraz wszechstronność zastosowania wielu mate-
riałów skutecznie unieważnią wszelkie wysiłki zmierzające w kierunku obłożenia ścisłą 
kontrolą artykułów podwójnego użytku17. 

Pierwsze po zakończeniu zimnej wojny regulacje, istotnie zmieniające zasady eks-
portu militarnego, zostały wprowadzone w 2000 roku jako Defense Trade Security 
Initiative (DTSI). Głównym celem tych zmian było wprowadzenie ułatwień procedu-
ralnych w odniesieniu do transferów broni kierowanych do grupy najbliższych sojuszni-
ków Stanów Zjednoczonych – krajów NATO, Australii i Japonii18. 

15  Istotnym pojęciem przewijającym się w rozważaniach nad celowością podwyższania restrykcyjności 
kontroli eksportu jest tzw. dostępność za granicą (foreign availability), czyli stopień, w jakim artykuły czy 
technologie, których przepływ jest ograniczany przez amerykańskie prawodawstwo, mogą być pozyskiwane 
z innych źródeł. Jeśli zostanie stwierdzona dostępność danych dóbr lub systemów na rynkach zagranicznych, 
system amerykańskiej kontroli staje się nieprzydatny, ponieważ nie może zapobiec nabyciu tych dóbr przez 
niepożądanych odbiorców. Na mocy EAA, w sytuacji kiedy dany artykuł zyskuje status „dostępności za gra-
nicą”, zostaje wyjęty spod mechanizmu kontrolnego, jednak prezydent posiada uprawnienie wstrzymania tej 
decyzji przez wykazanie, że zniesienie kontroli będzie niosło z sobą negatywny skutek dla bezpieczeństwa 
narodowego. W takim wypadku prezydent jest zobowiązany podjąć negocjacje z partnerami wielostronnych 
porozumień o kontroli eksportu broni, w celu wyeliminowania dostępności danego artykułu. Zob. np. Export 
Controls: National Security Issues and Foreign Availability for High Performance Computer Exports, Gen-
eral Accounting Offi ce, 08.1998, http://www.gao.gov/archive/1998/ns98200.pdf (28.04.2006). 

16  Final Report of the Defense Science Board Task Force on Globalization and Security, US Department 
of Defense, Offi ce of the Under Secretary of Defense for Acquisition and Technology, 12.1999. 

17  Zob. np. R. Johnston, U.S. Export Control Policy in the High Performance Computer Sector, „The 
Nonproliferation Review”, Vol. 5, No. 2, winter 1998.

18  R. Stohl, Refl ections on the Clinton Presidency: The Arms Trade,  Weekly Defense Monitor, Vol. 5, No. 
3, Washington 01.2001, http://www.cdi.org/friendlyversion/printversion.cfm?documentID=492 (28.04.2006). 
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Kolejny etap ewolucji został zdeterminowany przez przekształcenia, jakie w między-
narodowym systemie bezpieczeństwa spowodowane były przez atak terrorystyczny z 11 
września 2001 roku. Nie dokonał się on jednak w sferze ustawodawczej czy procedural-
nej, związanej z polityką strategicznego eksportu, ale w rozszerzeniu roli tej aktywności 
państwa w kształtowaniu polityki bezpieczeństwa i relacji w obrębie społeczności mię-
dzynarodowej. 

Wydaje się więc, że sposób prowadzenia polityki w zakresie eksportu broni zależy 
nie tyle od charakteru, szczegółowości i standardów regulacji prawnych dotyczących 
tej sfery, ile od obowiązującej koncepcji polityki zagranicznej. Regulacje prawne nie 
mogą zagwarantować, że eksport broni będzie przebiegał według stałych, stabilnych 
zasad, bez względu na ewolucję środowiska międzynarodowego oraz linię polityczną 
kolejnych administracji. 

2. ORGANY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZOWANIE POLITYKI 
EKSPORTU BRONI I TECHNOLOGII MILITARNYCH

Polityka eksportu produktów militarnych i promowania amerykańskiego przemysłu 
zbrojeniowego jest kształtowana na poziomie władzy wykonawczej Stanów Zjedno-
czonych. Kongres bierze udział w procesie decyzyjnym dotyczącym eksportu jedy-
nie wtedy, gdy przedmiotem jednorazowej transakcji jest uzbrojenie i usługi militarne 
o wartości wyższej niż 50 milionów dolarów lub artykuły zaliczane do grupy głównego 
wyposażenia obronnego o wartości wyższej niż 14 milionów dolarów19. 

Przez swą funkcję prawodawczą Kongres odgrywa jednak fundamentalną rolę 
w tworzeniu systemu kontroli eksportu, wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań nie-
odzownych w sytuacji, kiedy dziedzina podlegająca regulacji jest poddana nieustannym 
zmianom wymuszonym przez stały postęp w badaniach i wdrażaniu nowych osiągnięć 
naukowo-technicznych20. 

19  The U.S. Legal Framework, NISAT Projects, http://www.nisat.org/export_laws-regs%20linked/usa/
legal_framework.htm (26.04.2004); US Export Control System: Decision Making, SIPRI Projects, http://
www.sipri.org/contents/expcon/us_decisionmaking.html/view?searchterm=usa%20arms%20transfer%20
procedure (15.05.2006).

20  Rolę, jaką sprawuje Kongres w procesie kształtowania polityki eksportu broni, obrazuje przykład 
wysiłków nad wprowadzeniem regulacji w 2003 roku, pozwalającej na zawieranie transakcji eksportowych 
z rządem Australii i Wielkiej Brytanii (transakcje eksportowe do tych krajów stanowią około 25% wszyst-
kich licencji zbrojeniowych), bez konieczności uzyskania przez nie licencji. Prawodawstwo amerykańskie 
dopuszcza taką możliwość, zastrzegając jednak, że systemy kontroli eksportu państw partycypujących muszą 
być przynajmniej porównywalne ze standardami systemu Stanów Zjednoczonych. Strony brytyjska i au-
stralijska wyraziły zgodę na dostosowanie swoich systemów kontroli, jednak nie we wszystkich punktach, 
wskazanych przez amerykańskiego prawodawcę jako kluczowe. Administracja wystąpiła zatem o udzielenie 
zwolnienia z konieczności wypełnienia wszystkich warunków (legislative relief) w tym przypadku. Senat 
przychylił się do tego wniosku, wydając stosowną uchwałę, jednak do jej zatwierdzenia konieczna była zgoda 
przewodniczącego Komisji Stosunków Międzynarodowych w Izbie Reprezentantów, który zaopiniował pro-
jekt negatywnie. W odpowiedzi stronnictwo popierające poprawki zatwierdziło je jako załącznik do ustawy, 
nad którą Komisja Izby Reprezentantów nie sprawowała kontroli. Ten krok sprowokował z kolei użycie gamy 
politycznych narzędzi wpływów – raportów, przesłuchań, ofensywy medialnej, które akcentowały potencjal-
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Transfery broni stanowią główny element w bezustannej walce pomiędzy Kongresem i egze-
kutywą o to, jak wiele wpływów Kongres musi, czy też powinien, utrzymać w zakresie poli-
tyki zagranicznej. Egzekutywa postrzega i używa eksportu broni jako istotnego i potężnego 
instrumentu w kształtowaniu stosunków międzynarodowych, Kongres natomiast sankcjonuje, 
czasem niechętnie, te działania, realizując funkcję regulującą i nadzorującą, która wpływa na 
program polityki zagranicznej Prezydenta21. 

Eksport broni i artykułów zbrojeniowych podlega w systemie amerykańskim dwóm 
reżimom regulacyjnym. Pierwszy, reprezentowany przez Directorate of Defense Trade 
Controls (DTC) w Departamencie Stanu, odpowiada za kontrolę zbrojeń; drugi, zarzą-
dzany przez Bureau of Industry and Security w Departamencie Handlu, zajmuje się kon-
trolą artykułów podwójnego zastosowania.

Departament Stanu sprawuje zasadniczy nadzór nad eksportem materiałów i usług 
zbrojeniowych: sporządza listę artykułów militarnych podlegających legalnej produk-
cji i mogących być przedmiotem obrotu handlowego; wydaje licencje uprawniające do 
eksportu określonych dóbr; notyfi kuje do Kongresu przypadki transakcji eksportowych 
o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa oraz zaistniałe przekroczenia 
norm ilościowych określonych w regulacjach prawnych; czuwa nad zachowaniem zgod-
ności procedur licencjonowania i eksportu z aktami prawnymi. W uzasadnionych przy-
padkach DTC zwraca się o radę i komentarze do innych, wyspecjalizowanych organów 
administracji w obrębie Departamentu Stanu, Departamentu Obrony i Departamentu 
Handlu22.

Politykę kontroli eksportu broni w ramach Departamentu Obrony prowadzi Defense 
Technology Security Administration (DTSA), której działalność polega na badaniu zgod-
ności sprzedaży wyposażenia i technologii nowej generacji z interesami bezpieczeństwa 
narodowego Stanów Zjednoczonych23. W dziedzinie eksportu materiałów i technologii 
podwójnego zastosowania prowadzi ona współpracę z Bureau of Export Administration 
(BXA) w Departamencie Handlu. Departament ten nie jest bezpośrednio odpowiedzial-
ny za sprawy formułowania oraz wdrażania polityki i procedur eksportu broni, jednak 
charakter jego działalności wpływa na procesy sprzedaży broni. Przez wydawanie licen-
cji sprawuje kontrolę nad sprzedażą materiałów podwójnego zastosowania. Bureau of 

ne zagrożenia związane w praktyką odstępstw od zasad regulacji wpływających na kształt bezpieczeństwa 
państwa. Na krótko przed zaplanowanym już w 2004 roku przesłuchaniem zatytułowanym Kontrola ekspor-
tu broni i globalna wojna z terroryzmem, oznaczającym konieczność składania szczegółowych oświadczeń 
w tym delikatnym temacie przez kluczowych urzędników administracji prezydenckiej w roku wyborczym, 
przyjęto porozumienie. Przesłuchanie zostało odwołane w zamian za zapewnienie, że negocjacje w spra-
wie odstępstw zostaną odsunięte w czasie. Powyższy przykład obrazuje skuteczność mechanizmów nadzoru 
władzy ustawodawczej nad systemem decyzyjnym funkcjonującym w ramach administracji prezydenckiej, 
który ze swej natury ściślej jest związany z nurtem bieżącej polityki, traktującej czasem elastycznie długo-
falowe cele bezpieczeństwa państwa. Zob. P. Spiegiel, Bush Rebuked Over U.S. Army Waivers, „Financial 
Times”, 04.06.2004; W. Matthews, Waffl ing on Trade Waivers for the UK, „Defense News”, 02.08.2004; 
US Weapons Technology at Risk: The Department’s of State Proposal to Relax Arms Export Controls to 
other Countries, Committee of International Relations, 2004, http://www.fas.org/asmp/campaigns/control/
US_Weapons_Technology_At_Risk.html (30.04.2006). 

21  Global Defense Business and Arms Proliferation, [w:] Global Arms Trade, U.S. Congress Offi ce of 
Technology Assessment, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 06.1991, s. 18. 

22  The U.S. Legal Framework.
23  H.A. Burke, S. Fellow, R. Stohl, How Little is Enough: U.S. End-Use Monitoring and Oversight of the 

Weapons Trade, „The Defence Monitor”, Vol. 31, No. 7, 08.2002. 
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Export Administration podejmuje decyzje o udzieleniu lub odmówieniu licencji na pod-
stawie analizy różnorodnych czynników, jak: stan bezpieczeństwa narodowego, wytycz-
ne polityki zagranicznej, czynnik alternatywnego transferu. Działający w ramach BXA 
Offi ce of Strategic Industries and Economic Security ma kompetencje w negocjowaniu 
i zawieraniu porozumień offsetowych. 

Wśród organów, do których najczęściej kieruje się pytania dotyczące kontrowersyj-
nych przypadków transferów, a które wyznaczają również standardy i kryteria przepro-
wadzania procedury eksportowej, znajdują się Arms Control and Disarmament Agency 
i NASA.

Powyższe organy działają w ramach procedur eksportowych, których podstawę sta-
nowią programy sprzedaży broni, określone na mocy poszczególnych aktów prawnych:

– Foreign Military Sales (FMS) – program regulujący typ transakcji goverment to 
goverment; jej warunki są negocjowane przez Pentagon (Defense Security Coope-
ration Agency). Eksport w ramach tego programu odbywa się na mocy Foreign 
Assistance Act (FAA) oraz Arms Export Control Act (AECA), procedury ekspor-
towej uszczegóławiającej postanowienia Security Assistance Management Ma-
nual, który również reguluje sprzedaż materiałów i artykułów obronnych zagra-
nicznym nabywcom. Jest to główny amerykański kanał eksportu broni. System 
opiera się na mechanizmie pośrednictwa – agencje rządu amerykańskiego gwa-
rantują odbiorcy dostosowanie procedur sprzedaży do obowiązujących regulacji. 
Świadczenia te są objęte prowizją, której wysokość jest uzależniona od wielkości 
zamówienia24. 

– Direct Commercial Sales (DSC) – program transferów zbrojeniowych, których 
warunki sprzedaży są negocjowane przez fi rmy amerykańskie i zagranicznych 
nabywców, bez udziału organów rządowych. Warunkiem przeprowadzenia trans-
akcji jest uzyskanie licencji Departamentu Stanu. Licencja jest przyznawana na 
4 lata. Firma posiadająca licencję nie ma obowiązku rejestrowania transakcji czy 
dostarczania danych na temat wielkości sprzedaży agencjom rządowym. Dane na 
temat wielkości komercyjnej sprzedaży broni ze Stanów Zjednoczonych otrzy-
muje się na podstawie dokumentacji celnej25. 

– Foreign Military Financing (FMF) – celem tego programu jest udzielanie przez 
rząd amerykański bezzwrotnej pomocy w postaci kredytów i dotacji przeznaczo-
nych na rozwój i modernizację sił zbrojnych państw zagranicznych. Warunkiem 
udzielenia wsparcia jest nabycie wyposażenia wojskowego w Stanach Zjedno-
czonych. Program administrowany przez Departament Obrony26.

– Excess Defense Articles (EDA) – transfer, którego przedmiotem są nadwyżki lub 
przestarzałe rodzaje broni amerykańskiej, przekazywane za darmo lub po znacz-
nie obniżonych kosztach. Program powstał w celu wsparcia ekonomicznej i po-
litycznej stabilności w strategicznie ważnych regionach, gdzie Stany Zjednoczo-
ne mają specjalne interesy w dziedzinie bezpieczeństwa. Transfery dokonywane 

24  Defense Exports. Foreign Military Sales Program Needs Better Controls for Exported Items and In-
formation for Oversight, United States Government Accountability Offi ce, 05.2009, s. 8.

25  F.R. Grimmett, Conventional Arms Transfers to Developing Nations 2001–2008, US Congressional 
Research Service, 2009, s. 23.

26  Materiały Defense Security Cooperation Agency, www.dsca.osd.mil (14.12.2003). 



Proces decyzyjny w amerykańskim systemie eksportu broni 197

w ramach tego programu znacznie nasiliły się po zakończeniu zimnej wojny, 
w wyniku modernizacji amerykańskich arsenałów, jaka wówczas nastąpiła27.

Rząd Stanów Zjednoczonych ma także możliwość eksportu wyposażania i tech-
nologii militarnych za pomocą mechanizmu zwanego emergency drawdown. Foreign 
Assistance Act upoważnia prezydenta do dokonywania transferów o charakterze zbro-
jeniowym, niezwłocznie, bez oczekiwania na akceptację Kongresu, jeśli uzasadnia to 
nagła konieczność. Przed zainicjowaniem procedury emergency drawdown prezydent 
jest zobowiązany powiadomić Kongres o zaistnieniu nagłej, nieprzewidzianej potrzeby 
w sferze polityki zagranicznej, która nie może zostać zaspokojona przez zastosowanie 
żadnego innego prawa28. 

3. PROCEDURA EKSPORTU BRONI – CHARAKTER I SPOSÓB 
REALIZACJI

Standardowy tryb procedury eksportowej rozpoczyna się od powiadomienia rządu Sta-
nów Zjednoczonych o planowanym transferze artykułów militarnych. Państwo lub inny 
podmiot, do którego jest kierowany transfer, winien powiadomić właściwe organy nie 
później niż na 30 dni od planowanej jego daty. Jeśli odbiorca i jego cele nie budzą wąt-
pliwości Departamentu Obrony, kupującemu jest prezentowana oferta, po zaakceptowa-
niu której strony przystępują do realizacji transakcji.

Na mocy Arms Export Control Act (AECA) Kongres jest powiadamiany o każdej 
proponowanej sprzedaży artykułów kwalifi kowanych jako główne wyposażenie obron-
ne, defi niowanych na podstawie listy zaopatrzenia militarnego Stanów Zjednoczonych, 
wartych więcej niż 14 milionów dolarów. Sprzedaż artykułów, które nie są zaliczane 
do tej kategorii, notyfi kuje się, jeśli ich wartość przekracza sumę 50 milionów dolarów, 
natomiast wartość konstrukcji lub projektów militarnych musi wynosić lub przekraczać 
kwotę 200 milionów dolarów. W wypadku sprzedaży do krajów NATO, Japonii, Austra-
lii, Korei Południowej oraz Nowej Zelandii te pułapy są wyższe i wynoszą odpowiednio 
– 250, 100 i 300 milionów29. 

27  „Pentagon od początku lat 90. zarządza gigantycznym warsztatem, w którym składuje znaczne nad-
wyżki przestarzałej, ale wciąż śmiercionośnej broni i jej części zamiennych. Wśród głównych odbiorców 
broni przez ten program w 1996 roku znalazły się: Meksyk, Kolumbia, Peru, Egipt, Bahrajn, Izrael, Jordania 
i Turcja – we wszystkich z wymienionych krajów odnotowano poważne naruszenia praw człowieka i sto-
sowanie represji politycznych”. Zob. L. Lumpe, J. Donarski, The Arms Trade Revealed. A Guide for Inves-
tigators and Activists, Federation of American Scientists, Washington DC, 1998, http://www.fas.org/asmp/
library/handbook/cover.html (12.03.2006).

28  Od 1963 do końca 2002 roku Prezydent Stanów Zjednoczonych ponad 90 razy skorzystał z uprawnie-
nia emergency drawdowns (z czego 70 przypadków zanotowano w okresie po zakończeniu zimnej wojny), 
dostarczając w ten sposób innym krajom i organizacjom międzynarodowym wyposażenie o wartości 3,3 
mld dolarów. Najczęściej mechanizm ten jest używany w przypadku działań antynarkotykowych, ochrony 
ludności podczas katastrof i masowych migracji, ochrony uchodźców, wspierania operacji pokojowych. Zob. 
Foreign Assistance. Reporting of Defense Articles and Services Provided through Drawdowns Needs to be 
Improved, General Accounting Offi ce, 09.2002.

29  Streamlined Processes and Better Automation Can Improve Munitions License Reviews, US Depart-
ment of State, 03.2002, http://www.fas.org/asmp/campaigns/control/oig-ITA0202.pdf (17.03.2004).
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Odbiorcą transferu nie może być podmiot wykorzystujący dostarczane artykuły lub 
usługi o charakterze militarnym w celach nie objętych autoryzacją prawną Stanów Zjed-
noczonych. Raport zawierający dane na temat rodzaju wyposażenia, motywów transferu, 
odbiorcy i kraju przeznaczenia jest przedstawiany Spikerowi Izby Reprezentantów oraz 
Komitetowi Spraw Zagranicznych w Senacie (stosowny raport jest kierowany również 
do tych organów, jeśli prezydent zostanie powiadomiony o transferach zaaprobowanych 
bez jego przyzwolenia oraz kiedy sprzedaż może spowodować obniżenie gotowości bo-
jowej amerykańskich sił zbrojnych). 

Po zawiadomieniu Kongres w ciągu 30 dni kalendarzowych (15 dni w przypadku 
państw NATO, Australii, Japonii, Korei Południowej, Nowej Zelandii) może zabloko-
wać transakcję przez uchwalenie stosownej rezolucji (Joint Resolution of Disapproval). 
Rezolucja wyrażająca sprzeciw wobec transferu staje się ponownie przedmiotem analizy 
Komisji Spraw Zagranicznych Senatu i Izby Reprezentantów, aby następnie podlegać 
głosowaniu obydwu izb, które muszą uzyskać większość dwóch trzecich głosów. 

Procedura zablokowania transferu broni przez głosowanie w Kongresie ostatni raz 
została użyta w 1986 roku. Ostatecznie jednak zawarto porozumienie z prezydentem 
i dokonano transakcji na zmienionych warunkach. Od tego momentu administracja 
Stanów Zjednoczonych zawarła transakcje na sprzedaż broni, technologii militarnych 
i dostarczania usług, których wartość przekracza 145 miliardów dolarów i w żadnym 
przypadku nie spotkało się to ze sprzeciwem Kongresu30.

Nawet jeśli [Joint Resolution of Disapproval] nie odnoszą bezpośredniego skutku, mogą one 
skierować negatywną uwagę opinii publicznej na akt sprzedaży oraz odbiorcę. Tego rodzaju 
reakcja społeczeństwa i organizacji pozarządowych powoduje też presję, pod ciężarem której 
administracja może wstrzymać sprzedaż lub zmodyfi kować jej warunki. Również sam odbior-
ca może podjąć decyzję o wycofaniu się z transakcji31. 

Prezydent posiada uprawnienie do wdrożenia skróconego trybu sprzedaży w nagłych 
wypadkach, kiedy w interesie bezpieczeństwa narodowego transport powinien być wy-
słany bezzwłocznie. Przedstawia on wówczas szczegółowy raport dotyczący zaistnia-
łych okoliczności, natomiast obydwie izby Kongresu traktują dany transfer w sposób 
wysoce uprzywilejowany. Jest on również uprawniony do wydawania zaleceń dotyczą-
cych wysłania zagranicznych dostaw broni z pominięciem normalnego trybu kontroli 
i autoryzacji (od 1963 roku w tym trybie wysłano transporty o wartości 3,3 miliarda 
dolarów do ponad 55 krajów oraz organizacji pokojowych, zwalczających handel nar-
kotykami itp.)32.

Główną cechą amerykańskiego systemu regulacji eksportowych jest wyznaczanie 
standardów dla odbiorców produktów zbrojeniowych przez stworzenie mechanizmów, 
które skłaniają ich do podporządkowania się zasadom narzuconym przez prawo Stanów 
Zjednoczonych. Podstawą, na której opiera się odpowiedzialność eksportera za produk-

30  J.W. Douglass, Rethinking Export Controls – przesłuchanie w Senacie USA, 04.04.2000, http://com-
merce.senate.gov/hearings/0404dou.pdf (22.04.2004).

31  D. Fite, A View From Congress, [w:] Challenging Conventional Wisdom: Debunking the Myths and 
Exposing the Risks of Arms Export Reform, red. T. Gabelnick, R. Stohl, Federation of American Scientists, 
Washington 2003, s. 155. 

32 US Export Control..., http://www.sipri.org/contents/expcon/us_decisionmaking.html/view?search-
term=usa%20arms%20transfer%20procedure (15.05.2006).
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ty wytworzone w tym kraju, jest system kontroli użytkownika końcowego (end-user 
controls). Wieloetapowość procedury minimalizuje prawdopodobieństwo nadużyć czy 
też błędnego oszacowania wpływu danego transportu na stan interesów amerykańskich. 

Pierwszy poziom procedury eksportowej służy eliminacji tych przypadków, w któ-
rych transfer uzbrojenia lub technologii mógłby trafi ć do odbiorcy ocenianego negatyw-
nie ze względu na kryteria przestrzegania praw człowieka, proliferacji broni masowego 
rażenia, działalności terrorystycznej. Bada się również, w jakim zakresie dany transfer 
może wpłynąć na stan amerykańskiej bazy przemysłowo-zbrojeniowej33. 

Najważniejszym celem dalszej weryfi kacji staje się stwierdzenie, w jakim stopniu 
jest prawdopodobne, że eksportowana broń w przyszłości może być wykorzystana w ce-
lach godzących w amerykańskie interesy czy też przekazana do użytku stronie trzeciej 
– państwu, grupie militarnej lub organizacji, których status i cele nie zostały zbadane 
w ramach amerykańskiego systemu kontroli eksportu. 

Wprowadzane na etapie wstępnej kontroli restrykcje są utrzymywane za pomo-
cą nadzoru sprawowanego podczas transportu i wykorzystania danego rodzaju broni 
i związanej z nią technologii34. 

Istotnym elementem wpływającym na kształt i jakość kontroli eksportu jest zdolność 
do balansowania potrzeb różnych grup interesu bezpośrednio lub pośrednio zaangażo-
wanych w działalność handlową, której przedmiotem jest broń lub technologie militarne. 
Przejrzystość zasad rządzących eksportem i możliwość publicznego oddziaływania na tę 
sferę polityki państwa do pewnego stopnia ogranicza możliwość dowolnego sterowania 
procesem decyzyjnym, czego konsekwencje mogą zasadniczo wpłynąć na aktualny lub 
przyszły stan bezpieczeństwa państwa. 

Analizując stan procedur eksportowych pod kątem zgodności z modelem teoretycz-
nym, u podstawy którego leży dążenie do zaniechania transferów nierozważnych, go-
dzących w bezpieczeństwo państwa-odbiorcy, niezbywalne prawa społeczeństwa czy 
też system bezpieczeństwa regionalnego, należy stwierdzić, że model amerykański na-
rzuca bardzo wysokie standardy bezpieczeństwa. Nie znaczy to jednak, że w całym sy-
stemie nie ma luk i nie zdarzają się uchybienia, których potencjalne konsekwencje dla 
stanu bezpieczeństwa międzynarodowego mogą być poważne. Dowodzi tego przypadek 
Tajwanu, który w 2006 roku zamiast części do helikopterów otrzymał komponenty do 
montażu międzykontynentalnych pocisków balistycznych Minuteman III. Strona amery-
kańska o pomyłce zorientowała się dopiero w 2007 roku, kiedy władze Tajwanu zaczęły 
domagać się zamówionych części35. 

33  Fact Sheet: Conventional Arms Transfer Policy, The White House, 17.02.1995, http://www.fas.org/
asmp/resources/govern/whfacts.html (27.03.2006).

34  Kontrola ostatecznego użytkownika jest również kontynuowana w czasie, kiedy transakcja została 
sfi nalizowana, szczególnie jeśli przedmiotem transferu jest wyposażenie o dużym znaczeniu strategicznym. 
Dobrym przykładem w tym kontekście mogą się stać rakiety Stinger – po tym jak zostały wyeksportowane, 
odbiorca ma obowiązek dokonywać comiesięcznej kontroli ich stanu oraz corocznie muszą być one spraw-
dzane przez urzędników amerykańskich. Strona amerykańska rezerwuje sobie również prawo do inspekcji 
w celu sprawdzenia stanu faktycznego systemu obronnego państwa-odbiorcy oraz procedur w nim obowią-
zujących. Golden Sentry End–Use Monitoring, STINGER Missile and Gripstock Inventory Standardized Pro-
cedures, Defense Security Cooperation Agency Policy Memorandum 5–10.04.2004, http://www.dsca.mil/
samm/policy_memos/2005/dsca%2005-10.pdf (27.03.2006).

35  Defense Exports. Foreign Military Sales Program Needs Better Controls…, s. 16.



Broń i dyplomacja200

Pomimo stworzenia systemu wewnętrznej kontroli eksportu, który pozostaje rzeczy-
wistą barierą dla niekontrolowanego przepływu broni, aktywność Stanów Zjednoczo-
nych w tej sferze budzi kontrowersje związane z licznymi przypadkami transferów, które 
wywołały długofalowe, negatywne konsekwencje. 

Odzwierciedlając przewagę ekonomii nad polityką zagraniczną czy względami bezpieczeń-
stwa, Departament Obrony wydaje się pojawiać w roli wiodącej agencji tego procesu, osłabia-
jąc rolę, tradycyjną funkcję Departamentu Stanu w sprawowaniu kontroli nad zbrojeniami36.

Obecnie Stany Zjednoczone wstrzymały dostawy broni do 19 krajów, które nie speł-
niają kryteriów wewnętrznej procedury bezpieczeństwa, jednak przedmiotem dyskusji 
pozostaje ciągle wewnętrzna sprzeczność pomiędzy faktyczną i deklarowaną sferą wy-
siłków władz amerykańskich na linii przecięcia polityki eksportowej i działań nakiero-
wanych na ochronę praw człowieka i wspieranie demokracji37. 

W aktach regulujących dziedzinę eksportu broni konieczność uwzględnienia tych 
wartości podkreśla przede wszystkim artykuł 502 B Foreign Assistance Act z 1961 roku, 
który zabrania sprzedaży broni i udzielania innych form wsparcia strategicznego rządom 
odpowiedzialnym za trwałe pogwałcenia międzynarodowo uznanych praw człowieka38. 
Niekorzystny obraz polityki Stanów Zjednoczonych w odniesieniu do tej kwestii obra-
zuje złożoność problemu stosowania eksportu broni w roli narzędzia polityki zagranicz-
nej. Polityka eksportowa kolejnych rządów amerykańskich jest tylko jednym z elemen-
tów w kompleksowej strategii utrzymywania relacji z innymi podmiotami społeczności 
międzynarodowej. Jako taka jest środkiem zaspokajającym doraźne interesy państwa, 
często w sytuacji, kiedy realizacja bieżącego scenariusza wydarzeń jest sprzeczna z za-
sadami prawnymi państwa będącego autorem tego scenariusza. Należy też zauważyć, 
że polityka eksportu broni często jest elementem komplementarnym wobec programów 
pomocy humanitarnej czy misji pokojowych. Transfery broni do przywódców i rządów, 
którzy pozostają poza międzynarodową kontrolą, godzą wówczas w szeroko pojęte in-
teresy bezpieczeństwa, ale mogą też stać się podstawowym elementem dialogu, którego 
utrzymywanie przyczynia się do niesienia pomocy represjonowanym społeczeństwom. 

Współpraca z opresyjnymi reżimami często jest jedyną możliwością kontroli sytu-
acji w krajach, w których one panują. Transfery broni są ponadto głównym elementem 
strategii tzw. dyplomacji militarnej. Dostosowanie bieżącej polityki do ogólnych ram 
prawnych – czyli przerwanie dostaw broni – powoduje, że znika motywacja ze strony 
odbiorcy do podporządkowywania się wpływom amerykańskim, a więc długofalowe 
cele polityki zagranicznej, zmierzające do poprawienia stanu bezpieczeństwa, pozostają 
niezrealizowane. W wielu wypadkach przerwanie amerykańskiego eksportu powoduje 

36  A. Markusen, The Arms Trade as Illiberal Trade – materiały International Conference of Defense 
Offsets and Economic Development, Cape Town, RPA, 25–27.09.2002, s. 14.

37  Lista ta obejmuje: Białoruś, Birmę, Chiny, Cypr, Demokratyczną Republikę Konga, Haiti, Indonezję, 
Iran, Liberię, Libię, Koreę Północną, Kubę, Somalię, Sudan, Syrię, Wietnam, Wybrzeże Kości Słoniowej, 
Yemen, Zimbabwe. 

38  Foreign Assistance Act 1961, część 502 B, http://www.fas.org/asmp/resources/govern/faa01.pdf 
(28.03.2004). Zasada powyższa została włączona w treść ustawy w 1974 roku, jednak zarówno w okresie pre-
zydentury Nixona, jak i Forda jej postanowienia były łamane. Nawet kiedy na czele państwa amerykańskiego 
stał Jimmy Carter, którego polityka zakładała podniesienie kwestii praw człowieka do roli „ducha polityki 
zagranicznej Stanów Zjednoczonych”, jedynie w wypadku 8 krajów południowoamerykańskich odmówiono 
wysłania pomocy militarnej ze względu na kwestię pogwałcenia zasad podnoszonych przez artykuł 502 B. 
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dalsze pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa, ponieważ poziom uzbrojenia pozyskiwane-
go z nielegalnych źródeł lub od innych eksporterów nie podlega wówczas żadnej kon-
troli, zwiększając poczucie zagrożenia w regionie.

Zatem polityczne bariery uniemożliwiające wzmocnienie norm prawnej kontroli eks-
portu broni ujawniają wewnętrzną sprzeczność na poziomie proceduralnym i w sferze 
rzeczywistego działania. W rezultacie dochodzi do sytuacji, podczas których działanie, 
na gruncie proceduralnym uważane za sprzeczne z duchem amerykańskiego prawa, po-
zostaje zgodne z wartościami tworzącymi podstawy kształtujące system polityczny tego 
państwa. 

4. RELACJE POMIĘDZY UCZESTNIKAMI SFERY POLITYCZNEJ 
I REPREZENTANTAMI BRANŻY ZBROJENIOWEJ 
W STANACH ZJEDNOCZONYCH 
– KOMPLEKS MILITARNO-PRZEMYSŁOWY

W swym pożegnalnym przemówieniu prezydenckim w 1961 roku D. Eisenhower prze-
strzegał Stany Zjednoczone przed rosnącymi wpływami amerykańskiego „kompleksu 
militarno-przemysłowego”, którego dominacja w polityce ekonomicznej i zagranicznej 
może wywołać negatywne skutki dla pozycji państwa: „Musimy strzec naszych ośrod-
ków władzy przed zagarnianiem nieusprawiedliwionych korzyści przez kompleks mili-
tarno-przemysłowy. Potencjał katastrofalnego wzrostu źle umieszczonej potęgi istnieje 
i będzie istniał nadal”39. 

Określenie kompleksu militarno-zbrojeniowego odnosi się konkretnie do obszaru 
współpracy i wspólnych interesów reprezentowanych przez: Departament Obrony, siły 
zbrojne, przemysł zbrojeniowy oraz członków Kongresu reprezentujących grupy zwią-
zane ze sferą zbrojeniową40. Specjalny status przemysłu zbrojeniowego, jaki wynika 
z jego znaczenia dla narodowych interesów bezpieczeństwa, determinuje ścisłą współ-
pracę kręgów polityczno-wojskowych, odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa pań-
stwa, oraz przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego świadczącego państwu swe usługi.

Dziedzina produkcji broni, tak samo zresztą jak jej eksport, powinna być traktowana 
raczej z perspektywy politycznej niż ekonomicznej. Mimo że stanowi ona element sy-
stemu ekonomicznego państwa, jej główną cechą jest zaspokajanie potrzeby bezpieczeń-
stwa, czyli realizowanie jednej z najbardziej podstawowych funkcji państwa.

Przemysł zbrojeniowy operuje w specyfi cznym, zamkniętym środowisku. Państwo 
jest głównym odbiorcą jego produktów, państwo też wyznacza granicę rozwoju prze-
mysłu jako takiego oraz jego wytworów. W ujęciu historycznym nawet system kontroli 
eksportu broni może być postrzegany jako jeden z mechanizmów, za pomocą którego 
rząd ogranicza możliwości wykraczania sektora zbrojeniowego poza działania ściśle 

39  D. Eisenhower, Farewell Address, 17.01.1961, http://www.eisenhower.archives.gov/farewell.htm 
(13.03.2006).

40  T.R. Dye, H. Zeigler, The Irony of Democracy: An Uncommon Introduction to American Politics, 
Wadsworth Publishing Company, Belmont 1975, s. 124.
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związane z interesami rodzimego państwa. Monopol państwa w sferze produkcji mi-
litarnej jest uzasadniany względami strategicznymi, ale przede wszystkim faktem, że 
w obecnym stanie stosunków międzynarodowych jedynie państwo ma prawo do legity-
mowanego użycia siły zbrojnej, a więc do faktycznego wykorzystania efektów produkcji 
zbrojeniowej. 

Organy władzy politycznej, które zostały powołane w celu kształtowania polityki 
obronnej Stanów Zjednoczonych, w znaczący sposób wpływają na stosunki tego pań-
stwa z zagranicą. W tym kontekście warto zauważyć, że Departament Obrony jest jedną 
z najpotężniejszych instytucji w administracji rządowej. Zatrudnia około 1,5 miliona 
pracowników mundurowych, około miliona w oddziałach Gwardii Narodowej oraz 
blisko 700 tysięcy cywilów41. Jest on odbiorcą największych kontraktów rządowych, 
a wydatki na obronność stanowią około 16–22% całego budżetu federalnego (w 2000 
roku stanowiły 17% ogólnych wydatków budżetowych, w 2009 – 22%)42. Departament 
Obrony zarządza budżetem zbrojeniowym, co determinuje stałą współpracę z prywat-
nym sektorem produkcji militarnej – fi rmami zbrojeniowymi. 

Korporacje zbrojeniowe działają na styku interesów politycznych i ekonomicznych. 
Są nie tylko jednostkami gospodarczymi, których efektywność przyczynia się do ogól-
nej poprawy sytuacji gospodarczej kraju, lecz także w istotny sposób wpływają na mię-
dzynarodową pozycję państwa – w wypadku Stanów Zjednoczonych na postrzeganie 
tego kraju w roli potęgi militarnej. Rząd dąży więc do utrzymania wpływów w sektorze 
zbrojeniowym, jednak skuteczność oddziaływania utrudnia przede wszystkim fakt, że 
jego najwięksi gracze są prywatnymi jednostkami gospodarczymi, a model zarządzania 
przez nich reprezentowany akcentuje niezależność decyzyjną.

Już w latach 60. John Kenneth Galbraith pisał o postępującej dominacji wielkich 
korporacji tworzących „sektor planujący”, wyjęty spod kontroli instytucjonalnej oraz 
mechanizmów konkurencyjnego rynku. W tym procesie industrialne giganty przejęły 
stery tradycyjnego balansu władzy, a rozdzielenie sfery właścicielskiej od poziomu za-
rządzania sprawia, że zarządy fi rm zyskują niezależność w działaniach43. Wiąże się to ze 
zjawiskiem „odwróconej kolejności” w mechanizmach funkcjonowania rynku. W nor-
malnych warunkach potrzeby konsumentów uruchamiają sygnał rynkowy, na który re-
agują producenci. „Odwrócona kolejność” polega na tym, że to producenci wpływają 
na zwiększenie się popytu na rynku, kształtując społeczne postawy czy oddziałując na 
procesy polityczne. 

Zakres tej autonomii jest szerszy w branży zbrojeniowej, jako że polityka korporacji 
współtworzona jest przez rząd, a pojęcie właścicielstwa o wiele bardziej rozmyte niż 
w wypadku fi rm operujących w innych sektorach rynku. W odniesieniu do przemysłu 
zbrojeniowego wyraźniej niż w innych obszarach gospodarki rysuje się paradoks po-
wstawania niezależnych korporacji. Ich tworzenie Galbraith uzasadnia przeze wszystkim 
z perspektywy determinizmu technologicznego oraz przemian makroekonomicznych. 

Tymczasem, obserwując realia amerykańskie, można stwierdzić, że kompleks mi-
litarno-przemysłowy potencjalnie zagrażający suwerenności władz politycznych jest 

41  Ł. Wordliczek, Kształtowanie się uprawnień…, s. 110.
42  SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 2009, s. 189.
43  J.K. Galbraith, Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe, przeł. J. Prokopiuk, Z. Zinserling, 

PIW, Warszawa 1973. 
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wynikiem działań samych władz. Wzmacniany protekcjonistycznym systemem dotacji, 
ulg podatkowych, cieszący się uprzywilejowanym statusem, zbudował swoją potęgę na 
bazie procesów koncentracji, jakie dokonały się w latach 90. Zakończenie zimnej wojny 
wiązało się z zasadniczymi przekształceniami przemysłu militarnego na świecie. Zawę-
żenie rynku uzbrojenia, redukcja arsenałów, spadek budżetów zbrojeniowych oraz ogól-
na tendencja do ograniczania militarnej sfery aktywności państwa, która bardzo wyraź-
nie została zarysowana od początku lat 90., dotknęły szczególnie boleśnie amerykański 
kompleks zbrojeniowy. 

Średnia wartość międzynarodowych dostaw broni dokonywanych w latach 1981
–1988 została oszacowana na około 66 miliardów dolarów rocznie. Udział Stanów Zjed-
noczonych w tym rynku wynosił nieco więcej niż 20%. W okresie, kiedy dokonywa-
ły się zasadnicze zmiany geopolityczne związane z zakończeniem zimnej wojny (1989
–1991), wartość rocznych dostaw broni spadła o około 1/3 – do średniego poziomu 40 mi-
liardów rocznie, przy czym udział amerykańskiego eksportu wzrósł do 30%. W okresie 
1992–1993 ta tendencja umocniła się, powodując dalsze obniżenie światowych dostaw 
do średniej wartości około 21 miliardów dolarów rocznie oraz ugruntowanie pozycji 
przemysłu amerykańskiego na tym rynku, jako że osiągnął on wówczas 50% udzia-
łów, stając się najpotężniejszym na świecie dostawcą broni i technologii militarnych44. 
Należy jednak wziąć pod uwagę, że opanowanie rynku broni przez Stany Zjednoczone 
nie było równoznaczne ze wzrostem zysków korporacji zbrojeniowych. Prawa prze-
kształceń i reorganizacji układu sił politycznych i militarnych działały wręcz odwrotnie. 
W okresie 1988–1993 wartość amerykańskich dostaw zbrojeniowych uległa obniżeniu 
o około 25%, ze średniego poziomu 13 miliardów dolarów rocznie do poziomu 10–11 
miliardów dolarów45. 

Departament Obrony w nowej sytuacji geopolitycznej nie mógł już składać zamó-
wień o takiej wartości, jaka gwarantowałaby utrzymanie rozbudowanego przemysłu; 
sposobem zaradczym stały się eksport broni i fuzje46. Warto tu przywołać spotkanie Pod-
sekretarza Obrony Stanów Zjednoczonych Williama Perry’ego z kadrą zarządzającą naj-
większych amerykańskim fi rm zbrojeniowych z 1993 roku. Podczas kolacji przedstawi-
ciel Pentagonu oświadczył, że oczekuje od przedsiębiorstw zasadniczych przekształceń. 
Od tego wieczoru, który zwykło się określać „ostatnią wieczerzą”, rozpoczęła się fala 
koncentracji amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego, zahamowana dopiero w 1997 
roku, kiedy rząd sprzeciwił się połączeniu Lockheed Martin z Northrop Grumman. Drugi 
etap spektakularnych fuzji nastąpił po 2000 roku. Cały proces doprowadził do ogromnej 
koncentracji kapitału i umocnienia pozycji tych fi rm, które pozostały na rynku. W rezul-
tacie 12 spośród 25 dużych fi rm zbrojeniowych utworzyło 5 gigantycznych korporacji47. 

44  M. Brzoska, The Economic of Arms Imports after the End of the Cold War, Bonn International Center 
for Conversion, 04.2004. 

45  World-Wide Conventional Arms Trade (1994–2000): A Forecast and Analysis, Center for Defense 
Information, US Department of Defense, Washington 12.1994. 

46  Zob. J.P. Dunne, M. Garcia-Alonso, P. Levine, R. Smith, Concentration in the International Arms 
Industry, 18.06.2002, http://carecon.org.uk/Armsproduction/Papers/concmodel4.pdf (20.04.2006).

47  Po zakończeniu przekształceń, wywołanych nową sytuacją geopolityczną, amerykański rynek pro-
dukcji uzbrojenia opanowały ostatecznie cztery fi rmy: Lockheed Martin, Raytheon-Hughes, Boeing-MacDo-
nald i Northrop Grumman. Procesy koncentracji znacznie zmieniły perspektywę Pentagonu w zakresie kon-
kurencyjności potencjalnych zleceniodawców. Dla przykładu: w wyniku fuzji z 13 producentów pocisków 
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W obrębie przemysłu nastąpiło również odejście od specjalizacji i niszowości – fi rmy 
zbrojeniowe stały się konglomeratami prowadzącymi produkcję różnorodnych typów 
uzbrojenia oraz dóbr cywilnych. 

W rezultacie osiem z dziesięciu największych na świecie korporacji zbrojeniowych 
to fi rmy amerykańskie – w gronie ścisłych liderów znajdują się Lockheed Martin, Boe-
ing, Northrop Grumman, Raytheon, General Dynamics. 

Tabela 15. Dwadzieścia największych fi rm zbrojeniowych świata w latach 2006–2007

Ranking

Firma Państwo

Wielkość sprzeda-
ży zbrojeniowej

Całkowi-
ta sprze-
daż fi rmy 

2007

Udział 
produkcji 

zbroje-
niowej

Zysk 
2007

Zatrud-
nienie 
2007

2007 2006 2007 2006

1 1 Boeing Stany 
Zjednoczone 

30 480 30 690 66 387 46% 4 4074 159 300

2 3 BAE Systems Wielka 
Brytania

29 850 24 060 31 426 95% 1 800 97 500

3 2 Lockheed 
Martin

Stany 
Zjednoczone

29 400 28 120 41 862 70% 3 033 140 000

4 4 Northrop 
Grumman

Stany 
Zjednoczone

24 600 23 650 32 018 77% 1 803 122 000

5 5 General 
Dynamics

Stany 
Zjednoczone

21 520 18 770 27 240 79% 2 080 83 500

6 6 Raytheon Stany 
Zjednoczone

19 540 17 610 21 301 92% 1 474 72 100

7 7 EADS Transeuro-
pejski

13 100 12 600 53 534 24% 610 116 490

8 8 L-3 Communi-
cations

Stany 
Zjednoczone

11 240 9 980 13 961 81% 756 64 600

9 9 Finmeccanica Włochy 9 850 8 640 18 376 54% 713 60 750

10 10 Thales Francja 9 350 8 240 16 825 56% 1 214 61 200

11 11 United 
Technologies

Stany 
Zjednoczone

8 760 7 650 54 759 16% 4 224 225 600

12 13 SAIC Stany 
Zjednoczone

6 250 5 800 8 935 70% 415 44 000

13 14 Computer 
Sciences Corp.

Stany 
Zjednoczone

5 420 5 280 16 500 33% 545 89 000

14 17 SAFRAN Francja 5 230 3 780 16 424 32% 556 63 260

15 15 Honeywell Stany 
Zjednoczone

5 020 4 400 34 589 15% 2 444 122 000

16 – KBR Stany 
Zjednoczone

5 000 6 630 8 745 57% 302 52 000

strategicznych na rynku zostało 4, poprzednio 8 fi rm zajmowało się wytwarzaniem sprzętu lotniczego, po 
przekształceniach – tylko 3. Zob. K. Flamm, U.S. Defense Industry in the Post-Cold War: Economic Pres-
sures and Security Dilemmas, [w:] The Place of the Defense Industry in National Systems of Innovation, red. 
J. Reepy, Cornell University, 04.2000, s. 53–76.
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17 16 Rolls-Royce
Wielka 
Brytania 4 580 3 960 14 873 31% 1 200 39 500

18 18 DCNS Francja 3 860 3 400 3 860 100% 200 12 720

19 19 ITT
Stany 
Zjednoczone 3 850 3 290 9 003 43% 742 39 700

20 20
General Elec-
tric

Stany 
Zjednoczone 3 460 3 260 172 738 2% 22 208 327 000

Źródło: SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, SIPRI, Oxford 2009

Rząd federalny przeznaczył znaczne sumy na pokrycie tzw. kosztów rekonstrukcji 
przemysłu zbrojeniowego, potwierdzając raz jeszcze priorytetowe znaczenie tego sek-
tora dla interesów państwa. Również rozwój coraz nowocześniejszych technologii mili-
tarnych jest wynikiem programów fi nansujących badania zbrojeniowe. Jednak z ekono-
micznego punktu widzenia fakt dotowania procesów konsolidacji przemysłu nie tylko 
nie przyczynił się do obniżenia kosztów systemów zbrojeniowych produkowanych dla 
Pentagonu, ale wręcz spowodował podwyższenie ich cen (siła skonsolidowanych przed-
siębiorstw na rynku wewnętrznym o obniżonej konkurencyjności jest wyższa)48. 

Przemysł zbrojeniowy zawsze stanowił przede wszystkim ligę największych i sil-
nych przedsiębiorstw – agresywnych graczy w obszarze dotacji na rzecz obronności. 
Proces konsolidacji producentów militarnych dokonał się ostatecznie w latach 90., jed-
nak umacnianie grupy najbardziej wpływowych przedsiębiorstw następowało stopniowo 
już wcześniej. Dla porównania, podczas II wojny światowej 2/3 kontraktów o wartości 
175 miliardów dolarów zostało rozdysponowanych pomiędzy 100 fi rm zbrojeniowych. 
Proporcja ta utrzymała się jeszcze podczas wojny koreańskiej, jednak już w latach 60. 
większość ogólnej wartości kontraktów rządowych pozyskało zaledwie kilka najbardziej 
wpływowych koncernów49.

Ograniczenie rozmiarów światowego rynku broni i generalny spadek nakładów zbro-
jeniowych po zimnej wojnie spowodowały również automatyczne zwiększenie poziomu 
konkurencji w międzynarodowym handlu bronią. Konieczność dostosowania się do re-
guł komercyjnego rynku spowodowała stopniowe poddawanie się producentów uzbro-
jenia presji ze strony nabywców, którzy oprócz dostępu do pozyskanych systemów broni 
chcą mieć także dostęp do programów sterujących oraz nowoczesnych elementów elek-
tronicznego wyposażenia sprzętu wojskowego. Oprogramowanie związane z wyposaże-
niem nowoczesnej broni, dane techniczne są często postrzegane jako równie atrakcyjne 
jak sama broń. Jednocześnie fakt, że nowe systemy są poddawane nieustannej prolifera-
cji, powoduje rosnącą potrzebę rozwijania następnych, jeszcze bardziej złożonych, pro-
gramów do wykorzystania militarnego, których rezultaty stają się kolejnym elementem 
składowym amerykańskiej supremacji zbrojeniowej.

Projektowanie struktury przemysłu do modelu, w jakim optymalnie będzie on zaspo-
kajał potrzeby bezpieczeństwa państwa, jest jednak w dużej mierze sprzeczne z wyma-
ganiami rynku, na którym przemysł ten operuje. Okresy, w których branża zbrojeniowa 

48  A. Markusen, The Foolish and Costly Defense Merger Mania, „International Herald Tribune”, 
11.01.1997. 

49  H. Zeigler, Interest Groups in American Society, Rockefeller Institute Press, Englewood Cliffs 1964, 
s. 124.
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osiąga największe wzrosty – czyli zaspokaja wymogi inwestorów i akcjonariuszy – zna-
mionują obniżenie się poziomu bezpieczeństwa. Warto przypomnieć, że 17 września 
2001 roku, w dniu otwarcia Wall Street po zamachach terrorystycznych, akcje sektora 
zbrojeniowego odnotowały zysk w skali 15–30%. 

Ograniczenie zaangażowania państwa w rozwijanie produkcji zbrojeniowej po za-
kończeniu zimnej wojny spowodowało przemieszczenie się korporacji zbrojeniowych 
do sektora komercyjnego, uniezależnienie się niektórych podmiotów oraz wywołało za-
grożenie stosowaniem przez nie praktyk monopolistycznych50. Nie zmieniło to jednak 
protekcjonistycznej polityki rządu, która wyrażała się nie tylko w systemie dotacji, lecz 
także na poziomie legislacyjnym oraz w bezpośrednich działaniach podejmowanych 
w ramach polityki zagranicznej. 

Ścisła współpraca rządu i przemysłu jest skutecznym narzędziem wspierania mię-
dzynarodowego statusu Stanów Zjednoczonych, utwierdzania jego prymatu technolo-
gicznego, wspierania gospodarki i inwestowania w bazę militarną, która przyczynia się 
do podnoszenia możliwości obronnych, a co za tym idzie – zwiększania poziomu bez-
pieczeństwa. 

Sposób funkcjonowania tego unikatowego kompleksu interesów ekonomiczno-go-
spodarczych prezentuje fragment raportu Congressionall Budget Offi ce:

Ponieważ budżetowe wsparcie przemysłu obronnego Stanów Zjednoczonych jest prawie 
dwa razy wyższe niż łączne wydatki na ten cel wszystkich krajów zachodnioeuropejskich, 
przemysł zbrojeniowy realizować może działania o skali nieosiągalnej dla jego konkurentów. 
Amerykańskie wydatki na badania i rozwój w sferze militarnej przekraczają pięciokrotnie 
tożsame nakłady państw zachodnioeuropejskich, co daje pewność, że amerykańskie systemy 
obronne pozostaną bardziej zaawansowane technologicznie, niż te produkowane przez konku-
rencję. Polityczne i militarne więzy zacieśniające relacje ze Stanami Zjednoczonymi, które są 
wytwarzane za pośrednictwem sprzedaży, stanowią dla wielu krajów istotną wartość dodaną51. 

System, na którym opierają się zręby potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych, jest 
efektywny; wydaje się, że zaspokaja cele polityki zagranicznej związane z rozszerza-
niem wpływów strategicznych. Jednak tak ścisła współpraca państwa i przemysłu – czyli 
podmiotów o różnym przeznaczeniu, posiadających odmienną fi lozofi ę działania – budzi 
wątpliwości. Ich źródłem jest pytanie o możliwość zachowania wymaganej racją stanu 
równowagi interesów i odpowiedzialnego powstrzymywania oddziaływań potężnych 
kręgów przemysłowych w militarno-przemysłowym konglomeracie. Swego rodzaju 
symbioza kręgów politycznych, wojskowych i gospodarczych, obecna w rzeczywisto-

50  Fuzja z 1998 roku. Rząd amerykański aktywnie wspierał proces konsolidacji przemysłu zbrojenio-
wego, przeznaczając niemal 2 mld dolarów na złagodzenie jego skutków. Interwencyjna polityka w tym 
zakresie przyniosła zamierzone skutki pomimo pojawienia się we wstępnym okresie tzw. efektu militarno-
-keynesowskiego. Militarny keynesizm został opisany po raz pierwszy przez Michała Kaleckiego w 1943 
roku. Argumentował on, że dla rządów kapitalistycznych, odrzucających klasyczny keynesizm, inwestowa-
nie w sferę militarną dla uzyskania efektu maksymalizacji zatrudnienia i poprawienia wyników ekonomicz-
nych jest środkiem, który, motywowany czynnikami politycznymi, przynosi wymierne efekty gospodarcze, 
bez konieczności zmiany dotychczasowej linii polityki ekonomicznej. Zob. A. Mintz, A. Hicks, Military 
Keynesianism in the United States, 1949–1976: Disaggregating Military Expenditures and their Determina-
tions, „American Journal of Sociology”, Vol. 90, No. 2, 1984, s. 411–417. 

51  Reducing the Defi cit: Spending and Revenue Options, Congressional Budget Offi ce, Washington, 
03.1997, s. 91. 
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ści amerykańskiej, obrazowana jest za pomocą odwołania do „żelaznego trójkąta” (iron 
triangle)52. 

Ten trójkąt wyrasta z głęboko zakorzenionej historycznie zażyłości, łączącej Departament 
Obrony z jego korporacyjnymi dostawcami broni i usług. Zażyłość pomiędzy polityką i bi-
znesem stanowi oczywiście antytezę dla tradycyjnej amerykańskiej ideologii politycznej, su-
gerującej ich antagonizm53.

Wspólna płaszczyzna interesów pomiędzy Pentagonem i korporacjami zbrojenio-
wymi w szukaniu poparcia Kongresu dla swoich interesów wywołuje potrzebę ciągłej 
interakcji, która może skutkować przyjmowaniem perspektywy partnera jako własnej. 
Stąd też Departament Obrony nieustannie wskazuje na potrzebę rozwijania i sprzedaży 
nowych rodzajów broni i technologii, a przemysł wspiera tych przedstawicieli Kongre-
su, którzy opowiadają się za wzmacnianiem pozycji Pentagonu na amerykańskiej scenie 
politycznej. Trwałość tego układu („żelazny trójkąt”) ma swoje podłoże w tradycyjnym 
izolowaniu spraw bezpieczeństwa od pozostałych obszarów polityki i uznaniu ich zna-
czenia za pierwszoplanowe54. 

Kierujący Departamentem Obrony i planiści przemysłu zbrojeniowego podzielają przekona-
nie, że działają nie tylko w swoim własnym interesie, ale również na rzecz „dobra publiczne-
go”. Za zasłoną bezpieczeństwa narodowego „żelazny trójkąt” zdołał rozwinąć unikalną skalę 
władzy politycznej55.

W miarę postępujących przemian na światowym rynku zmienia się też rozkład sił 
w pozyskiwaniu środków rządu federalnego i wpływów politycznych. Jako że światowy 
rynek broni po zakończeniu zimnej wojny jest charakteryzowany jako rynek kupca (buy-
er market), czynnikiem, który współcześnie rzutuje na wzajemne relacje wewnętrzne 
w amerykańskim konglomeracie polityczno-militarnym, są również odbiorcy broni. 

Pod wpływem procesów ekonomiczno-politycznych i szeroko pojętego oddziały-
wania globalizacji w pewnym sensie to fi rmy zbrojeniowe – ponadnarodowe korpora-
cje o rozbudowanych strukturach i potężnym zapleczu fi nansowym – zajmują pozycję 
samodzielnych aktorów. W obszarze relacji rząd – przemysł zbrojeniowy w Stanach 
Zjednoczonych toczy się systematyczna gra, której stawką jest możliwość rozszerzenia 
strefy wpływów.

[...] wzrastająca internacjonalizacja oznacza, że amerykańskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe 
kontynuować będą sprzedaż broni zagranicznym rządom, co w efekcie powoduje osłabienie 
przywództwa Stanów Zjednoczonych w rozwijaniu i wytwarzaniu systemów obronnych – ten 
proces dokonuje się już w wielu sektorach handlu zagranicznego. Z tej perspektywy fi rmy 
zbrojeniowe stanowią zasoby narodowe, utworzone w celu zaspokajania potrzeb bezpieczeń-
stwa narodowego, których działalność jest autoryzowana i subsydiowana przez rząd i których 
produkty są nabywane z funduszy publicznych56.

52  G. Adams, The Iron Triangle: Inside the Defense Policy Process, [w:] The Domestic Sources of Ame-
rican Foreign Policy, Insights and Evidence, red. Ch.W. Kegley, E.R. Wittkopf, Rowman & Littlefi eld, New 
York 1988, s. 70–78.

53  Ibidem, s. 72.
54  Por. R.F. Kaufmann, The Wars Profi teers, Doubleday, New York 1970, s. 180–183.
55  The Domestic Sources…, s. 73.
56  Global Defence Business..., s. 19. 
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Chociaż przemysł zbrojeniowy napotyka dzisiaj mniej ograniczeń ze strony pań-
stwa niż 20–30 lat temu, prezentowanie go jako podmiotu operującego według zasad 
liberalnej gospodarki na wolnym rynku będzie nadużyciem. Trzeba również zauważyć, 
że wpływy globalizacyjne będą traktowane tutaj niejako umownie, przy uwzględnieniu 
specyfi ki tej sfery, która pomimo stopniowego poddawania się ogólnoświatowym ten-
dencjom, pozostanie jednak bardziej niż inne obszary związana ze strategicznym wy-
miarem polityki państwa. 

Nowe wymagania wypływające z potrzeb strategicznych państwa ponownie posta-
wiły kwestię zbrojeń w centrum uwagi decyzyjnej. W 2002 roku, w związku z prowa-
dzoną przez Stany Zjednoczone wojną z terroryzmem, wydatki na zbrojenia powróciły 
do poziomu z roku 1989, w kolejnych latach sięgnęły pułapu z okresu II wojny świa-
towej57. Pentagon odpowiada za ponad połowę łącznej sumy przeznaczonej na rozwój 
i produkcję systemów militarnych na świecie58. Jak twierdzi Ken Silverstein:

Ogromne sumy ulokowane każdego roku w Pentagonie – stanowią dla prywatnych przedsię-
biorców okazję łatwego, lukratywnego biznesu – największą w historii ludzkości59.

Nie należy zapominać, że przemysł zbrojeniowy, oddziałujący na kręgi decyzyjne 
Stanów Zjednoczonych na wiele sposobów, różni się od innych branż. Przede wszystkim 
jest to branża, która operuje w środowisku komercyjnym, będąc jednocześnie przedmio-
tem strategicznej polityki państwa. Coraz mocniejsze zacieśnienie więzów pomiędzy 
sferą polityczną i korporacyjną jest spowodowane działaniami lobby zbrojeniowego, 
które przez wywieranie wpływu w obszarze polityki zabezpiecza swoje interesy ekono-
miczne.

Według Transparency International zajmuje on drugą pozycję spośród dziedzin 
najbardziej podatnych na korupcję60. Z raportu amerykańskiego Departamentu Handlu 
wynika, że w sektorze obronnym występuje kumulacja 50% wszelkich powiązań korup-
cyjnych61. Rozpowszechnienie tak negatywnych tendencji jest, jak się ocenia, wynikiem 
dużej liczby transakcji utajnionych, zdominowaniem tej branży przez kilka rozbudowa-
nych koncernów oraz dużej kompleksowości sprzedawanych systemów. 

Amerykański przemysł zbrojeniowy jest również jedną z najbardziej dotowanych 
branż przemysłu na świecie. Celem pomocy jest m.in. wspieranie sprzedaży wyprodu-

57  W 2005 roku Kongres zaaprobował kwotę 416 mld dolarów z przeznaczeniem na fi nansowanie sfery 
obronności, z czego 70 mld ma być przekazanych na cele badań i rozwoju (R&D), co stanowi o 20% więcej 
niż wynosiły nakłady tego rodzaju w szczycie budowy zaplecza militarnego podczas prezydentury R. Reaga-
na w latach 80. Zob. D. Morgan, Congress Back Pentagon Budget Heavy on Future Weapons, „Washington 
Post”, 04.06.2004, s. 23.

58  Recent Trends in Military Expenditure, SIPRI 2004, ttp://www.sipri.org/contents/milap/milex/mex_
trends.html (28.02.2005).

59  K. Silverstein, Washington on $10 Million a Day: How Lobbyists Plunder the Nation, Monroe 1998, 
s. 187.

60 Impulsem dla wprowadzenia ustawy antykorupcyjnej do amerykańskiego prawodawstwa były prakty-
ki korupcyjne związane z pozyskiwaniem kontraktów zbrojeniowych m.in. przez Lockheed Martin. W okre-
sie 1975–1977 działalność tej korporacji była przedmiotem śledztwa Senatu Stanów Zjednoczonych, w czasie 
którego stwierdzono, że fi rma przekazała łapówki o wartości 22 mln dolarów w celu pozyskania kontraktów. 
W następstwie ujawnienia tych informacji w 1977 roku Kongres Stanów Zjednoczonych przyjął U.S. Foreign 
Corrupt Practices Act. Zob. R. Girard, Profi le. Lockheed Martin: the Weapons Manufacturer that Does it All, 
Polaris Institute Research, 10.2004, s. 17.

61  D. Hiller, B. Wood, Shattered Lives. The Case for Tough International Arms Control, Amnesty Inter-
national, IANSA, Oxfam International, Oxford 2003. 
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kowanej broni za granicę. Wartość amerykańskiego eksportu uzbrojenia w latach 90. 
wynosiła średnio 19 miliardów dolarów rocznie, natomiast wartość kredytów, gwarancji 
i udogodnień fi nansowych kierowana w tym samym czasie do zagranicznych odbiorców 
amerykańskiej broni i technologii sięgała 6 miliardów dolarów rocznie62. Kalkulacja ta 
wskazuje, że każdego roku jedna trzecia wartości wyeksportowanej broni była pokrywa-
na ze środków dostarczanych przez amerykańskich podatników. 

Arms Export Control Act z 1976 roku stanowi, że wytyczną polityki rządu Stanów 
Zjednoczonych jest „wykorzystywać fakt sprawowania przywództwa w społeczności 
globalnej dla realizowania porozumień redukujących międzynarodowy handel narzę-
dziami wojny”. Zapis prawny sugeruje, że pożądanym przez ustawodawcę kierunkiem 
rozwoju handlu zbrojeniowego jest jego ograniczenie i poddanie ścisłej kontroli. Tym-
czasem faktyczna rola Departamentu Stanu w tym zakresie sprowadza się do rozszerza-
nia rynku zbytu dla produktów branży zbrojeniowej oraz pośredniczenia w ich sprzedaży. 
Jest to wynikiem sprzecznych wytycznych kształtujących politykę eksportową, formu-
łowanych przez różnorodne instytucje realizujące interesy pozostające we wzajemnym 
konfl ikcie. Wytyczne działania poszczególnych agencji rządowych są formułowane na 
tyle niejasno, że priorytetem ich pracy może się stać zarówno sprawowanie kontroli 
nad rozprzestrzenianiem się materiałów zbrojeniowych, jak i promowanie eksportu tych 
materiałów. Jest to w głównej mierze uzależnione od ogólnej tendencji narzuconej przez 
politykę bieżącej administracji w dziedzinie handlu zagranicznego i gospodarki w ogóle. 
Biorąc pod uwagę, że nawet w okresach systematycznego spadku dochodów tej gałęzi 
przemysłu nie maleje liczba kierowanych tam dotacji i subsydiów, stwierdzić należy, że 
Stany Zjednoczone traktują interesy przemysłu zbrojeniowego priorytetowo63.

5. ZNACZENIE LOBBY ZBROJENIOWEGO W KSZTAŁTOWANIU 
AMERYKAŃSKIEJ POLITYKI EKSPORTU BRONI 
I TECHNOLOGII MILITARNYCH

System powiązań amerykańskich organów decyzyjnych, odpowiedzialnych za transfery 
broni i relacje z reprezentantami przemysłu zbrojeniowego, opiera się na uznaniu przez 
każdą ze stron wspólnoty interesów na pewnej płaszczyźnie. Skuteczność w zaspoka-
janiu wzajemnych potrzeb natury ekonomicznej i strategicznej jest czynnikiem okre-
ślającym wzajemne relacje. Wytyczne polityki amerykańskiej prowadzą do większej 
aktywności sfery politycznej i dyplomatycznej w realizowaniu celów strategicznych, 
a pośrednio również promowaniu interesów fi rm eksportowych. Tendencje te są pro-
jektowane i wspierane przez grupy zainteresowane oddziaływaniem na procesy zacho-
dzące w amerykańskich systemach władzy, tak aby zapadające decyzje były korzystne 
dla rozwoju i pozycji przemysłu zbrojeniowego. Przez lobby zbrojeniowe należy więc 

62  W.D. Hartung, The Arms Lobby, „The Nation”, 12.06.2002.
63  Bush Administration Pulls Controversial Arms Export Proposal, Arms Trade Oversight Project, 

04.10.2001, http://www.clw.org/atop/restrictions_ip100401.html (17.03.2004).



Broń i dyplomacja210

rozumieć pewną zorganizowaną koalicję osób i grup aktywnie zaangażowanych w szu-
kanie poparcia dla interesów przemysłu zbrojeniowego w ośrodkach władzy politycznej. 

Hipoteza sformułowana przez Mancura Olsona mówi, że największą szansę na efek-
tywną reprezentację własnych interesów w kręgach władzy politycznej mają przede 
wszystkim największe i najbardziej scentralizowane gałęzie przemysłu64. Wydaje się, 
że przykład amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego będzie w tym kontekście mo-
delowy – zdominowany przez cztery potężne korporacje i z racji swego szczególne-
go miejsca w układzie celów realizowanych przez państwo znajduje się bardzo blisko 
ośrodków władzy politycznej. Według Olsona scentralizowana struktura przemysłu po-
zwala łatwo rozpoznać wspólne interesy wszystkich uczestników, ułatwia też szybką 
mobilizację w celu zbiorowego uzyskania korzyści. W warunkach stabilnej demokracji 
następuje wzmocnienie oddziaływania grup interesu. Kiedy już zostaną raz zawiązane, 
nawet w okolicznościach, w których moc ich argumentów ulega osłabieniu, a pierwotna 
grupa wsparcia – skurczeniu, nie są skłonne zaniechać działalności65.

Działalność grup reprezentujących interesy przemysłu zbrojeniowego odbywa się 
poniekąd na dwóch płaszczyznach – zewnętrznej, przez typowe mechanizmy lobbin-
gu oraz wewnętrznej, kiedy interesy branży pokrywają się z interesami bezpieczeństwa 
państwa i w ich imieniu występują sami przedstawiciele władzy politycznej. 

Działalność organizacji w rodzaju National Rifl e Association (NRA), która uznawa-
na jest za najpotężniejszą siłę lobbingową w Waszyngtonie, symbolizuje zewnętrzny 
wymiar wspierania interesów producentów broni66. Jej członkowie i zarząd znakomicie 
przyswoili sobie zasady i narzędzia politycznej komunikacji, dlatego też promowany 
przez NRA model życia jest obecny w sferze publicznej Stanów Zjednoczonych. Co 
więcej, przekonanie o konieczności posiadania instrumentarium ochrony, tak rozpo-
wszechnione w rzeczywistości amerykańskiej, sprawia, że polityczna retoryka eksportu 
broni jako elementu krzewienia demokracji czy też wspierania bezpieczeństwa innych 
państw trafi a w tam na bardzo podatny grunt. 

Oprócz typowych grup obywatelskich czy samych przedsiębiorstw interesy branży 
zbrojeniowej reprezentują też osoby, które aktywnie uczestniczą w działalności pub-
licznej i politycznej, wspierane przez reprezentantów przemysłu67. Sfera prowadzenia 

64  M. Olson, The Logic of Collective Action, New York 1968, s. 43.
65  Ibidem, s. 49–50.
66  National Rifl e Association w przeprowadzonym w 2001 roku na zlecenie magazynu „Fortune” bada-

niu, które wskazać miało 25 najbardziej wpływowych grup nacisku w Waszyngtonie, zajęła pierwszą pozy-
cję. Organizacja liczy 4,3 mln członków, dysponuje budżetem w wysokości około 200 mln dolarów, z czego 
35 mln dolarów przeznaczane jest na kampanie polityczne. Organizacja jest silnie związana z partią republi-
kańską, systematycznie wspierająca jej kandydatów w kampaniach wyborczych – „udział NRA był kluczowy 
w pokonaniu A. Gore’a w Arkansas, Tennessee oraz Zachodniej Wirginii – stanach, które zwyczajowo gło-
sują na Demokratów. Jeśli Gore odniósłby zwycięstwo chociaż w jednym z nich, byłby teraz prezydentem”. 
J. Birnbaum, R. Newell, Fat and Happy in DC, „Fortune”, 28.05.2001.

67  Mechanizm wspierania interesów określonych fi rm w okresie pełnienia funkcji publicznych zapewnia 
dużą skuteczność, przekładającą się na zyski przemysłu zbrojeniowego, a jednocześnie bardzo trudno jest 
stwierdzić jednoznacznie, czy określone decyzje polityczne podyktowane były chęcią wspierania podmio-
tów komercyjnych, czy też był to jedynie drugoplanowy efekt działań podejmowanych w dobrej wierze 
w imię interesów publicznych. Faktem jest jednak, że podczas sprawowania władzy przez ekipę G.W. Busha, 
w której funkcję wiceprezydenta pełnił Dick Cheney, fi rma Hallibutron z miejsca 37. na liście zleceniobior-
ców Pentagonu, w ciągu zaledwie jednego roku, przesunęła się na miejsce 7. D. Cheney stał na czele fi rmy 
w okresie 1995–2000. Zob. W.D. Hartung, M. Ciarrocca, The Ties that Binds. Arms Industry Infl uence in 
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polityki obronnej i wytwarzania narzędzi tej polityki stanowi przykład subsystemu de-
cyzyjnego, ulokowanego w obrębie demokratycznych struktur władzy, który jednak wy-
kazuje wobec nich pewną suwerenność. Gordon Adams charakteryzuje go następująco:

Decyzje w zakresie polityki obronnej i zamówień zbrojeniowych złożone są niemal całkowi-
cie w ręce członków struktury wewnętrznej oraz ekspertów politycznych, co eliminuje udział 
zewnętrznych obserwatorów czy perspektyw alternatywnych. Twórcy systemu politycznego, 
których udział jest faktyczny i niezbędny, to również ludzie i organizacje posiadające party-
kularne interesy, które będą promować i chronić:
1) kontrahenci zbrojeniowi, których sukces mierzony jest wartością sprzedanej broni, 
2) departament obrony, zainteresowany w umacnianiu swej obecnej i przyszłej pozycji, 
3) członkowie Kongresu współtworzący politykę zbrojeniową i stanowiący podstawowy cel 

relacji na linii przemysł–rząd68.

Usytuowanie kompleksu militarno-przemysłowego w bezpośredniej bliskości struk-
tur władzy politycznej sprawia, że jego interesy reprezentowane są często przez człon-
ków kręgów decyzyjnych, a jedynie w okresach, kiedy budowanie potęgi militarnej pań-
stwa pojawia się na drugim planie celów strategicznych, reprezentanci branży sięgają 
po narzędzie lobbingu. Potwierdzeniem tej prawidłowości może być fakt, że podczas 
zimnej wojny – w czasie prosperity dla fi rm zbrojeniowych – nie miały one potrzeby 
tworzyć specjalnych reprezentacji dla swoich interesów w kręgach waszyngtońskich. 
W 1987 roku, w imieniu General Electric w Waszyngtonie, działało najwięcej, bo 19 
lobbystów. Inne potężne fi rmy – Raytheon, Hughes czy United Technology – nie miały 
w tym okresie żadnych zarejestrowanych przedstawicieli. Jednak już na początku lat 90. 
interesy dziesięciu największych fi rm zbrojeniowych wspierało 108 lobbystów. W okre-
sie tym wydatki fi rm na tworzenie grup wspierających przemysł we władzach politycz-
nych rosły lawinowo – w 1997 roku jedynie o potrzeby Lockheed Martin dbało około 90 
lobbystów zarejestrowanych w Kongresie; łączne wydatki na cele lobbingowe wyniosły 
wówczas 3,8 miliona dolarów, tj. 10 razy więcej niż łączne wydatki w tej sferze 10 naj-
większych producentów broni w roku 198569. Sfera amerykańskiego lobbingu zaczęła 
się bardzo dynamicznie rozwijać w latach 60., stąd też zwiększenie liczby lobbystów 
reprezentujących interesy branży zbrojeniowej w miarę upływu czasu.

Tabela 16. Wydatki głównych fi rm z branży zbrojeniowej na cele lobbingowe w okresie 1998–2009

Firma Suma w mln USD
Northrop Grumman 142,56
Lockheed Martin 122,34
Boeing Co 121,53

Źródło: Center for Responsive Politics

the Bush Administration and Beyond, World Policy Institute, 10.2004, http://worldpolicy.org/projects/arms/
reports/TiesThatBind.html (12.05.2006).

68  G. Adams, The Politics of Defense Contracting. The Iron Triangle, New Brunswick 1982, [w:] M. Tri-
pathi, PAC Contributions and Defense Contracting, „ Business and Politics”, Vol. 2, No. 1, 2000, s. 57.

69  W.D. Hartung, Military-Industrial Complex Revisited. How Weapons Makers are Shaping U.S. Fo-
reign and Military Policies, Institute for Policy Studies, 1998.
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Poziom zamówień militarnych tylko po części jest wynikiem wsparcia rzeczników 
interesów branży zbrojeniowej. Najbardziej istotny element jej kondycji stanowi jednak 
aktualna percepcja zagrożeń bezpieczeństwa narodowego oraz zakres wspólnych celów 
państwa amerykańskiego i producentów broni70. 

Dobrym przykładem na zobrazowanie stopnia powiązań administracji i kręgów prze-
mysłu militarnego jest sposób funkcjonowania Defense Department’s Defense Securi-
ty Cooperation Agency (DSCA), która zastąpiła Defense Security Assistance Agency 
(DSAA) – agencji rządowej wspierającej działania na rzecz eksportu amerykańskich 
artykułów zbrojeniowych71. Działalność tego urzędu częściowo jest fi nansowana z pro-
wizji, jaką otrzymuje on od zrealizowanych transakcji. Wysokość jego budżetu opera-
cyjnego wynika bezpośrednio z wartości sprzedanej broni i technologii, co jest silnym 
impulsem dla polityki zwiększenia eksportu oraz nieustannego rozszerzania rynków 
wpływu amerykańskich fi rm zbrojeniowych. Jedna z komórek Departamentu Obrony, 
kształtującego politykę bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, jest więc zaangażowa-
na w działalność na rzecz zwiększania dochodów amerykańskiego przemysłu zbrojenio-
wego, a działania te fi nansowane są wprost przez kręgi przemysłowe72. 

Mechanizm ten symbolizuje strukturę powiązań korporacyjnych pomiędzy rządem 
i przemysłem zbrojeniowym. Istotę takiej sytuacji podsumowuje raport analizujący 
strukturę organizacyjną i zakres działania Lockheed Martin w stwierdzeniu:

Kiedy fi rma jest w tak dużym stopniu zależna od kontraktów rządowych, musi znaleźć właś-
ciwe sposoby, aby oddziaływać na odpowiednie osoby w Waszyngtonie i utrzymać się na 
powierzchni. Lockheed Martin posiadł zdolność angażowania się w procesy decyzyjne i pro-

70  Trafnie charakteryzuje tę zależność opinia analityka World Policy Institute, Wiliama Hartunga, od-
nosząca się do reprezentacji przemysłu nuklearnego: „Przemysł [...] nie potrzebuje budować lobby w admi-
nistracji Busha – w znaczącym stopniu, on po prostu jest tą administracją”. Dla uzasadnienia radykalnego 
wydźwięku tych słów warto przytoczyć listę nazwisk wysokich urzędników rządowych administracji G.W. 
Busha lub osób z tymi urzędnikami związanych, którzy w przeszłości pracowali dla koncernu Lockheed Mar-
tin: Everet Beckner – były wiceprezes koncernu, od 2002 roku Deputy Administrator for Defense Programs 
w Department of Energy’s National Nuclear Security Administration; Lynne Chenney – żona wiceprezydenta 
D. Chenneya, do 2000 roku członek zarządu koncernu; Gordon England – w październiku 2003 roku zaprzy-
siężony na stanowisko Sekretarza Marynarki, wcześniej piastował funkcję prezesa General Dynamic Fort 
Worth Aircraft Company, która weszła w skład koncernu; Stephen Hadley – zanim objął stanowisko Deputy 
National Security Advisor był partnerem w fi rmie prawniczej Shea & Gardner, reprezentującej koncern; Nor-
man Mineta – Sekretarz Transportu, w administracji B. Clintona Sekretarz Handlu. W okresie 1995–2000 zaj-
mował stanowisko wiceprezesa koncernu; Anthony Principi – Sekretarz ds. Weteranów, przez rok wchodził 
w skład wysokiej kadry menadżerskiej koncernu; Otto Reich – Special Envoy for Western Hemisphere Initia-
tives, w przeszłości był ofi cjalnym lobbystą koncernu;. Peter Teets – Podsekretarz Powietrznych Sił Zbroj-
nych, od początku kariery zawodowej związany z fi rmą Martin Marietta, w koncernie zajmował stanowisko 
Chief Operating Offi cer; Michael Wynne – Podsekretarz Obrony ds. Zaopatrzenia, Technologii i Logistyki, 
przed objęciem funkcji w rządzie związany najpierw z General Dynamics, a następnie z koncernem. W 2004 
roku dla Lockheed Martin pracowało również 11 byłych wysokich urzędników rządowych – zob. R. Girard, 
Profi le. Lockheed Martin…, s. 19–20.

71  Celem DSCA jest promocja, administracja, fi nansowanie i pośrednictwo w eksporcie amerykańskich 
dóbr zbrojeniowych w ramach programu Foreign Military Sales. W latach 90. urząd ten zatrudniał niemal 
600 pracowników, a jego utrzymanie wiąże się z kosztami rzędu 400 mln dolarów (w 1996 roku 378,2 mln 
dolarów).

72  Global Arms Trade, U.S. Congress Offi ce of Technology Assessment, U.S. Government Printing 
Offi ce, Washington, 06.1991, s. 30–31, http://www.wws.princeton.edu/ota/disk1/1991/9122/912203.PDF 
(12.04.2005). 
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cedury zamówień publicznych. Mówiąc wprost, jest to jedna z najbardziej powiązanych poli-
tycznie korporacji na świecie73.

Producenci uzbrojenia nie tylko wykorzystują tradycyjne metody lobbingu, lecz tak-
że, świadomi specjalnego statusu własnej branży, kształtują kręgi opiniotwórcze oddzia-
łujące bezpośrednio na najwyższe elity władzy. Rolę taką odgrywa np. Defense Trade 
Advisory Group (DTAG), półofi cjalne ciało powołane przez Departament Stanu w celu 
pełnienia funkcji doradczej w zakresie transferów broni i technologii militarnych74.
Większość członków tej grupy wywodzi się z kręgów przemysłu militarnego75.

Głównym sposobem dbałości o właściwe zabezpieczenie swoich interesów jest jed-
nak wspieranie kampanii wyborczych kandydatów do organów przedstawicielskich. Po-
moc otrzymują zarówno kandydaci, których poglądy polityczne są zbieżne z interesami 
branży zbrojeniowej, jak i ci, dla których wsparcie może być w przyszłości traktowane 
jako swego rodzaju dług do spłacenia. Najpopularniejszym narzędziem oddziaływania 
na proces wyborczy są Political Action Committees (PAC). Za ich pośrednictwem zain-
teresowane grupy mogą, w ramach ustalonych limitów, przekazywać pieniądze bezpo-
średnio na rzecz kampanii określonych kandydatów. 

Główni odbiorcy środków z funduszu PAC „okupują” wpływowe pozycje w orga-
nach bezpośrednio kształtujących amerykańską politykę strategiczną. W latach 1990–
1994, kiedy obydwie izby Kongresu były zdominowane przez Partię Demokratyczną, 
ponad połowa funduszy PAC została rozdysponowana pomiędzy jej reprezentantów; od 
roku 1994, kiedy Republikanie przejęli stery w Izbie Reprezentantów i w Senacie, około 
69% środków zostało przeznaczonych na rzecz nowej większości76. 

Największe fi rmy zbrojeniowe są stale obecne na liście największych donatorów na 
rzecz PAC, chociaż nie jest to jedyny mechanizm, jaki służy promowaniu interesów 
branży. Zbiór mechanizmów lobbingowych jest rozbudowany i należą do niego m.in.: 
wsparcie merytoryczne (sztabu ekspertów) i medialne kandydatów w wyborach, eksper-
tyzy, oddolne kampanie społeczne (wysyłanie listów, np. do kongresmenów, organizo-
wanie marszów, prowokowanie demonstracji, bojkotów itp.). 

Tabela 17. Wsparcie przemysłu zbrojeniowego udzielone kandydatom w wyborach na poziomie fede-
ralnym w okresie 2000–2010 (w USD)

Rok
Ogólna wartość 

nakładów na 
PAC

Wsparcie dla 
Demokratów

Wsparcie dla 
Republikanów Liczba PAC

2000 6 377 538
 

2 147 848
(34%)

4 222 690
(66%)

14

2002 7 613 991
 

2 681 480
(35%)

4 932 011
(65%)

15

73  R. Girard, Profi le. Lockheed Martin…, s. 4.
74  Zob. Defense Trade Advisory Group Annual Reports, US Department of State.
75  K. Silverstein, Washington on $10 Million…, s. 193.
76  W.D. Hartung, Peddling Arms, Peddling Infl uence: Exposing the Arms Export Lobby, World Policy 

Institute Special Report, 10.1996.
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2004 9 018 267
 

3 238 567
(36%)

5 779 700
(64%)

16

2006 9 844 194
 

3 650 371
(37%)

6 103 723
(62%)

15

2008 11 872 992 6 279 386
(53%)

5 592 606
(47%)

13

2010 6 743 037
 

4 081 350
(61%)

2 656 287
(39%)

11

Źródło: Center for Responsive Politics

Tabela 18. Nakłady związane z lobbingiem największych fi rm amerykańskich w okresie 2000–2004 
(w USD)

Korporacja
Nakłady na Political Actions Committies “Soft Money”

Nakłady na 
cele lobbin-

gowe

2004 2002 2000 2002 2000 2000

Lockheed Martin 1 400 000 1 023 662 1 017 719 1 112 951 1 152 350 9 740 000

Boeing 1 200 000 738 819 706 926 700 482 828 489 7 820 000

Northrop Grumman 1 300 000 645 250 348 850 859 360 320 675 6 880 000

General Dynamics 1 100 000 872 250 682 961 546 067 469 837 4 680 000

Raytheon 808 695 591 747 493 925 345 620 324 140 2 320 000

United Technologies 668 661 354 050 272 950 270 100 338 300 3 030 000

Halliburton 161 500 149 250 182 252 11 500 194 700 600 000

General Electric 744 676 880 594 879 050 733 812 405 675 16 000 000

Science Applications 
International Corp.

672 658 373 000 346 000 234 250 202 000 1 370 000

Computer Sciences 39 000 66 500 62 500 30 000 2 000 200 000

Razem 8 170 000 6 259 312 5 322 657 4 936 892 4 464 525 57 260 000

Źródło: Center for Responsive Politics

Ochronę interesów przedsiębiorstw zbrojeniowych umożliwia również sposób zor-
ganizowania procesu podejmowania decyzji w kwestiach obronnych, który angażuje 
przedstawicieli przemysłu, zapewniając im bezpośredni dostęp do polityków. Mecha-
nizmy te przedstawia cytowana poniżej charakterystyka, której dokonał John Kenneth 
Galbraith:

Wydatki zbrojeniowe nie są poprzedzone abstrakcyjną analizą przeprowadzoną przez sek-
tor publiczny, jak to się powszechnie wydaje. Wiele z nich to wynik inicjatywy i władzy 
przemysłu zbrojeniowego oraz jego politycznego głosu – sektora prywatnego. Odpowiednie 
fi rmy przemysłowe przedkładają projekty nowej broni i są nagradzane produkcją i zyskiem. 
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Podobnie jest z rentownością produkcji aktualnego arsenału. W imponującym strumieniu 
wpływów i rozkazów przemysł zbrojeniowy przyznaje cenione miejsca pracy, kierownicze 
wynagrodzenia i zyski w fi rmach stanowiących jego polityczną klientelę, a pośrednio jest 
wartościowym źródłem środków politycznych. Wdzięczność i obietnica politycznej pomocy 
sięgają Waszyngtonu i budżetu obronnego, nawet potrzeb i decyzji Pentagonu oraz polityki 
zagranicznej, czy jak ostatnio, w przypadku Wietnamu czy Iraku, wojny. To, że sektor prywat-
ny obejmuje decydującą rolę w sektorze publicznym, jest oczywiste77.

W działalności lobbingowej przejawia się ta sama sprzeczność, która jest udziałem 
ogółu relacji na linii rząd – przemysł zbrojeniowy. Grupy interesu agresywnie chronią 
przywileje branży zbrojeniowej, akcentując jej szczególną rolę w zachowaniu pozycji 
i bezpieczeństwa narodowego. Ta argumentacja jest podstawą protekcjonistycznej poli-
tyki państwa wobec sektora zbrojeniowego, która sankcjonuje szeroką sieć subsydiów 
i dotacji. Jednocześnie fakt, że przemysł ten po części funkcjonuje w środowisku komer-
cyjnym, umożliwia odwoływanie się do czynników ekonomicznych, które mają uza-
sadniać decyzje eksportowe, nawet te kontrowersyjne. Naczelnym argumentem będzie 
tu odwołanie się do kosztów utraconych korzyści, kiedy względy bezpieczeństwa nie 
zezwalają na realizację działań optymalnych z ekonomicznego punktu widzenia. System 
dotacji może być więc postrzegany jako świadomy instrument polityki państwa, którego 
wsparcie bezpośrednie jest swego rodzaju miarą utraconych korzyści ekonomicznych.

Wydaje się, że argument lobby zbrojeniowego, które twierdzi, że jeśli systemy mi-
litarne nie zostaną sprzedane przez fi rmy amerykańskie ze względów bezpieczeństwa, 
potencjalny odbiorca pozyska je z innych źródeł, jest nadużywany. Jednak faktem jest 
również, że przemysł zbrojeniowy nie działa w próżni, a w skali całego świata daje się 
zauważyć postępującą komercjalizację rynku broni. Kiedy w połowie lat 80. decyzją 
Kongresu została zablokowana sprzedaż myśliwców F-15 do Arabii Saudyjskiej, lobby 
zbrojeniowe alarmowało, że zamyka się w ten sposób fi rmom zbrojeniowym drogę do 
skorzystania z ogromnej szansy lukratywnej transakcji. Tym razem przewidywania pro-
zbrojeniowych grup nacisku okazały się słuszne, jako że wyposażenie militarne o war-
tości około 25–30 miliardów dolarów wkrótce potem zostało sprzedane rządowi Arabii 
Saudyjskiej przez przemysł brytyjski78. 

Z podobnym dylematem dotyczącym rozbieżności interesów bezpieczeństwa i inte-
resów gospodarczych wiążą się negocjacje w sprawie rozszerzania współpracy w zakre-
sie handlu bronią z Indiami. Rynek indyjski jest dla strony amerykańskiej strategiczny 
zarówno ze względu na jego potencjał, znaczenie polityczne tego kraju, jak i na fakt, że 
tradycyjnie znajduje się on w orbicie wpływów rosyjskiego przemysłu zbrojeniowego. 
W 2008 roku fi rmy amerykańskie pozyskały pierwsze znaczące zamówienia o wartości 
przekraczającej 2,5 miliarda dolarów79. Strona amerykańska jest żywo zainteresowana 
sprzedażą do Indii zaawansowanych technologicznie systemów; są one jednak obłożo-
ne wysokimi barierami bezpieczeństwa. Kwestia akceptacji amerykańskich standardów 
kontroli jest podstawową przeszkodą w rozwijaniu współpracy handlowej. Każdy zakup 

77  J.K. Galbraith, Gospodarka niewinnego oszustwa. Prawda naszych czasów, przeł. G. Łuczkiewicz, 
MT Biznes, Warszawa 2005, s. 50–51.

78  Zob. J. Pollack, Saudi Arabia and the United States 1931–2002, „Middle East Review of International 
Affairs”, Vol. 6, No. 3, 09.2002.

79  SIPRI Yearbook 2009, s. 312. 
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jest realizowany pod warunkiem, że broń użyta będzie tylko do celów sprecyzowanych 
w umowie sprzedaży i nie zostanie przekazana innemu rządowi lub partnerowi zagra-
nicznemu. Jest to wymóg stosowany przez większość eksporterów broni. Jednak Stany 
Zjednoczone stosują zaostrzoną wersję kontroli użytkownika końcowego, uwzględniają-
cą również prawo do inspekcji na terytorium państwa kupującego. Dotychczas Indie nie 
wyraziły zgody na ten warunek, więc możliwości pełnego wejścia amerykańskich fi rm 
zbrojeniowych na rynek indyjski są niepewne80. 

Powyższe przykłady dowodzą, że balansowanie interesów bezpieczeństwa i interesów 
ekonomicznych Stanów Zjednoczonych jest procesem złożonym, w ramach którego ście-
rają się nie tylko fi lozofi e polityczne i poglądy na kwestie obronne. Długoterminowy bi-
lans politycznych i fi nansowych zysków i strat jest tu bardzo trudny do przeprowadzenia. 

6. FORMY SUBSYDIOWANIA AMERYKAŃSKIEGO PRZEMYSŁU 
ZBROJENIOWEGO – SPECYFIKA OFFSETU

Ze względu na wzrost kosztów nowoczesnych artykułów zbrojeniowych państwa eks-
portujące są zmuszone stosować szereg dodatkowych instrumentów w celu pozyskania 
nabywców. Na określenie wszelkich udogodnień, które nie odnoszą się bezpośrednio 
do przedmiotu transferu, stosuje się pojęcie offsetu. Należy przez nie rozumieć rekom-
pensatę kosztów zakupu produktów zbrojeniowych, która jest przyznawana państwu-
odbiorcy w formie pakietu projektów gospodarczych lub zobowiązań inwestycyjnych. 

Offsetem są po prostu produkty i usługi, które stanowią element kompleksowej, dobrowolnej 
transakcji negocjowanej pomiędzy rządami, jako nabywcami i zagranicznymi dostawcami. 
[...] są to dobra i usługi, którym rząd postanawia nadać etykietę „offset”81.

Arms Export Control Act oraz International Traffi c in Arms Regulations traktują za-
warcie umowy offsetowej jako jeden z warunków przystąpienia do transakcji. Regulacje 
te wprowadzają rozróżnienie na: offset bezpośredni – zawarte umowy odnoszą się do 
projektów i inwestycji realizowanych w branży zbrojeniowej i offset pośredni – przed-
miot usług offsetowych nie ma związku z rodzajem dokonanego transferu; może być 
realizowany we wszystkich dziedzinach gospodarki.

Transakcje offsetowe związane z przemysłem zbrojeniowym i wymianą handlową 
dóbr militarnych powinny być postrzegane jako element protekcjonistycznej polityki 
państwa wobec sektora gospodarki o strategicznym znaczeniu, ale nie można zupełnie 
pominąć ich konsekwencji dla obszaru całej gospodarki. „Rozpowszechnienie poro-
zumień offsetowych i wynikających z nich długofalowych zobowiązań spowodowało 
istotne wykrzywienie naszej przejrzystej koncepcji geoekonomii handlu bronią”82. 

80  Przewidziane umową z 2008 roku transporty będą mogły być dostarczone do Indii pod warunkiem, że 
rząd indyjski wyrazi zgodę na dostosowanie do wymogów amerykańskich procedur kontrolnych. 

81  P. Hall, S. Markowski, On the Normality and Abnormality of Offsets Obligations, „Defence and Peace 
Economics”, Vol. 5, 1994, s. 179. 

82  J. Brauer, Economic Aspects of Arms Trade Offsets – materiały International Conference on Defense 
Offsets and Economic Development, Cape Town, RPA, 25–27.09.2002, s. 10.
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Pośród zastosowań celowych offsetu literatura wyróżnia przede wszystkim chęć sty-
mulacji eksportu w wybranej branży oraz użycie transakcji offsetowych jako środka 
zaradczego w sytuacji, kiedy system ekonomiczny państwa doświadcza trudności i za-
kupy zbrojeniowe są pokrywane ze środków kredytowych pochodzących z międzyna-
rodowego systemu fi nansowego. Transakcja offsetowa pozwala wówczas na wymianę 
barterową, co ogranicza potrzebę pożyczek walutowych. 

Pomimo pewnych przesłanek natury ekonomicznej, przemawiających za stosowa-
niem praktyk offsetowych, badacze problematyki sugerują również, że argumenta-
cja akcentująca gospodarcze korzyści, wynikające z danej transakcji, ma służyć prze-
de wszystkim uzyskaniu poparcia wewnętrznego rządu w kraju-odbiorcy dla decyzji 
o przeznaczeniu funduszy publicznych na pozyskiwanie broni z zagranicy83.

Umowy offsetowe towarzyszą zarówno transferom typu government-to-government, 
jak i transferom komercyjnym; opierają się na kontaktach przedsiębiorstw i rządów 
państw zagranicznych.

Pierwsze porozumienia offsetowe zawierane były na przełomie lat 50. i 60., a od 
połowy lat 80. stały się powszechną praktyką państw-eksporterów84. Wzrost zaintere-
sowania offsetem występował szczególnie ze strony tych państw-odbiorców, którym 
wcześniej zaoferowano pakiety gospodarcze, co przyczyniło się do uznania offsetu za 
nieodłączny składnik transakcji o charakterze militarnym. W wypadku Stanów Zjedno-
czonych długotrwała polityka promowania praktyk offsetowych wynikała z przekona-
nia, że wspieranie rekonstrukcji przemysłów militarnych w państwach sojuszniczych 
pozwoli skuteczniej przeciwdziałać zagrożeniom bezpieczeństwa ze strony Związku Ra-
dzieckiego. Wśród uzasadnień dla praktyk offsetowych wymienia się również potrzebę 
unifi kacji procedur militarnych i jakości arsenałów państw pozostających w sojuszach 
strategicznych ze Stanami Zjednoczonymi.

Selektywne stosowanie koprodukcji ułatwiało osiąganie celów Stanów Zjednoczonych w za-
kresie podwyższania poziomu obrony zbiorowej. Pomogło w odbudowaniu potencjału NATO 
i Japonii [...]. Ułatwiło standaryzację wyposażenia armii sojuszniczych oraz promowanie sta-
bilizacji regionalnej poprzez podwyższanie zdolności przemysłowej wybranych krajów85.

Według American Countertrade Association w 1993 roku amerykańskie koncerny 
zbrojeniowe sprzedały zagranicznym odbiorcom swój sprzęt za 13,9 miliarda dolarów, 
zobowiązując się do offsetu za 4 miliardy dolarów. W 1995 roku kontrakty na eksport 
amerykańskiej broni miały wartość 7,4 miliarda dolarów przy offsecie o wartości 6 mi-
liardów dolarów. 

W latach 90. głównym odbiorcą amerykańskiego offsetu były kraje europejskie; tra-
fi ło do nich 80% ogólnej liczby transferów, którym towarzyszyły porozumienia ekspor-
towe; region Azji był odbiorcą 9% z nich, a 23% porozumień offsetowych w Europie 
zostało zawartych z Wielką Brytanią86.

83  Arms Trade and Economic Development: Theory, Policy and Cases in Arms Trade Offsets, red. 
J. Brauer, J.P. Dunne, Routledge, London 2004.

84  J. Brauer, Economic Aspects…, s. 18.
85  Wypowiedź G. Rudd – dyrektora Defense Security Assistance Agency podczas przesłuchania w Izbie 

Reprezentantów przed House Armed Services Committee w 1989 roku. Zob. Economic Costs of Arms Ex-
ports: Subsidies and Offsets, przesłuchanie L. Lumpe przed Subcomittee on Foreign Operations Appropria-
tions Committee, Senat USA, 23.05.1995.

86  Offsets in Defense Trade – materiały Bureau of Export Administration, 05.2001.
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Pozycja przemysłu zbrojeniowego jako dostarczyciela miejsc pracy i jednego z waż-
nych czynników utrzymania stabilnej sytuacji gospodarczej w kraju została zachwia-
na z powodu specyfi ki mechanizmów offsetu. Raport Departamentu Obrony o roz-
powszechnionym użyciu offsetu z 1996 roku podnosi problem transferu sfery usług 
i produkcji związanych ze sprzedażą poszczególnych partii broni do krajów-odbiorców. 
Dane przedstawione w raporcie informują, że 42% umów z 1996 roku zawiera wymóg 
przeniesienia części produkcji do kraju-odbiorcy. W rezultacie mechanizm offsetowy 
z bodźca zachęcającego do dokonania transakcji lub jej zwiększenia stał się standar-
dem, którego realizacji oczekują kraje nabywające amerykańską broń przy okazji niemal 
każdej umowy87. Z perspektywy rządu odbiorcy transakcja o charakterze militarnych 
wsparta wymianą offsetową służy dwojakim celom – wzbogaceniu arsenału państwa 
oraz rozwojowi ekonomicznemu88. 

Jest to jeden z efektów przekształceń zachodzących na międzynarodowym rynku 
produktów strategicznych, który w coraz większym stopniu staje się rynkiem zdomino-
wanym przez pozycję kupca, odbiorcy. W okresie 1993–1997 z 235 zawartych transak-
cji, dotyczących dostarczenia produktów militarnych i realizacji kompleksu offsetowe-
go, w 103 przypadkach wartość offsetu przewyższała wartość sprzedanych produktów89. 

Jak twierdzi Kenneth Flamm: „Sprzężenie pomiędzy ekonomicznym wymiarem 
utrzymania instytucji obrony narodowej oraz polityczno-militarnymi kwestiami bezpie-
czeństwa są w tej chwili widoczne wyraźniej niż kiedykolwiek dotychczas”90.

Zawieranie i realizacja umów offsetowych spotykają się niejednokrotnie z niechęt-
nym przyjęciem społecznym w Stanach Zjednoczonych; nie zawarto dotychczas poli-
tycznego konsensusu w tej kwestii, a wdrażanie instrumentów offsetowych, szczególnie 
że odbywa się ono na coraz większą skalę, stwarza problemy91. Wątpliwości w tym 
względzie są uzasadnione, ponieważ nie dowiedziono bezpośrednich pozytywnych 
efektów realizacji offsetów dla amerykańskiej gospodarki. W użyciu jest zatem argu-
ment, że offset stoi w sprzeczności z narodowymi interesami Stanów Zjednoczonych. 

Wydaje się również, że transakcje offsetowe, zaspokajając doraźną potrzebę maksy-
malizacji zysków koncernów zbrojeniowych, godzą w ich długofalowe interesy i zdol-
ność konkurencyjną. Istotna ich część przewiduje nie tylko przeniesienie usług związa-
nych z obsługą transakcji i zakupionych systemów obronnych do kraju odbiorcy, lecz 
także umożliwienie dostępu do technologii, która jest głównym potencjałem przemysłu 
zbrojeniowego. Badania tego problemu wykazały, że 32% wszystkich transakcji doko-

87  G.T. Hammond, Countertrade, Offsets and Barter in International Political Economy, St. Martin’s 
Press, New York 1990, s. 37. 

88 Argumentację sprzeciwiającą się ugruntowanemu przekonaniu, że transakcje offsetowe stanowią istot-
ny czynnik w polityce ekonomicznej państw-importerów, prezentuje Jurgen Brauer. Zob. J. Brauer, Economic 
Aspects….

89  Przykładem potwierdzającym tę statystykę może być kontrakt z rządem Holandii na sprzedaż śmi-
głowców bojowych Apache o wartości 950 mln dolarów. Transakcja obejmowała offset opiewający na 150% 
wartości kontraktu. Zob. A. Markusen, The Arms Trade as Illiberal..., s. 8.

90  K. Flamm, An Economic Strategy to Control Arms Proliferation, „Issues in Science and Technology”, 
winter 1997/1998, http://www.issues.org/14.2/fl amm.htm (12.05.2006).

91  Szacuje się, że koszty wynikające z umów o modernizacji arsenałów Polski, Czech i Węgier po ich 
wstąpieniu do NATO, zawartych z amerykańskimi fi rmami zbrojeniowymi, wyniosły 1,5 mld dolarów. Jest 
to kwota przekazana korporacjom przez rząd federalny w formie subsydiów, kredytów i dotacji celowych. 
Zob. G. Draffan, The Elite Consensus: When Corporations Wield the Constitution, New York 2003, s. 43.
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nywanych przez amerykańskie fi rmy zbrojeniowe zakłada przekazanie również części 
technologicznej, co w dużym stopniu rzutuje na podniesienie zdolności państwa odbior-
cy do wytwarzania lub doskonalenia systemów obronnych92. 

Amerykański system bezpieczeństwa opiera się w dużej części na przewadze tech-
nologicznej w zakresie wytwarzania nowoczesnych rodzajów broni, dlatego praktyki 
offsetowe naruszają również, w pewnym stopniu, równowagę strategiczną państwa93. 
Szczególnie, że w momencie przekazania danych technicznych strona amerykańska traci 
bezpośrednią kontrolę nad rozpowszechnianiem i kopiowaniem informacji istotnych dla 
produkcji nowoczesnych systemów zbrojeniowych. Pozyskanie ich przez siły terrory-
styczne czy grupy przestępcze sprawia, że z narzędzia obrony stają się instrumentem 
bezpośredniego zagrożenia dla amerykańskiego i międzynarodowego systemu bezpie-
czeństwa. 

Realność tego problemu potwierdzają sytuacje z przeszłości, podczas których na-
wet rządy pozostające w ścisłym sojuszu strategicznym ze Stanami Zjednoczonymi 
nie były w stanie zapobiec przeciekom informacji i danych do niepożądanych odbior-
ców. W 1992 roku wykryto, że Japan Aviation Electronic Industry dokonał nielegal-
nej sprzedaży komponentów objętych amerykańską licencją, używanych do produkcji 
myśliwców F-4 do Iranu94. Wielokrotnego przekroczenia uprawnień licencyjnych wo-
bec Stanów Zjednoczonych dokonywał również Izrael, sprzedając Chinom technologię 
używaną do produkcji pocisków i radarów95. Brazylia przekazała amerykańskie dane 
technologiczne, pozyskane w efekcie transakcji offsetowej, do Iraku, gdzie posłużyły 
one do doskonalenia celności irackich pocisków Scud 96. 

Powyższe przykłady wyraźnie wskazują rozmiary zagrożeń związanych z prolifera-
cją technologii zbrojeniowej, ułatwianą dzięki transferom wspieranym porozumienia-
mi offsetowymi w celach sprzecznych z fundamentalnymi interesami bezpieczeństwa 
Stanów Zjednoczonych. Z tej perspektywy stosowanie offsetu jest przede wszystkim 
zagrożeniem postrzeganym w kategoriach strategicznych, a nie ekonomicznych. Cho-
ciaż z ekonomicznego punktu widzenia przekazywanie praw i technologii do gotowego 
produktu, którego stworzenie było często poprzedzone długotrwałym i kosztochłonnym 
procesem badań i testów, a który powstał na zlecenie Pentagonu i był przezeń fi nansowa-
ny, również nie wydaje się być racjonalne. Zarówno na poziomie władzy politycznej, jak 
i korporacyjnej świadomość tych zagrożeń jest wysoka, jednak nie znaleziono dotych-
czas właściwego mechanizmu równoważenia sprzecznych interesów. Jedną w ważniej-
szych przyczyn hamujących amerykańsko-indyjskie negocjacje o współpracy w zakresie 

92  Status Report of the Presidential Commission on Offsets in International Trade, Presidential Commis-
sion on Offsets in International Trade, Washington 2001, s. 35. 

93  Wymowny w tym kontekście jest przykład transakcji zawartej pomiędzy Lockheed Martin a rządem 
Tajwanu w 1992 roku. Po zakończeniu negocjacji, której przedmiotem była sprzedaż samolotów bojowych 
F-16 o wartości 6 mld dolarów, legislatura Tajwanu zablokowała płatności, żądając dostarczenia przez pro-
ducenta zawarcia dodatkowego porozumienia dotyczącego technologii produkcji. W rezultacie w 1993 roku 
Lockheed zawarł przewidziany na 10 lat Industrial Cooperation Agreement, o wartości 1,1 mld dolarów, 
który zapewniał przeniesienie części produkcji na Tajwan. Zob. Economic Costs of Arms..., s. 3.

94  L. Lumpe, Sweet Deals, Stolen Jobs, „The Bulletin of the Atomic Scientists”, 09–10.1994, s. 35. 
95  Ibidem, s. 35.
96  C. Evans, Offsets: Drivers and Technological and Policy Consequences, [w:] C. Wessner, A. Wolff, 

Policy Issues in Aerospace Offsets, National Research Council, 1997, s. 14–15. 
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handlu bronią, prowadzone od 2005 roku, są żądania strony indyjskiej dotyczące trans-
feru technologii i wykorzystania indyjskich linii produkcyjnych. Wymagania dotyczące 
świadczeń offsetowych są tak wysokie, że potencjalne transakcje byłyby nieopłacalne 
dla fi rm amerykańskich97. Z jednej strony takie praktyki, szczególnie dotyczące trans-
ferów technologii, są sprzeczne z głównymi wyznacznikami amerykańskiej polityki 
strategicznej. Z drugiej strony realne partnerstwo z Indiami niesie z sobą szeroką gamę 
korzyści. Wyważenie znaczenia argumentów przemawiających „za” i „przeciw” uela-
stycznieniu standardów kontroli handlu bronią w kontekście zabezpieczenia strategicz-
nych interesów państwa, w tym i w każdym innym wypadku, nie jest zadaniem łatwym.

Offset, a właściwie jego negatywne implikacje dla sfery bezpieczeństwa, dowodzą, 
że ewolucja amerykańskiej polityki handlu bronią w okresie postzimnowojennym doko-
nuje się bez właściwego stopnia integracji względów strategicznych i ewaluacji intere-
sów ekonomicznych. Okazuje się, że:

[...] coraz ważniejsze dla USA staje się utrzymanie swej przewagi technologicznej poprzez 
tworzenie jeszcze bardziej zaawansowanych systemów w ramach wewnętrznej produkcji. 
Zatem Stany Zjednoczone za pomocą współpracy technologicznej kreują swoich własnych 
konkurentów98. 

Offset może być postrzegany jako narzędzie polityczne, jednak w systemie ame-
rykańskim władza polityczna nie dysponuje skutecznymi mechanizmami pozwalający-
mi przeciwdziałać tym transakcjom, które mogą wywołać niezamierzone, destrukcyj-
ne skutki w sferze gospodarczo-politycznej99. Szczególnie offset pośredni nie podlega 
żadnej kontroli ze strony administracji państwa, decyzje w tym zakresie traktowane są 
w kategoriach wyłącznie biznesowych100. Zakupy zbrojeniowe rzadko stoją na czele li-
sty wydatków budżetowych państw w sytuacji pokoju. Jeśli więc producenci sektora 
zbrojeniowego nie byliby w stanie stosować offsetu, zagraniczne rządy często nie mo-
głyby uzyskać wystarczającego poziomu poparcia wewnętrznego dla zakupu broni ze 
Stanów Zjednoczonych101.

W świetle takiego argumentu offset jawi się więc przede wszystkim jako dodatkowe 
narzędzie protekcjonistycznej polityki Stanów Zjednoczonych wobec przemysłu zbroje-
niowego. Do kanonu tego samego rodzaju mechanizmów wsparcia zaliczają się również:

97  Ch. Nelson, Bell Hits Helicopter Landmark in India, „IndUS Business Journal”, 15.12.2008, http://
www.indusbusinessjournal.com/ME2/Audiences/dirmod.asp?sid=&nm=&type=Publishing&mod=Publicati
ons%3A%3AArticle&mid=8F3A7027421841978F18BE895F87F791&tier=4&id=257DBF08C2B14713B6
80B947345980BE&AudID=6EF55B05AA694954939FA7B6FB605DAB (11.11.2009).

98  K. Flamm, The Policy Context for Military Aerospace Offsets, [w:] C. Wessner, A. Wolff, Policy Is-
sues…, s. 30–31.

99  Arms Export Control Act traktuje transfery linii produkcyjnych i technologii na takiej samej zasadzie, 
jak transfery gotowych produktów. Kongres jest powiadamiany jedynie o transakcjach, których wartość prze-
kracza 14 mln dolarów. Zob. Economic Costs of Arms....

100  Transakcje zawierające offset pośredni stanowiły 59% transakcji zawartych w okresie 1993–1997. 
Były one realizowane głównie w sektorze transportu i sprzętu elektronicznego. Dla zobrazowania skali od-
działywania offsetu pośredniego warto powołać się na badania nad gospodarką Japonii, które wykazały, że 
potężny, konkurujący na międzynarodowych rynkach, sektor produkcji części samochodowych w Japonii 
został zbudowany na bazie porozumień o militarnej koprodukcji i offsetów. Zob. R.J. Samuels, Rich Nation, 
Strong Army: National Security and the Technology Transformation of Japan, [w:] A. Markusen, The Arms 
Trade as Illiberal..., s. 6, www.ecaar.org/Articles/SA%20Papers/Markusen.pdf (24.03.2004).

101  Cytat z listu Sekretarza Obrony W. Perry’ego do senatora R. Feingolda z 15.04.1993 roku. Zob. 
L. Lumpe, Sweet Deals…, s. 32.
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– Foreign Military Financing Program: celem programu jest udzielanie grantów 
fi nansowych państwom, które dokonały zakupu amerykańskiego uzbrojenia. 
W okresie 1994–2002 ponad 24 kraje stały się benefi cjentami programu. Admini-
strowany przez Departament Obrony;

– Excess Defense Articles: działalność polegająca na bezpłatnym przekazywaniu 
nadwyżek produkcji zbrojeniowej lub ich sprzedaży po zasadniczo obniżonych 
cenach. Administrowany przez Departament Obrony;

– Economic Support Fund: jego celem jest zabezpieczenie równowagi cenowej ar-
tykułów zbrojeniowych. Większość środków funduszu jest przekazywana głów-
nym odbiorcom amerykańskich transferów zbrojeniowych w formie umów offse-
towych;

– Eximbank Loan Subsidies: Departament Handlu udziela subsydiów na rzecz zale-
głych kredytów zaciągniętych na zaspokojenie potrzeb o charakterze militarnym 
(w 1995 roku wysokość tych subsydiów sięgała 125 milionów dolarów);

– Forgiven/Bad Loans: pokrywanie niespłaconych zobowiązań fi nansowych, za-
ciągniętych na potrzeby o charakterze militarnym (w 1995 roku pochłonął miliard 
dolarów);

– Waiver of Recoupment Fees: redukcja od 3% do 25% opłat związanych z proce-
durami eksportowymi dokonywana na mocy uchwały Kongresu z 1995 roku. Jej 
celem miał być zwrot części wydatków rządowych poniesionych na rozwój broni, 
która stała się przedmiotem sprzedaży. Decyzję o redukcji podejmuje Pentagon102.

Rozbudowane formy subsydiowania przemysłu militarnego pozwalają ochraniać 
sferę przemysłu związaną z pierwszoplanowym interesem bezpieczeństwa państwa, ale 
w połączeniu z praktykami offsetowymi kreują sytuację, w której zagraniczni partnerzy 
amerykańskich fi rm zbrojeniowych są jednocześnie ich konkurentami na pozostałych 
rynkach zbytu. Porozumienia offsetowe umożliwiają wykorzystanie innowacyjnych 
osiągnięć amerykańskich przez kraj, z którym jest zawierana transakcja zbrojeniowa. 
Jednocześnie jednak ten sam kraj, uzyskując coraz nowocześniejsze systemy, najczęś-
ciej prowadzi eksport niżej zaawansowanego uzbrojenia na mniej wymagające rynki, 
wkraczając w ten sposób w obszar bezpośredniej konkurencji ze Stanami Zjednoczo-
nymi. Mechanizm offsetowy nie tylko wspiera więc rozwój przemysłu militarnego in-
nych państw, lecz także przyczynia się do kreowania konkretnych efektów rynkowych, 
niejednokrotnie oddziaływających niekorzystnie na sytuację amerykańskich koncernów 
zbrojeniowych. Sytuacja ta pogłębia również opisywane w literaturze przedmiotu zjawi-
sko wewnętrznego wyścigu zbrojeń: 

Świat może stawać się miejscem bardziej niebezpiecznym, w miarę jak coraz bardziej za-
awansowane technologie militarne, rozwijane na bazie wkładu amerykańskich podatników, 
coraz szybciej przeciekają na globalny rynek. Same Stany Zjednoczone mogą też wkrótce 
znaleźć się w położeniu, które nie pozostawia innego wyboru, jak tylko znacząco podnosić 
przyszłe nakłady zbrojeniowe w celu stawiania czoła nowoczesnej technologii zbrojeniowej, 
która właśnie przez Stany została rozdystrybuowana zbyt szeroko i zbyt szybko103. 

102  W.D. Hartung, J. Reingold, The Role of the Arms Lobby in the Bush Administration’s Radical Rever-
sal of Two Decades of U.S. Nuclear Policy, A World Policy Institute Special Report, 05.2002.

103  K. Flamm, An Economic Strategy..., http://www.issues.org/14.2/fl amm.htm (12.05.2006).



Broń i dyplomacja222

Wprawdzie autor powyższej wypowiedzi zastrzega od razu, że żaden z powyższych 
scenariuszy nie powinien być traktowany jako nieunikniony, jednak taki przerysowany 
obraz potencjalnych zagrożeń, związanych ze sferą wytwarzania i eksportu materiałów 
i technologii zbrojeniowych, sugeruje stopień skomplikowania w bieżącym zarządzaniu 
tym obszarem. Jak żaden inny jest on determinowany przez decyzje i schematy działania 
stosowane w przeszłości. 

Strategia rządu amerykańskiego w tym zakresie, inspirując określone zjawiska na 
światowym rynku broni, np. tendencje do powszechnej modernizacji zasobów zbroje-
niowych, w sposób niezamierzony stwarza też kolejne zagrożenia dla rodzimego prze-
mysłu. Zgodnie z przyjętą polityką ochrony gałęzi strategicznych będą one wymagać 
w przyszłości pomnożenia mechanizmów protekcjonistycznych, przyczyniając się do 
dalszego wypaczenia proporcji, w jakich postrzegana jest ta sfera amerykańskiej gospo-
darki i polityki. 

6.1. Studium przypadku – offset w Polsce

Zawarta w 2003 roku umowa na zakup 48 samolotów wielozadaniowych F-16 na po-
trzeby polskiej armii dotyczy jednego z największych na świecie pakietów offsetowych. 
Transakcja pomiędzy Lockheed Martin Corporation (LMC) a rządem RP jest modelo-
wym przykładem potwierdzającym amerykańską strategię budowania przewagi konku-
rencyjnej za pomocą offsetu104. Znamienne jest, w świetle analiz zamieszczonych po-
wyżej, że oprócz świadczeń offsetowych, Polska otrzymała od rządu amerykańskiego 
kredyt w wysokości 3,8 miliardów dolarów na pokrycie zamówienia, którego wartość 
wynosi 3,532 miliardów dolarów. Zatem, aż do momentu spłaty zobowiązań – do 2025 
roku, Stany Zjednoczone faktycznie fi nansują transakcję realizowaną przez największą 
amerykańską fi rmę zbrojeniową105. 

Umowa offsetowa obowiązuje do roku 2013 i chociaż zrealizowano już ponad 80% 
wartości zobowiązań, dopiero po jej zakończeniu możliwe będzie dokonanie rzetelnej 
i całościowej oceny jej realizacji. Celem offsetu jest wspieranie rozwoju polskiej go-
spodarki w perspektywie długoterminowej, zatem aby podsumować pewne procesy 
zainicjowane przez świadczenia offsetowe, należy poczekać na ich efekty, które mogą 
się w pełni ujawnić za kilka czy nawet kilkanaście lat. Kwestia realizacji offsetu od 
początku podpisania umowy z LMC jest przedmiotem gwałtownej debaty publicznej; 
warto prześledzić jej tezy i argumenty, aby stworzyć pełniejszy obraz celów mechani-
zmu offsetowego dla obydwu stron transakcji handlu bronią. Szczegółowe postanowie-
nia zawartej umowy offsetowej są chronione tajemnicą handlową i nie zostały podane do 
publicznej wiadomości. Znane są jednak ogóle ramy całego procesu. 

104  Zob. tabela 19. 
105  Okres spłaty kredytu to lata 2010–2025. Wcześniej zostały spłacane wyłącznie odsetki. Całość kosz-

tów transakcji, jakie poniesie budżet państwa, to ok. 4,7 mld dolarów (koszt samolotów + około 1,1–1,2 mld 
dolarów kosztów obsługi kredytu. Zob. B. Bieszyński, Zakup samolotów F-16 i umowa offsetowa, „Infos”, 
Biuro Analiz Sejmowych, nr 11, 03.2007.
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Na mocy umowy amerykański dostawca podjął się wykonania zobowiązań offse-
towych o wartości 6,028 miliona dolarów w ciągu 10 lat. Wartość tych świadczeń 
równoważy koszt zakupu samolotów. W świetle art. 6. Ustawy o niektórych umowach 
kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności 
i bezpieczeństwa państwa z 1999 roku wartość umowy offsetowej zawartej z zagranicz-
nym dostawcą nie może być mniejsza od równowartości dostawy uzbrojenia lub sprzętu 
wojskowego, określonej w umowie tej dostawy. Natomiast wartość zobowiązania offse-
towego bezpośredniego, wykonywanego na rzecz przemysłowego potencjału obronne-
go, nie może być mniejsza od połowy wartości umowy offsetowej. Ustawa wskazuje 
również na cele, które powinien realizować offset: 

Umowa offsetowa zapewnia udział zagranicznych dostawców w restrukturyzacji i rozwoju 
gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności:
1) rozwój polskiego przemysłowego potencjału obronnego, a także przemysłu lotniczego, 

elektronicznego oraz wdrażania zaawansowanych technologii,
2) otwarcie nowych rynków eksportowych dla polskiego przemysłu, o którym mowa w punk-

cie 1, lub zwiększenie jego dotychczasowych możliwości eksportowych,
3) przekazanie nowych technologii oraz usprawnień organizacyjnych do Rzeczypospolitej 

Polskiej,
4) rozwój prac naukowo-badawczych, rozwój polskich uczelni i jednostek badawczo-rozwo-

jowych,
5) tworzenie nowych miejsc pracy w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w regio-

nach zagrożonych bezrobociem, w których znajdują się spółki przemysłowego potencjału 
obronnego106.

Zakres oddziaływania offsetu sformułowano bardzo szeroko, wskazując, że me-
chanizm ten może być efektywnym narzędziem rozwoju i restrukturyzacji gospodarki 
jako całości i poszczególnych jej branż. Rozmiary całego przedsięwzięcia oraz bezpre-
cedensowe rozmiary umowy offsetowej wywołały emocje opinii publicznej i ogromne 
oczekiwania ze strony sfer gospodarczych. Umowa przewiduje realizację przez stronę 
amerykańską 27 projektów, o wartości 9,7 miliarda dolarów, w tym 13 inwestycji bez-
pośrednich i 14 pośrednich107. Najbardziej oczekiwanymi przez stronę polską elemen-
tami offsetu są te, które dotyczą nowych technologii oraz wsparcia inwestycyjnego, co 
mogłoby skutkować rozwijaniem długofalowej współpracy z przedsiębiorstwami ame-
rykańskimi, która to współpraca mogłaby być kontynuowana również po zakończeniu 
programu offsetowego108. Realizacja świadczeń podzielona została na trzy etapy:

1) 2003–2006: realizacja świadczeń o wartości 3 milionów dolarów (została wykona-
 na zgodnie z wymogami umowy);

2) 2006–2009: realizacja świadczeń o wartości 2 milionów dolarów;
3) 2009–2013: realizacja świadczeń o wartości 1,028 miliona dolarów.
W wypadku gdy offsetodawca nie wywiąże się z postanowień planu, jest zobowią-

zany do wpłacenia na rzecz skarbu państwa kary umownej równej wartości tej części 

106  Ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na 
potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. z 1999 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.).

107  Stan na koniec 2008 roku, zob. wykres 3.
108  Priorytety strony polskiej zostały zawarte w zasadach dotyczących rozliczenia offsetu. Wartość tzw. 

mnożników, które wskazują, jaka część z ogólnej sumy świadczenia została zrealizowana przez offsetodaw-
cę, jest najwyższa w wypadku inwestycji w nowe technologie. 
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świadczeń, które nie zostały wykonane, lub ich wykonanie zostało uznane za niena-
leżyte. Wynegocjowana w 2003 roku umowa projektuje ogólne ramy formalnopraw-
ne realizacji procedur offsetowych. W te ramy wprowadzono konkretne zobowiązania, 
które skutkują umowami handlowymi między offsetodawcami a offsetobiorcami. Skarb 
Państwa jest stroną umowy offsetowej, jednak jej nie realizuje; benefi cjentem umowy 
offsetowej są polscy przedsiębiorcy. 

Dokonując nawet cząstkowej oceny realizacji projektu offsetowego, należy zwró-
cić uwagę, że ta ogromna transakcja stała się dla strony polskiej obszarem ekspery-
mentalnym. Jak stwierdzał Raport Najwyższej Izby Kontroli (NIK) dotyczący realizacji 
offsetu: „Brak wiedzy i doświadczenia skutkował wadliwym wyborem projektów i zo-
bowiązań wchodzących pierwotnie w skład umowy”. Zdaniem NIK-u, zobowiązania 
offsetowe przewidziane pierwotnie do objęcia umową z LMC nie były rzetelnie przygo-
towane, a konieczność ich modyfi kacji wynikała przede wszystkim z małego doświad-
czenia strony polskiej (zarówno rządowej, jak i przedsiębiorców)109. Brak znaczących 
doświadczeń w tym obszarze sprawił, że procedury operacyjne czy kontrolne były opra-
cowane po raz pierwszy na potrzeby tego projektu. Wydaje się zatem, że nie można było 
uniknąć błędów i nieścisłości110. Dużą ich część zniwelowano w 2006 roku przez wpro-
wadzenie nowelizacji do pierwotnej wersji ustawy offsetowej oraz aneksów do umowy 
z LMC w latach 2003 i 2004111. Zmiany wprowadzone do zapisów umowy miały na 
celu doprecyzowanie stanowisk i oczekiwań obydwu stron, dostosowanie procedur do 
polskich realiów gospodarczych i uporządkowanie całego procesu. Na właściwe wyko-
nywanie zobowiązań pozwala częsta praktyka zamieniania projektów nieefektywnych 
takimi, które mają realną szansę na realizację. Wnioski z dotychczasowych kontroli oraz 
opinii pojawiających się na forum publicznym pozwalają zebrać negatywne i pozytywne 
aspekty zrealizowanej części procesu w dwie zasadnicze grupy.

Wśród zastrzeżeń dominują:
– nieprzygotowanie Ministerstwa Gospodarki do właściwej oceny I etapu wyko-

nania umowy. Ministerstwo zgłosiło do realizacji nieperspektywiczne projekty 
i opieszale przeprowadzało ich weryfi kację. W latach 2003–2004 renegocjowano 
większość zobowiązań offsetowych. Mierniki efektywności potrzebne do oceny 
wyników offsetu zaczęto opracowywać dopiero w 2008 roku;

– nieprzygotowanie polskich offsetobiorców do negocjowania umów, zawieranie 
wadliwych umów, mała aktywność polskich offsetobiorców, zła sytuacja ekono-
miczna, nieterminowość itp.;

– niskie tempo realizacji offsetu bezpośredniego;
– brak należytego zaangażowania offsetodawcy w realizację trudnych, ale z punktu 

widzenia polskich interesów kluczowych projektów, np. wspieranie eksportu do 
USA, inwestycje kapitałowe, transfer technologii;

109  Informacja o wynikach kontroli realizacji zobowiązań offsetowych wynikających z kontraktu na za-
kup samolotów F-16, NIK, Warszawa, lipiec 2009, s. 20.

110  W 2001 roku podpisano wprawdzie umowy przewidujące offset z EADS, Eurotorpem i fi rmą Thales, 
jednak zakup samolotów F-16 stanowił najważniejszą cezurę w polskich doświadczeniach offsetowych.

111  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych za-
wieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz.U. Nr 251, 
poz. 1845). 
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– brak oczekiwanych efektów offsetu w dziedzinie restrukturyzacji i rozwoju pol-
skiej gospodarki.

Aspekty pozytywne obejmują:
– aprobującą ocenę NIK-u projektów zrealizowanych w pierwszym etapie wykona-

nia umowy, na łączną sumę 3,2 miliarda dolarów, czyli 75% całości zobowiązań 
zrealizowanych na tym etapie (łącznie ich wartość wynosiła 4,3 miliarda dola-
rów). Za jednoznacznie pozytywne przykłady realizacji offsetu uznano inwesty-
cje w ZM „Mesko” SA i w Grupie Lotos SA; 

– coraz większą sprawność w realizowaniu procesu offsetowego, co daje nadzieję 
na optymalizację wyników na pozostałym do realizacji etapie.

Podsumowując, sam fakt podpisania zobowiązań offsetowych jest bezwzględnie ko-
rzystny dla strony polskiej. 

Dzięki zobowiązaniom offsetowym polskie podmioty uzyskują nowoczesną technologię oraz 
otrzymują różnorodne zlecenia, których bez offsetu nie byłyby w stanie pozyskać. Często też 
współpraca pomiędzy offsetobiorcami i offsetodawcami wykracza poza ramy umowy offseto-
wej i trwa również po zakończeniu realizacji zobowiązań offsetowych112.

Przedmiotem sporu pozostaje jedynie skala wykorzystania szans, jakie stworzyła 
polskim przedsiębiorstwom transakcja offsetowa. Przebieg jej realizacji, choć formal-
nie poprawny, wykazuje słabość organów państwa i przedsiębiorstw, które winny być 
głównymi benefi cjentami. Dyskusyjne jest to, czy właśnie tak ważna transakcja powinna 
być obszarem eksperymentalnym, polem zdobywania doświadczeń i know-how, którego 
w warunkach polskich zdecydowanie brakuje. Strona polska nie doceniła doświadczenia 
Lockheed Martin, który w obliczu słabości organizacyjnej polskiego partnera stara się 
zminimalizować koszty przedsięwzięcia. Amerykański koncern właściwie od etapu ne-
gocjacji kontraktu jest stroną inicjującą. Otwarta formuła umowy offsetowej sprawia, że 
zamiast konkretnych projektów, których realizacja byłaby wymagana przez stronę pol-
ską zgodnie z narodowym interesem, są realizowane zobowiązania proponowane przez 
LMC, mieszczące się w ramowych postanowieniach umowy113. Cele prywatnego przed-
siębiorstwa zorientowanego na zdobywanie przewagi rynkowej nie muszą być i z reguły 
nie są zbieżne z polską racją stanu. Upolitycznienie transakcji offsetowej i wpisanie 
jej w kontekst partnerstwa polsko-amerykańskiego niczego nie zmienia w konfi guracji 
interesów amerykańskiego giganta. Dlatego też, jeśli partner biznesowy – w tym przy-
padku polskie przedsiębiorstwa i rząd – stwarzają mu warunki do ominięcia pewnych 
zobowiązań, np. transferu technologii, który wyraźnie godzi w interesy korporacyjne, 
te okazje zostają wykorzystane. Symbolem wypaczenia sensu offsetu dla Polski stała 
się kontrowersyjna sprawa sprzedaży PZL „Mielec”114. Wiele sposobów w początkowej 

112  Offset – realna korzyść czy zbędne utrudnienie?, „Lotnictwo”, 09.2009.
113  Arms Trade and Economic Development…, s. 181.
114  Strona amerykańska zadeklarowała wsparcie sprzedaży 100 sztuk samolotów M-28 Skytruck i 100 

maszyn M-18 Dromader. Powołana w tym celu spółka Skytruck Co. LLC uzyskała wyłączność na sprze-
daż mieleckich samolotów w wielu krajach. Ostatecznie jednak strona amerykańska nie znalazła żadnych 
nabywców oraz zablokowała wcześniej wynegocjowany eksport 10 M-28 za 75 mln dolarów do Indonezji. 
W poczet wykonanych świadczeń Lockheed Martin zaliczono wartości 50 mln dolarów za pomoc w certy-
fi kacji Skytrucka w USA. Specjaliści twierdzą, że proces certyfi kacji w tym wypadku powinien odbyć się 
automatycznie, a rzeczywiste koszty całej operacji nie przekraczają 100 tys. dolarów. W fi nale, postawiona 



Broń i dyplomacja226

fazie rozliczania świadczeń budzi wątpliwości. W poczet offsetu zaliczane są przedsię-
wzięcia, które byłyby zrealizowane nawet bez umowy offsetowej, np.: eksport samo-
chodów marki Opel z fabryki General Motors115. Świadczenia offsetowe rozliczane są 
często w ramach spółek zależnych od przedsiębiorstw amerykańskich116. Transfer tech-
nologii jest ograniczony również ze względu na słabość polskich przedsiębiorstw, więc 
strona amerykańska jest niejako zmuszona do realizacji zobowiązań prostszymi i mniej 
perspektywicznymi dla Polski metodami (np. zakup polskich towarów i ich eksport)117. 
Dlatego też świadczenia offsetu pośredniego są realizowane szybciej118. Nie znaczy to 
jednak, że ich wykonanie nie odbywa się z korzyścią dla polskich przedsiębiorstw. Ta 
korzyść jest wymierna, ale jak dotychczas ma charakter odczuwalny raczej w skali mikro 
niż makro. W przypadku tak szerokiego pakietu offsetowego można było spodziewać się 
raczej długofalowych korzyści dotyczących restrukturyzacji polskiej gospodarki. Jest to 
podstawowy argument na rzecz negatywnej oceny dotychczasowych etapów realizacji 
offsetu. I takie oceny faktycznie dominują: 

Za duży błąd można uznać niewykorzystanie okazji, jaką była umowa offsetowa zawarta 
przez polski rząd przy okazji zakupu amerykańskich myśliwców F-16. Transfer nowoczes-
nych technologii czy zakup licencji (a w przypadku Polski energetyka powinna być uznana za 
dziedzinę priorytetową) należą przy takich umowach do podstawowych korzyści osiąganych 
przez zainteresowaną stronę. W przypadku Polski możemy jednak mówić raczej o zmarno-
wanej szansie119.

Należy jednak zwrócić uwagę, że wykonanie offsetu nie jest mierzone postanowie-
niami umowy i realnymi możliwościami ich spełnienia, ale skalą oczekiwań rozbudzo-

w trudnej sytuacji, fi rma z Mielca została sprzedana bez przetargu francuskiej spółce UTH, reprezentującej 
interesy amerykańskiego koncernu United Technologies Co., w którego skład wchodzi fi rma Sikorsky. Za 
mieleckie zakłady lotnicze zapłacono ok. 250 mln zł. Kwota ta obejmowała przejęcie 100% akcji, spłatę 
zadłużenia fabryki i wartość przyszłych inwestycji. Skarb Państwa bezpośrednio uzyskał ze sprzedaży 66 
mln zł. Kontrola NIK nie wykazała nieprawidłowości w postępowaniu prywatyzacyjnym. Prokuratorskie 
śledztwo w sprawie okoliczności prywatyzacji umorzono. Zob. Mielec-Sikorsky – przekręt stulecia, „Skrzyd-
lata Polska”, 03.2007; T. Hypki, Wielki offset czy wielkie oszustwo?, „Przegląd Środkowoeuropejski”, nr 
37, 05.2004; P. Pacuła, Polska-USA: co może nam dać partnerstwo z Waszyngtonem?, „Bezpieczeństwo 
Narodowe”, 01–02.2008, s. 92; I. Kacprzak, Bryza. Dziwna transakcja polskiej armii, „Rzeczpospolita”, 
18.12.2008; Prywatyzacja PZL Mielec bez zarzutów, LotniczaPolska.pl za: „Rzeczpospolita”, 09.01.2009, 
http://lotniczapolska.pl/Prywatyzacja-PZL-Mielec-bez-zarzutow,5221 (12.10.2009).

115  Polskie Lobby Przemysłowe im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Polska Izba Producentów na Rzecz 
Obronności Kraju oraz Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich wystosowały wspól-
ną opinię dotyczącą oceny realizacji offsetu w Polsce. Wśród sugestii znalazł się postulat, aby bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne, polegające na zakupie przedsiębiorstwa bądź zakupie pakietów akcji, zostały usta-
wowo wyłączone z zestawu świadczeń zawartych w umowach offsetowych. Zob. Stanowisko Ogólnopolskiej 
Konferencji pt. Ocena i propozycje doskonalenia systemu zawierania i realizacji umów offsetowych związa-
nych z zakupem uzbrojenia dla Sił Zbrojnych RP, Warszawa 29.02.2008. 

116  „Zakup WSK PZL Rzeszów w procesie prywatyzacyjnym przez United Technologies Corporation, 
spółkę zależną amerykańskiego koncernu, oceniano jako świadome przygotowanie do przetargu na samolot 
F-16 i związanego z nim offsetu”. Zob. T. Gańcarczyk, Offset po polsku, czyli zyski i pułapki, „Nowy Prze-
mysł”, 20.11.2008, http://gospodarka.gazeta.pl/fi rma/1,31560,6002565,Offset_po_polsku__czyli_zyski_i_
pulapki.htht (12.12.2009).

117  J. Stępień, Próba offsetowa, „Forbes”, 11.2006, s. 20. 
118  S. Kułakowski, Pierwszy rok na plusie. Państwowy sektor zbrojeniowy 2004–2005, „Przegląd Gospo-

darczo-Obronny”, 1–2, 2005, s. 22.
119  P. Pacuła, Polska – USA…, s. 92.
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nych w politycznym wymiarze całego procesu. Większe korzyści w strategicznych dla 
Polski obszarach mogą być osiągane, jednak ich warunkiem progowym jest właściwe 
przygotowanie i opracowanie przez stronę polską. Wydaje się, że dopiero po kilku latach 
gromadzenia doświadczeń organy administracji i niektóre z przedsiębiorstw są gotowe 
do właściwego wykorzystania szans gospodarczych, jakie stwarza umowa offsetowa. 
Świadczą o tym kolejne zawierane umowy i realne sukcesy fi rm-offsetobiorców120. Pol-
skie doświadczenia pozyskane w wyniku realizacji kontraktu z Lockheed Martin nie 
odbiegają od standardowego trybu realizacji świadczeń offsetowych w wielu krajach. 
Tylko część z nich wiązała się ze spektakularnym rezultatem, np. świadczenia towarzy-
szące zakupowi przez Finlandię samolotu F-18 Hornet były kluczowe przy budowaniu 
międzynarodowej pozycji fi rmy Nokia. W innych wypadkach ostateczny efekt całego 
procesu stanowił wypadkową podejmowanych prób i popełnionych błędów: Arabia Sau-
dyjska, mając problemy z wchłonięciem i perspektywicznym wykorzystaniem najnowo-
cześniejszych technologii, otrzymywanych w ramach offsetu, zdecydowała się postawić 
na przyjmowanie raczej rozwiązań średniego szczebla, umożliwiających szybkie wyko-
rzystanie ekonomiczne. Izrael skoncentrował się m.in. na wspieraniu przede wszystkim 
przedsiębiorstw prywatnych, w przedsięwzięciach zyskownych zarówno dla partnera 
krajowego, jak i zagranicznego, co miało zapewniać długofalową współpracę. Hiszpa-
nia, po doświadczeniach z początku lat 80., związanych z zakupem od McDonnell Do-
uglas Corporation 84 samolotów F-18, preferuje umowy offsetowe relatywnie krótkie 
(wspomniana współpraca obejmowała dekadę), bardziej skoncentrowane, przyjmujące 
formę konkretnych projektów koprodukcji czy współpracy. Powyższe kraje, z powodze-
niem stosujące transakcje offsetowe jako wsparcie dla rozwoju kluczowych obszarów 
swych gospodarek, przeszły przez etap wypracowywania optymalnego dla siebie mo-
delu121. Wydaje się, że dla Polski kontrakt z Lockheed Martin stanowi właśnie ten etap 
poszukiwań i udoskonalania schematu realizacji offsetu. 

120  W kontekście polskim najlepszym przykładem są Zakłady Metalowe Mesko SA, które realizują kilka 
projektów offsetowych. Największy, w ramach umowy z Lockheed Martin, wart jest ponad 870 mln dolarów. 
Dzięki zobowiązaniom offsetowym przedsiębiorstwo, które znajdowało się na skraju upadłości, przeszło 
gruntowną restrukturyzację i z powodzeniem realizuje kolejne przedsięwzięcia. Na bazie offsetu doskonałą 
pozycję zbudował również warszawski Instytut Lotnictwa, pozyskujący zlecenia od czołówki międzynaro-
dowych fi rm.

121  A. Mitra, A Survey of Successful Offset Experiences Worldwide, „Journal of Defence Studies”, Vol. 
3, No. 1, 2009, 01.2009. 
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Wykres 3. Rodzaje zobowiązań offsetowych w kontrakcie na zakup samolotów F-16 (100% = 12,547 
milionów dolarów)
Źródło: B. Bieszyński, Zakup samolotów F-16 i umowa offsetowa, „Infos”, Biuro Analiz Sejmowych, nr 11, 03.2007 

Tabela 19. Umowy offsetowe realizowane w Polsce

Firma /Kraj Przedmiot umowy Data Wartość

EADS Construcciones 
Areonauticas/Hiszpania

Samoloty transportowe C295M 28.08.2001 385,06 mln USD

GEIE Eurotorp/Francja Torpedy 13.12.2001   26,99 mln Euro

THALES Netherland B.V./
Holandia

Systemy uzbrojenia okrętów 21.12.2001   76,28 mln Euro

Lockheed Martin Corporation/
USA

Samoloty wielozadaniowe 18. 04.2003     6,028 mld USD

Patria Vehicles Oy/Finlandia Transportery opancerzone 
Rosomak

01.07.2003  482 mln Euro

Oto Melara S.p.A/Włochy Transportery opancerzone 
Rosomak

01.07.2003 343,11 mln Euro

Rafael Armament Development 
Authority Ltd./Izrael

Pociski Spike 17.02.2004  440 mln Euro

Harris Corporation/USA Radiostacje 28.09.2006   25,77 mln Euro

Nammo Raufoss AS/Norwegia Amunicja 03.10.2006   70,96 mln Euro

Saab Bofrs Dynamic AB/
Szwecja

Rakiety dla marynarki wo-
jennej

06.10.2006 127,3 mln Euro

Avio S.p.A, Włochy Silnik turbinowy dla korwety 15.02.2007     9,76 mln Euro

67%

19,60%

13,40%

Zakup towarów i usług

Inwestycje 

Technologia
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Satlynx S.a.r.l. Anteny satelitarne oraz podze-
społy do mobilnych terminali 
satelitarnych

22.10.2008   17,29 mln Euro

Rockwell Collins Inc. Awionika do samolotów M-28 
Bryza

10.12.2009   31,070 mln USD

Pratt & Whitney Canada Silniki do samolotów M-28 
Bryza

10.12.2009   25,5 mln USD

Źródło: Ministerstwo Gospodarki RP



Celem, jakiemu służy ta książka, jest wyjaśnienie roli eksportu broni i technologii mi-
litarnej w amerykańskiej polityce zagranicznej. Pomóc w jego realizacji miała zarówno 
zamieszczona w niej charakterystyka mechanizmów decyzyjnych związanych z tą dzia-
łalnością państwa, jak i odwołanie się do licznych przykładów obrazujących skalę i spo-
sób oddziaływania eksportu broni na stan polityki i bezpieczeństwa międzynarodowego. 
Ważnym zadaniem pracy jest również zwrócenie uwagi na intensywność debaty, która 
toczy się w środowiskach politycznych i naukowych na świecie. Jej głównym przedmio-
tem jest poszukiwanie najlepszej formuły sprawowania kontroli nad międzynarodowym 
rynkiem uzbrojenia oraz eliminowania zagrożeń, jakie niesie z sobą polityka ekspan-
sywnego eksportu broni. 

Eksport broni przestaje być traktowany jako wewnętrzny obszar realizacji prioryte-
tów ekonomicznych i politycznych państwa eksportującego i importującego. Globali-
zacja gruntownie przekształciła tę sferę działalności państw, poszerzając skalę rozprze-
strzenienia broni konwencjonalnej i sprawiając, że zagadnienie przepływu systemów 
militarnych i technologii niezbędnej do ich produkcji stało się jednym z najbardziej ak-
tualnych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego.

Chociaż powszechna jest świadomość dokonywania części transferów poza ofi cjal-
nym obiegiem oraz wykorzystywania systemów zbrojeniowych w tajnych operacjach, 
pozostających poza możliwością oceny opinii publicznej, to jednak wiele kwestii zwią-
zanych z handlem bronią stało się przedmiotem otwartej debaty międzynarodowej. Kil-
ka ważnych wątków tej debaty zostało tu zaprezentowanych.

Przeprowadzone analizy pozwalają na uporządkowanie oddziaływania amerykań-
skiego eksportu broni, ujmując go w kategorie tematyczne, przynależne sferze politycz-
nej, ekonomicznej, strategicznej i społecznej. 

Polityczny wymiar amerykańskiego eksportu broni

Potencjał militarny Stanów Zjednoczonych jest jedną z najczęściej przywoływanych 
zmiennych przy określaniu pozycji tego państwa w układzie stosunków międzynarodo-
wych. Niekwestionowane osiągnięcia technologiczne pozwalają na utrzymanie amery-
kańskiego prymatu w globalnej rywalizacji o posiadanie najbardziej zaawansowanych 
militariów. Produkcja broni jest przedmiotem ścisłego monitorowania ze strony orga-
nów państwa jako element jego polityki bezpieczeństwa, a eksport broni traktowany 
przede wszystkim jako narzędzie wywierania wpływu w obrębie społeczności między-
narodowej. Jeśli wziąć pod uwagę zmienność układu sił na arenie międzynarodowej, 
nawet zaspokajanie strategicznych celów państwa za pomocą transferów broni będzie 
miało charakter krótkoterminowy. Racjonalność decyzji dotyczących eksportu uzbroje-

Podsumowanie



Broń i dyplomacja232

nia opiera się więc głównie na potrzebie podniesienia prestiżu i podkreślenia znaczenia 
państwa-eksportera na arenie międzynarodowej1. 

Z jednej strony sprzedaż i przekazywanie broni oraz udzielenie wsparcia w dziedzinie 
szkoleń militarnych stanowi gwarancję utrzymywania długofalowych relacji z sojuszni-
kami i kształtuje pozycję Stanów Zjednoczonych w globalnym układzie sił. Z drugiej 
strony proliferacja broni konwencjonalnej, szczególnie w krajach niestabilnych, gdzie 
istnieje możliwość wykorzystania tej broni w celach agresji czy represji, podkopuje wy-
siłki amerykańskiej polityki zagranicznej nastawionej na budowanie współpracy i do-
brobytu. 

Wpływ rozprzestrzeniania broni konwencjonalnej i technologii militarnych na stan 
układu międzynarodowego jest kwestią szczególnie aktualną współcześnie ze względu 
na bezprecedensową skalę kontaktów polityczno-handlowych oraz rozwój nowoczes-
nych technologii, adaptowanych również dla potrzeb sektora zbrojeniowego. W świetle 
przeprowadzonych analiz ujawnia się negatywne oddziaływanie polityki ekspansywne-
go eksportu na rozwijanie procesów demokratyzacji na świecie, a co za tym idzie, zacho-
wywanie standardów ochrony praw człowieka i podstawowych swobód politycznych. 
Historia relacji amerykańsko-indonezyjskich stała się w tej pracy jednym z pretekstów 
do zobrazowania celów i mechanizmów polityki zagranicznej realizowanej za pomocą 
eksportu broni oraz możliwych skutków utrzymywania tej specyfi cznej formuły dyplo-
macji w sferze kształtowania wolnego społeczeństwa i demokratycznego systemu wła-
dzy. 

Stałym rysem amerykańskiej polityki eksportu zbrojeniowego jest również dostar-
czanie broni do krajów zaangażowanych w konfl ikty lub tych o zachwianej równowadze 
bezpieczeństwa, co bezpośrednio wpływa na stabilność regionalnego, a często i ogólno-
światowego systemu bezpieczeństwa. W wielu wypadkach amerykańska polityka eks-
portowa przyczyniła się do wzmocnienia dynamiki walk i przedłużenia czasu trwania 
tych wojen. 

Bliskowschodni proces pokojowy pilotowany jest przez Stany Zjednoczone, któ-
re w negocjacjach szeroko wykorzystują element wsparcia militarnego jako argument 
mający skłonić zaangażowane strony do przyjęcia kompromisowych rozwiązań. Przy-
toczone w tej pracy przykłady zastosowania eksportu militarnego w realizacji celów 
politycznych i ekonomicznych wskazują, że jego polityczna logika często skłania rząd 
amerykański do gratyfi kowania postępów w rozmowach pokojowych za pomocą dostaw 
broni. 

Mechanizm ten jest też sposobem na wyrażanie sprzeciwu lub dezaprobaty wobec 
posunięć politycznych czy wydarzeń rozgrywających się w innych państwach. Wstrzy-
manie dostaw militarnych przez nałożenie embarga jest jednym z podstawowych instru-
mentów w szerokim zbiorze możliwości amerykańskiej dyplomacji. Najczęściej stanowi 
ono reakcję na kryzysy zagrażające bezpieczeństwu – wybuch konfl iktu, zamach stanu, 
zagrożenie terrorystyczne lub jest wyrazem potępienia represyjnych praktyk danego rzą-
du. Zatrzymanie dostaw broni może w istotny sposób ograniczyć możliwość dokonania 

1  Zob. np. M.C. Suchman, D.P. Eyre, Military Procurement as Rational Myth: Notes of the Social Con-
struction of the Weapons Proliferation, „Sociological Forum”, Vol. 7, No. 1, 1992, s. 137–161; D. Kinsella, 
J.S. Chima, Symbols of Statehood: Military Industralization and Public Discourse in India, „Review of Inter-
national Studies”, No. 27, 2001, s. 353–373. 
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agresji zewnętrznej lub zastosowania przemocy przez państwo lub grupę, która stała się 
obiektem sankcji militarnych. Jest więc tym samym kolejnym dowodem na stosowanie 
określonych mechanizmów polityki eksportu militarnego dla uzyskiwania efektów po-
żądanych z punktu widzenia amerykańskich interesów politycznych. 

Analiza rezultatów zastosowania embarga na dostawy broni, przeprowadzona na 
przykładzie trzech konfl iktów – w Bośni, RPA oraz w Afganistanie, dowiodła jednak, 
że jest to środek nacisku o znaczeniu przede wszystkim politycznym, bez istotnych 
możliwości oddziaływania w sytuacji kryzysu. Pojawia się konkluzja, że o ile zwięk-
szenie dostaw broni w regiony dotknięte brakiem stabilności niemal zawsze powoduje 
zwiększenie prawdopodobieństwa konfl iktu zbrojnego, o tyle zahamowanie tych dostaw 
nie stanowi gwarancji zaniechania bądź też zatrzymania działań zbrojnych czy polityki 
przemocy. Jak dowodzi też doświadczenie historyczne, embargo na handel bronią jest 
najczęściej stosowaną i zarazem najczęściej łamaną formą sankcji ekonomicznych. 

W ostatnich dekadach zauważalny jest brak spójnej wizji zastosowania eksportu 
broni w działaniach politycznych Stanów Zjednoczonych. Produkcja i sprzedaż służą 
przede wszystkim zaspokajaniu doraźnych interesów politycznych i ekonomicznych, nie 
popartych głębszą refl eksją. W pewnym więc sensie polityka amerykańska sama pośred-
nio kreuje negatywne zjawiska współczesnego świata i nie zawsze jest w stanie sprostać 
wyzwaniom stawianym przez konieczność niwelowania ich skutków. 

Amerykańska strategia opanowywania światowego rynku broni jest skuteczna eko-
nomicznie i prowadzona bardzo konsekwentnie, jednak jeśli spoglądamy na nią przez 
pryzmat polityki zagranicznej, wydaje się być pełna sprzeczności i trudna do zdefi nio-
wania w kategoriach wartości.

Niezwykle interesującą kwestią, która w dużym stopniu determinuje skalę wyko-
rzystania eksportu broni w polityce zagranicznej, jest funkcjonujący w Stanach Zjedno-
czonych model relacji pomiędzy organami władzy i przedstawicielami sfery militarno-
-zbrojeniowej. Ten słynny kompleks militarno-przemysłowy, który w opinii prezydenta 
Eisenhowera przedstawiał realne zagrożenie amerykańskich interesów, wciąż utrzymuje 
wpływy w centralnych ośrodkach decyzyjnych i ma możliwość oddziaływania na kształt 
realizowanej polityki. Obowiązujące procedury decyzyjne odnoszące się do produkcji 
i eksportu materiałów zbrojeniowych narzucają pozostawanie wszystkich zaangażowa-
nych w ten proces stron w bardzo bliskim kontakcie, jednak taki stan faktyczny rodzi 
pytanie o możliwość zachowania równowagi pomiędzy ich, często sprzecznymi, inte-
resami. Współcześnie, kiedy korporacje zbrojeniowe w coraz większym stopniu podle-
gają zasadom zglobalizowanego rynku, szczególnie mocno akcentują swe komercyjne 
interesy, które niekoniecznie muszą się pokrywać z priorytetami amerykańskiej polityki 
zagranicznej. Na linii przemysł zbrojeniowy – rząd Stanów Zjednoczonych trwa nie-
ustanna walka o wpływy. 

Powyższy wywód wskazuje na duży stopień złożoności problemu stosowania eks-
portu broni jako narzędzia w polityce zagranicznej. Jednak zarówno polityczny wymiar 
eksportu broni, akcentujący mechanizmy i możliwości określania statusu Stanów Zjed-
noczonych na arenie międzynarodowej, jak i ściśle z nim związane aspekty: strategiczny, 
ekonomiczny i społeczny nie pozostawiają wątpliwości co do znaczenia tej działalności 
w realizowaniu amerykańskich interesów.
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Ekonomiczny wymiar amerykańskiej polityki eksportu broni

Globalne wydatki na zbrojenia według danych Sztokholmskiego Instytutu Badań nad 
Pokojem osiągnęły w 2008 roku pułap 1,464 biliarda dolarów, co stanowi 2,4% świato-
wego PKB2. Ten wynik wskazuje na ok. 4% wzrostu w stosunku do danych z roku 2007 
i około 45% wzrostu w okresie 1999–20083. Wydatki zbrojeniowe Stanów Zjednoczo-
nych liczone w wartościach bezwzględnych są najwyższe od czasów II wojny światowej. 
W 2005 roku odpowiadały one bezpośrednio za 80% wzrostu sumy wydatków global-
nych i stanowiły około połowę wartości zakupów zbrojeniowych poczynionych w skali 
całego świata. Od 2002 roku systematycznie zwiększa się również liczba międzynaro-
dowych transakcji handlu bronią. Pomiędzy 2000 a 2004 rokiem 100 największych fi rm 
zbrojeniowych globu zanotowało ponad 60% wzrostu sprzedaży broni konwencjonalnej 
– jej wartość w 2004 roku wyniosła 268 miliardów dolarów4. Listę otwierają dwie fi rmy 
amerykańskie – Boeing oraz Lockheed Martin, które osiągnęły obroty sprzedaży odpo-
wiednio – 27,5 miliarda dolarów oraz 26,4 miliarda dolarów5. 

Nie powoduje to zasadniczych zmian w układzie sił na międzynarodowym rynku 
eksporterów broni; względnie stałe pozycje zajmują na nim Stany Zjednoczone, za nimi 
Rosja, Wielka Brytania, Francja i Niemcy. Grupa pięciu czołowych eksporterów od-
powiada za ponad 80% dokonywanych corocznie transakcji. Nie zmienia się układ sił 
rynkowych, czyli najważniejszych graczy, jednak zasadnicze przeobrażenia nastąpiły 
w sferze własności, struktury i zarządzania największych przedsiębiorstw zbrojenio-
wych świata. Procesy globalnej integracji gospodarczej odcisnęły na nich swe wyraźne 
piętno. Pomimo znaczącej komercjalizacji sfery produkcji zbrojeniowej nie zmienia się 
status tego przemysłu w układzie interesów państwa. Jest on przedmiotem protekcjoni-
stycznej polityki kolejnych rządów Stanów Zjednoczonych, które stosują cały system 
dotacji i ulg dla zapewnienia dominującej pozycji amerykańskiego przemysłu na mię-
dzynarodowym rynku broni. Wzmacnianie sfery produkcji militarnej jest tym łatwiej-
sze, że przedsiębiorstwa zbrojeniowe w dużym zakresie wyjęte są spod funkcjonowania 
mechanizmów wolnego rynku, a korzystając z przywilejów stworzonych przez państwo, 
mają możliwość kształtowania swej polityki w sposób elastyczny, bez podejmowania 
zbytniego ryzyka biznesowego. 

Postępująca komercjalizacja współczesnego handlu bronią, jaką wykazały zawarte 
w tej pracy analizy mechanizmów rządzących obrotem dóbr militarnych, rodzi wiele dy-
lematów zarówno ekonomicznych, jak i politycznych. W poszukiwaniu nowych rynków 
zbytu fi rmy zbrojeniowe liberalizują zasady kontraktów, sprawiając, że do rąk przypad-
kowych odbiorców trafi a zaawansowana technologicznie broń. Dążenie do obniżenia 
kosztów produkcji decyduje o rozpowszechnieniu licencji i koprodukcji systemów zbro-
jeniowych. Zjawiska te, tak samo jak outsuorcing czy opieranie produkcji na zagra-
nicznych komponentach, powodują znaczące problemy związane z kontrolą eksportu 

2  SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 2006, http://
yearbook2006.sipri.org/chap8 (12.12.2006).

3  SIPRI Yearbook 2009: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford 2009, http://
www.sipri.org/yearbook/2009/fi les/SIPRIYB09summary.pdf (05.01.2010).

4  Ibidem, tab.15, s. 267. 
5  Ibidem. 
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i monitoringiem broni wyprodukowanej według standardów zglobalizowanej gospodar-
ki. Procesy, o których mowa, znacznie poszerzają niezależność decyzyjną producentów 
broni. Jednak wzrost intensywności przepływu broni, niosący z sobą liczne zagrożenia 
bezpieczeństwa, jest wynikiem przede wszystkim decyzji o charakterze politycznym. 
Międzynarodowy rynek broni, zdominowany przez Stany Zjednoczone, wciąż nie jest 
rynkiem otwartym, zaznacza się na nim jedynie tendencja w kierunku poluzowania 
związków producentów broni i państwa. 

Strategiczny wymiar amerykańskiej polityki eksportu broni

Produkcja broni z punktu widzenia interesów strategicznych państwa służy zaspokajaniu 
elementarnej potrzeby bezpieczeństwa, daje możliwość ochrony przed zagrożeniem ze-
wnętrznym oraz stanowi narzędzie ochrony porządku publicznego. Eksport broni z ko-
lei może być postrzegany jako element służący nawiązywaniu i utrzymywaniu sojuszy 
oraz zapewnieniu sprawności działania sił zbrojnych koalicji sojuszniczych za pomocą 
ujednolicenia uzbrojenia i wdrażania tych samych standardów wyposażenia militarnego.

Na pierwszym poziomie działalność zmierzająca do optymalizowania możliwości 
militarnych – przez rozbudowywanie arsenału i starania nakierowane na stworzenie co-
raz bardziej precyzyjnych narzędzi obrony – poszerza dziedzinę bezpieczeństwa we-
wnętrznego. Rząd, który dysponuje skuteczną bronią i dobrze zorganizowaną armią, 
zwiększa swoje możliwości odparcia ataku zewnętrznego czy sprawnego rozstrzygnię-
cia konfl iktów wewnętrznych. Jednak fakt rozprzestrzeniania broni, przez przekazywa-
nie lub sprzedaż, wywołuje efekt odwrotny – a mianowicie zmniejszenie poziomu bez-
pieczeństwa zewnętrznego państwa. 

Współcześnie najbardziej istotną zmianą w sferze bezpieczeństwa międzynarodo-
wego, która bezpośrednio dotyka interesów politycznych i strategicznych Stanów Zjed-
noczonych, jest rozszerzanie się sfery konfl iktów oraz brak równowagi wielu państw 
świata. Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest eksport broni do krajów rozwijających 
się i niestabilnych politycznie, prowadzony przy dużym udziale Stanów Zjednoczonych.

Wpływ decyzji politycznych, których skutkiem jest rozprzestrzenianie broni i tech-
nologii militarnych, na stan bezpieczeństwa państwa eksportującego stanowi jeden 
z paradoksów, którego nie udało się rozwiązać przez dziesięciolecia rozwijania tej dzia-
łalności. Najmocniej przejawia się on za pośrednictwem tzw. efektu bumerangu – kie-
dy wyeksportowana broń jest używana w działaniach wojennych przeciwko wojskom 
państwa-eksportera. Niejednokrotnie jest to rezultat całkowicie legalnej i zgodnej z pro-
cedurami działalności. Jednak faktem jest również, że im więcej uzbrojenia znajduje 
się w obrocie międzynarodowym, tym trudniej jest sprawować kontrolę nad legalnoś-
cią transferów. Dostępność nowoczesnej broni oznacza także, że potencjalny atak z ze-
wnętrz będzie trudniejszy do odparcia środkami pozostającymi do dyspozycji państwa, 
a ewentualne konfl ikty wewnętrzne gwałtowniejsze i bardziej drastyczne. 

Z perspektywy bezpieczeństwa międzynarodowego najbardziej istotna jest relacja 
pomiędzy napływem broni a zwiększeniem prawdopodobieństwa wystąpienia konfl iktu 
zbrojnego. Intensywne zbrojenia są często swoistym preludium dla działań zbrojnych. 
Z tego punktu widzenia z jednej strony eksporterzy uzbrojenia i technologii militar-
nej, w tym przede wszystkim Stany Zjednoczone jako lider na światowym rynku broni, 
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ponoszą współodpowiedzialność za wojny, rewolucje, niepokoje społeczne czy rebe-
lie w krajach, do których broń była skierowana. Z drugiej jednak strony wzmacnianie 
potencjału militarnego państwa może pełnić funkcję odstraszającą, przyczynić się do 
uzyskania równowagi sił pomiędzy adwersarzami i w rezultacie stanowić element zapo-
biegawczy. Klasyczna zasada polityki międzynarodowej – „chcesz pokoju, więc szykuj 
się do wojny” – sprawdzała się w czasach zimnowojennej konfrontacji, jednak jej współ-
czesne zastosowanie jest ograniczone. Przytoczony w tej pracy przykład utrzymywania 
strategicznego balansu pomiędzy Chinami i Tajwanem za pomocą eksportu broni ze 
Stanów Zjednoczonych jest odosobnionym przypadkiem efektu powstrzymywania osią-
ganego przez równoległe dozbrajanie krajów znajdujących się w sporze. Transfery broni 
kierowane do jednego z państw systemu regionalnego najczęściej wzmagają poczucie 
zagrożenia u państw sąsiadujących, co w efekcie wywołuje nakręcanie spirali zbrojeń 
lub, jeśli presja w danym układzie strategicznym osiągnie punkt krytyczny, pojawienie 
się konfl iktu.

Wyniki badań SIPRI poświęconych temu zagadnieniu wskazują, że budowanie po-
tencjału militarnego, szczególnie w okresach napięć w środowisku międzynarodowym, 
powoduje zorientowanie rządów na opcję stosowania rozwiązań militarnych w polityce 
zagranicznej. Reakcja ta pojawia się nie tylko w kontekście skutecznego rozwiązywania 
problemów zaistniałych na gruncie tej polityki, ale również jako forma ewentualnego 
zwrotu z inwestycji poczynionych w zakup broni6.

Statystyka przebiegu większości konfl iktów wskazuje, że napływ broni w rejony nie-
stabilne ma destruktywne w skutkach oddziaływanie – zwiększa prawdopodobieństwo 
konfl iktu, czyni jego przebieg bardziej krwawym oraz często wydłuża czas jego trwania.

W pozyskiwaniu broni najczęściej wykorzystywane są bogactwa naturalne krajów, 
co powoduje dewastację ich systemów gospodarczych i obniża szanse na unormowanie 
sytuacji czy uzyskanie społeczno-ekonomicznej równowagi. Jest to jeden z głównych 
powodów wydłużenia czasu trwania współczesnych konfl iktów na całe dziesięciolecia. 

Strategiczne znaczenie dla przyszłości interesów bezpieczeństwa Stanów Zjednoczo-
nych oraz zachowania przez ten kraj wiodącej pozycji militarnej mają procesy globali-
zacji przemysłu zbrojeniowego oraz rozprzestrzenianie technologii do produkcji broni. 
Przenoszenie produkcji do państw-odbiorców broni powoduje uzyskanie przez nie do-
stępu do procesów technologicznych najbardziej zaawansowanych systemów zbroje-
niowych. Bezpośrednią konsekwencją tych powszechnych w znaczących kontraktach 
zbrojeniowych działań jest ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i rozwijanie coraz 
bardziej nowoczesnych rodzajów broni. Badacze tej problematyki twierdzą, że ame-
rykański przemysł zbrojeniowy znajduje się w stanie wewnętrznego wyścigu zbrojeń, 
a polityka ekspansywnego eksportu nowoczesnej broni znacznie pogłębia ryzyko jej 
upowszechnienia wśród potencjalnych wrogów. Chociaż polityka eksportu broni naj-
częściej jest uzasadniana względami strategicznymi, w świetle powyższych wniosków 
ujawnia się zarówno jej pozytywny, jak i negatywny wymiar w zakresie ochrony inte-
resów bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Kwestia ta wymaga bardzo ostrożnych 
ocen, jednak z całą pewnością należy stwierdzić, że dla zachowania amerykańskiej po-
zycji w strategicznym układzie globalnym niezbędne jest ciągłe poszukiwanie równo-

6  C. Craft, Weapons for Peace, Weapons for War. The Effect of Arms Transfers on War Outbreak, Invol-
vement and Outcomes, New York 1999, s. 18. 
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wagi pomiędzy doraźnymi interesami politycznymi, którym najczęściej służy polityka 
eksportu broni, a uniwersalnym celem międzynarodowego pokoju i stabilności.

Społeczny wymiar amerykańskiej polityki eksportu broni

Zasadniczym argumentem podkreślającym tezę o wpływie handlu bronią na kształt 
współczesnego świata są skutki nieodpowiedzialnej polityki eksportowej, jakich do-
świadczają społeczeństwa państw-odbiorców. Szczególnie ważny staje się humanitarny 
wymiar rozprzestrzeniania narzędzi prowadzenia wojny, który często ujawnia sprzecz-
ność pomiędzy deklarowanymi ideałami amerykańskiej polityki zagranicznej a faktycz-
nym sposobem oddziaływania narzędzi, które służą jej realizacji.

Wpływ handlu bronią na strukturę społeczną można ujmować w kategoriach proble-
mu zdrowia publicznego. Dotyczy on przede wszystkim przemocy związanej z użyciem 
broni palnej w społeczeństwach, które ani obecnie, ani w nieodległej przeszłości nie 
brały udziału w konfl iktach zbrojnych. Problem ten dotyka krajów o bardzo zróżnico-
wanym statusie gospodarczo-politycznym, nie omija również tych wysoko rozwinię-
tych, o doskonałych wskaźnikach poziomu życia. Każdego dnia za sprawą przestępstw 
z użyciem broni ginie około tysiąc osób w krajach, które nie uczestniczą w wojnach. 
W Stanach Zjednoczonych liczba ofi ar tego rodzaju przestępstw przekracza 28 tysięcy 
rocznie7. 

Z drugiej strony znajdują się kraje zaangażowane w wojny; cechuje je chroniczna 
niestabilność lub wysoki poziom militaryzacji w konsekwencji niedawnego konfl iktu 
zbrojnego. Problem ten najczęściej dotyczy regionów zacofanych cywilizacyjnie. Kraje 
o słabych strukturach gospodarczych i politycznych przeznaczają na zakup broni środki 
wielokrotnie przekraczające ich rzeczywiste potrzeby bezpieczeństwa. Według danych 
Congressional Research Service w Stanach Zjednoczonych wartość łącznych wydatków 
zbrojeniowych państw Azji, Ameryki Łacińskiej, Bliskiego Wschodu i Afryki wynio-
sła w 2004 roku 22,5 miliarda dolarów, co stanowi 8% wzrostu w stosunku do roku 
2003. Taka suma zainwestowana w działania na rzecz dobra publicznego pozwoliłaby 
na zapewnienie edukacji każdego dziecka zamieszkującego te regiony oraz obniżenie 
umieralności dzieci o 2/3 w perspektywie 10 lat8. Zaliczane do grupy najbiedniejszych 
krajów na świecie – Botswana, Demokratyczna Republika Konga, Nigeria, Ruanda, Su-
dan czy Uganda w okresie 1985–2000 podwoiły sumy przeznaczone na zakup broni. 
Bangladesz, Nepal czy Pakistan pomiędzy 2003 a 2004 rokiem przeznaczyły na wydatki 
zbrojeniowe więcej środków niż na opiekę zdrowotną9. Państwa te funkcjonują w błęd-
nym kole zaspokajania potrzeb militarnych kosztem podstawowych dóbr, co powoduje 

7  Centers for Disease Control Atlanta, [w:] N. Arya, Confronting the Small Arms Pandemic, „British 
Medical Journal”, 04.2002, http://www.bmj.com/cgi/content/full/324/7344/990?maxtoshow=&HITS=10&h
its=10&RESULTFORMAT=&fulltext=arms+trade&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0
&sortspec=relevance&resourcetype=HWCIT#B1 (24.11.2006); Zob. również D.P. Southall, B.A.M. O’Hare, 
Empty Arms: The Effect of the Arms Trade on Mothers and Children, „British Medical Journal”, Vol. 325,  
12.2002, s. 1457–1461.

8  Arms Without Borders: Why a Globalised Trade Needs Global Controls, Raport Amnesty Internatio-
nal, International Network on Small Arms (IANSA), Oxfam International, 10.2006, s. 4. 

9  Human Development Report 2005, United Nations Development Programme, http://hdr.undp.org/re-
ports/global/2005/pdf/HDR05_chapter_5.pdf (22.12.2006).
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wzrost negatywnych reakcji społecznych oraz pogłębianie stopnia zacofania cywiliza-
cyjnego.

Jednym z najbardziej znaczących społecznie efektów kierowania dostaw broni do 
krajów niestabilnych i tych zaangażowanych w konfl ikty jest militaryzacja stosunków 
społecznych. W obecnym modelu wojny zanika granica pomiędzy militarnym i prze-
stępczym użyciem broni. Powszechne wykorzystanie ludności cywilnej i dzieci w for-
macjach zbrojnych konfl iktów świata rozwijającego się zatarło z kolei różnicę pomiędzy 
sferą wojskową i cywilną. Przemoc z wykorzystaniem broni staje się elementem stylu 
życia, a rozmiary przestępczości nawet w okresie po zakończeniu konfl iktów stają się 
jednym z dominujących problemów społecznych. Sprowadzając tę kwestię do kategorii 
czysto praktycznych, wystarczy przytoczyć dane organizacji pozarządowych, według 
których najpopularniejszy na świecie karabin – AK-47 w Afryce można zdobyć za wo-
rek kukurydzy, a w Afganistanie kupić za 10 dolarów. Pandemia przemocy przy użyciu 
broni lekkiej to stosunkowo nowe zjawisko w obszarze zagrożeń międzynarodowego 
bezpieczeństwa i równowagi społecznej. Wpływa ona nie tylko na wskaźniki przestęp-
czości w wielu krajach, ale ogromnie dotkliwie oddziałuje również na możliwości roz-
woju społeczno-gospodarczego. Obrazuje to sytuacja Kolumbii, gdzie koszty związane 
z bezpośrednim użyciem broni ręcznej stanowią ok. 25% produktu krajowego brutto10. 
W wielu innych obszarach świata z taką samą wyrazistością ujawnia się zależność po-
między skutkami rozprzestrzeniania broni a perspektywą uzyskania stabilności społecz-
no-ekonomicznej państw, do których kierowane są jej dostawy.

Bezpośrednim potwierdzeniem skutków zaangażowania militarnego Stanów Zjedno-
czonych i polityki prowadzonej głównie za pomocą eksportu broni jest zaprezentowany 
w niniejszej pracy przykład Salwadoru. Wieloletnia wojna oraz jej pozostałość w postaci 
łatwo dostępnego wyposażenia militarnego do dzisiaj ujawniają drastyczne konsekwen-
cje w sferze życia społecznego. 

Skutkiem napływu broni do krajów prowadzących wojnę, czego dowodzi kolejny, 
omówiony w tym kontekście, przykład – konfl ikt w rejonie afrykańskich Wielkich Jezior 
– jest utrwalanie szczególnego systemu ekonomiczno-politycznego bazującego na chao-
sie wywołanym działaniami zbrojnymi. Przytoczone dane nie pozostawiają wątpliwości 
co do tego, że społeczne skutki oddziaływania eksportu broni do krajów znajdujących 
się na niskim poziomie rozwoju wyrażają się w zahamowaniu możliwości rozwoju cy-
wilizacyjnego, rozprzestrzenianiu się głodu, chorób i ogólnego zacofania. Rozważania 
nad naturą konfl iktów w państwach afrykańskich pozwalają potwierdzić istnienie kore-
lacji pomiędzy poziomem rozwoju społeczno-ekonomicznego państwa importującego 
dobra militarne a skłonnością do wykorzystania nabytej broni w celach niezgodnych 
z jej zadeklarowanym przeznaczeniem. 

Obraz, jaki wyłania się z zaprezentowanych tu rozważań, ma niewątpliwie wiele 
cech negatywnych. Krytycznej ocenie można poddać działania największego ekspor-
tera broni – Stanów Zjednoczonych, jeśli będziemy rozpatrywać je w kategoriach idea-

10  O.V. Vieira, Workshop on International Small Arms/Firearms Injury Surveillance and Research, 
Toronto, 1998, [w:] N. Arya, Confronting the Small Arms Pandemic, „British Medical Journal”, 04.2002, 
http://www.bmj.com/cgi/content/full/324/7344/990?maxtoshow=&HITS=10&hits=10&RESULTFORMA
T=&fulltext=arms+trade&andorexactfulltext=and&searchid=1&FIRSTINDEX=0&sortspec=relevance&-
resourcetype=HWCIT#B1 (24.11.2006). 
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łów totalnego rozbrojenia i powszechnego pokoju. Jeśli jednak obierzemy dla tej oceny 
kryteria osadzone w historycznych i współczesnych standardach oraz mechanizmach 
kształtowania relacji między państwami, to należy zauważyć, że eksport broni może 
być skutecznym elementem oddziaływania na arenie międzynarodowej, a panujące 
współcześnie stosunki na światowym rynku broni wymuszają aktywność Stanów Zjed-
noczonych w tej sferze. Procesy związane z udostępnianiem tajników technologicznych 
i wzrastającą niezależnością koncernów zbrojeniowych zaszły na tyle daleko, że porzu-
cenie przez rząd amerykański zarządzania światowym rynkiem broni, w perspektywie 
długookresowej, może okazać się katastrofalne w skutkach dla międzynarodowego bez-
pieczeństwa. Przy całym ładunku negatywnych zjawisk, jakie nieuchronnie związane są 
z naturą handlu bronią, nie należy zapominać, że w systemie amerykańskim znajdziemy 
najwyższy stopień przejrzystości i kontroli polityki eksportowej. Są to standardy, które 
Stany Zjednoczone mogą narzucać swym partnerom handlowym i strategicznym jedynie 
w sytuacji umocnienia dotychczasowej pozycji czołowego gracza na światowym rynku 
broni. I chociaż mechanizmy obecne we współczesnym sposobie osiągania celów po-
lityki międzynarodowej za pomocą eksportu broni rodzą wiele wątpliwości etycznych 
i prowadzą do wypaczeń ideałów, na których opiera się amerykański system polityczny, 
to jednak są one na tyle mocno zakorzenione w ośrodkach władzy politycznej i ekono-
micznej Stanów Zjednoczonych, że nie należy spodziewać się, aby w przyszłości zostały 
zaniechane. Amerykańska polityka eksportu broni jest ważnym elementem międzyna-
rodowego układu bezpieczeństwa i pozostanie jednym z czynników wpływających na 
kształt współczesnego świata. 
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ARMS AND DIPLOMACY: THE EXPORT OF 
ARMAMENTS IN US FOREIGN POLICY

„Diplomacy without arms is like music without instruments”.
Frederick the Great

The United States holds a very large share of the international arms market. It sells ne-
arly half of all weapons sold worldwide for both economic and diplomatic reasons. The 
arms trade agreements are in many cases viewed as extensions of political alliances. 
Such activity, put in the context of foreign policy, is especially interesting. Within this 
fi eld, economic aims directly interact with the broader security domain, covering issues 
such as democracy, legitimate self defense, human rights, terrorist threat, international 
balance and the wealth and poverty of societies in addition to many others. 

Since the end of the Cold War, the export of arms and military technology has posed 
genuine dilemmas rooted in the effects of the globalization processes affecting the reality 
of military production and proliferation. The arms trade is no longer organized along 
the relatively simple lines of Cold War power politics, but is much more pragmatic and 
commercially oriented, thus its export control system and the various aims of its foreign 
policies are based on a very delicate balance. From the standpoint of domestic policy, 
there is a constant power game within this sphere between the government (which be-
ars full responsibility for the security threats posed by the arms trade) and the military 
industry (with its own economic interests). The “military-industrial complex” is widely 
believed to exercise disproportional power over the U.S. defense budget and arms sales 
agreements. In the fi eld of international relations, selling weapons and related technolo-
gies is seen as an instrument that can be used by governments to achieve certain foreign 
policy goals. Such activity raises concerns about its apparent relation to the potential to 
trigger war and human rights violations and also to the proliferation of the most advan-
ced military systems. The old problem with diplomacy supported by the export of arms 
and military technologies is that allies can unexpectedly become enemies and legally 
provided weapons can be used against US forces. The internationalization of the arms 
industry poses additional challenges in the security arena and can be seen as a decisive 
factor in the changing architecture of global security relations. All of the aspects pre-
sented above create and affect the shape and development of the arms trade as a tool of 
American foreign policy. 

Summary



The book presents the historical and present day context of American arms export 
policy and explores the main aspects of this phenomenon. The opening chapter introdu-
ces the central concepts essential to understanding past and present American arms trade 
policy. It focuses on the emergence of a “gun culture” and provides a picture of the evol-
ving relations among the main lobbying groups present on the internal stage of American 
politics, discussing their roles, motivations and also how their actions affect American 
and international politics. The second chapter contains a detailed analysis of the US role 
as a leading player on the global arms market. It analyses the pursuit of power through 
arms and military potential as well as the preservation of the balance of power, different 
approaches to war and peace and the different roads towards national and international 
security. This part also examines the nation’s defense industry and its competition with 
other players on the international market for advanced weapons systems, as well as in-
troducing the major trends in military spending and the trading of military technologies. 
The third chapter  provides a brief review of the historical context of American arms 
control policy. It also shows that in many respects the current trends in American arms 
trade policy refl ect larger changes on the international security and arms export markets. 
It concludes by presenting a set of challenges and threats posed by the new phase in the 
globalization of arms transfers: ways in which the political and military effects of the 
technological and information revolutions spread and how the commercialization of the 
market affects international security. The fourth chapter, to a certain extent, confi rms 
previous fi ndings and consists of detailed case studies analyzing the nature and conse-
quences of the arms trade in the context of international security. The case studies vary 
from the assessment of the military balance in the Taiwan Strait to discussing the effec-
tiveness of arms embargoes in South Africa, Afghanistan and Bosnia. They have been 
brought together in order to highlight unique features of American trade and diplomatic 
relations with particular countries/regions. 

The last chapter of the book discusses the legal and political framework of the US 
arms export licensing process. The main regulations and the different phases of the de-
cision-making process are presented here alongside the competency of the main respon-
sible agencies. This part is also meant to show the ways in which the US arms industry 
lobby maintains its key role in policy making. Special attention has been given to mili-
tary offsets and the chapter ends with an analysis of the offset transaction between the 
Polish government and American supplier Lockheed Martin. The book concludes with 
some summary remarks and interpretations regarding the role of arms sales in American 
foreign policy as well as problems in this area posed by technological, strategic, econo-
mic, political and social  factors. 

Summary262



W SERII PRAC AMERYKANISTYCZNYCH
UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO UKAZAŁY SIĘ:

Kłosowicz Robert, Wojna amerykańsko-brytyjska 1812–1814, Kraków 2003.

Mania Andrzej, Détente i polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Wschodniej. 
Styczeń 1969 – styczeń 1981, Kraków 2003.

Wordliczek Łukasz, Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w dziedzinie polityki 
zagranicznej, Kraków 2003.

Laidler Paweł, Urząd Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych. Konfl ikt kom-
petencji, Kraków 2004.

Prostak Rafał, Rzecz o sprawiedliwości. Komunitarystyczna krytyka współczesnego libe-
ralizmu amerykańskiego, Kraków 2004.

Szymkowska-Bartyzel Jolanta, Amerykański mit – polski konsument, czyli reklamowe 
oblicza Ameryki, Kraków 2006.

Kijewska-Trembecka Marta, Québec i Québécois. Ideologie dążeń niepodległościowych,
Kraków 2007.

Kłosowicz Robert, U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjedno-
czonych, Kraków 2008.

Łukasz Kamieński, Technologia i wojna przyszłości. Wokół nuklearnej i informacyjnej 
rewolucji w sprawach wojskowych,  Kraków 2008.

Karol Derwich, Instrumenty polityki zagranicznej USA wobec państw Ameryki Łaciń-
skiej 1945–2000, Kraków 2010.

W przygotowaniu:
Andrzej Mania, Department of State 1789–1939. Pierwsze 150 lat udziału w polityce 
zagranicznej USA, Kraków 2010.

Magdalena Modrzejewska, Libertariańskie koncepcje jednostki i państwa we współczes-
nej amerykańskiej myśli politycznej, Kraków 2010.



REDAKTOR PROWADZĄCY
Dorota Węgierska

ADIUSTACJA JĘZYKOWO-STYLISTYCZNA
Elżbieta Lis-Pipała

KOREKTOR
Jolanta Wyznakiewicz

SKŁAD I ŁAMANIE
Wojciech Wojewoda

Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
Redakcja: ul. Michałowskiego 9/2, 31-126 Kraków
tel. 12-631-18-80, 12-631-18-81, fax 12-631-18-83




