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SIPRI (Sztokholmski Miêdzynarodowy Instytut Badañ nad Pokojem) systematycznie, od 1966 roku, publikuje rocznik poœwiêcony takim problemom jak: œwiatowe
wydatki zbrojeniowe, miêdzynarodowe transfery broni, produkcja zbrojeniowa, si³y
nuklearne, konflikty zbrojne czy multilateralne operacje pokojowe. Zawarte w nim
analizy opieraj¹ siê na aktualnym (najnowszym) stanie wiedzy m.in. z zakresu kontroli
broni, pokoju i bezpieczeñstwa miêdzynarodowego. Ostatnie wydanie (Rocznik 2015)
dotyczy 2014 roku i koncentruje siê na trzech, wydaje siê najwa¿niejszych z punktu widzenia badañ nad pokojem, kwestiach: bezpieczeñstwo i konflikty, wydatki wojskowe
i uzbrojenie oraz nieproliferacja, kontrola zbrojeñ i rozbrojenie. Niniejsze opracowanie, ze wzglêdu na objêtoœæ „SIPRI Yearbook 2015”, zawiera uporz¹dkowane chronologicznie najwa¿niejsze tendencje opublikowane w roczniku.
We wstêpie podkreœla siê najwa¿niejszy w¹tek charakterystyczny dla 2014 roku, kiedy to w wyniku upadku pañstwowoœci w Iraku, Libii i Syrii podmioty zewnêtrzne (np.
mocarstwa, organizacje miêdzynarodowe) coraz bardziej niechêtnie chc¹ braæ na siebie
odpowiedzialnoœæ za utrzymanie bezpieczeñstwa wewnêtrznego konkretnych pañstw
i po zesz³orocznych doœwiadczeniach straci³y pewnoœæ, ¿e tego rodzaju interwencje militarne mog¹ odgrywaæ konstruktywn¹ rolê. Co wiêcej czêœæ z tych interwencji opiera³a siê
na fa³szywych przes³ankach (zagro¿eniach), a przecie¿ prowadz¹ one do nieodwracalnych zmian w systemie politycznym, strukturze instytucjonalnej czy w samych spo³eczeñstwach. Ponadto w Europie dosz³o do renesansu instytucji pañstwa jako fundamentu
bezpieczeñstwa, g³ównie poprzez konflikt na Ukrainie, który w zaledwie kilka miesiêcy
i mimo gêstej sieci konwencji, umów prawnych czy politycznych porozumieñ zmarginalizowa³ instytucje miêdzynarodowe. Wydaje siê, ¿e na Starym Kontynencie powróci³a
koncepcja bezpieczeñstwa oparta na tradycyjnej formie polityki si³y i obecnie warta rozwa¿enia pozostaje w¹tpliwoœæ w jakim stopniu multilateralizm, jako podejœcie do zarz¹dzania bezpieczeñstwem, straci³ na znaczeniu. Gwoli œcis³oœci trzeba podkreœliæ, ¿e
w 2014 r. Rada Bezpieczeñstwa ONZ by³a bardziej aktywna ni¿ kiedykolwiek wczeœniej,
co mo¿e byæ dostrzegane jako próba jej instytucjonalnej ewolucji, choæ nie przerodzi³o
siê to w zwiêkszenie skutecznoœci i szybkoœci w reagowaniu na zagro¿enia miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa. Najwa¿niejsza konkluzja z 2014 roku sprowadza siê
do potwierdzenia prze³amania pozytywnego trendu zmniejszania przemocy i bardziej
skutecznego zarz¹dzania konfliktami, charakterystycznego dla minionej dekady.
W pierwszej czêœci rocznika poœwiêconej bezpieczeñstwu i konfliktom zbrojnym
w szczegó³owy sposób potwierdzono odwrócenie siê ww. trendu. W Syrii i Iraku
dosz³o do intensyfikacji dzia³añ zbrojnych oraz powstania i póŸniejszego wzrostu znaczenia tzw. Pañstwa Islamskiego (IS, ISIS, ISIL), co doprowadzi³o do znacznego
os³abienia legitymizacji w³adzy w tym regionie i wzmocnienia ugrupowañ lojalnych
wobec wybranych aktorów miêdzynarodowych. W konsekwencji, mimo sukcesów ko-
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alicji przeciw ISIS, mo¿e okazaæ siê, ¿e ustanowienie miêdzynarodowego pokoju i bezpieczeñstwa w tym regionie bêdzie d³ugoterminowe i jedynie tymczasowe. Kolejne
rozwa¿ania objê³y obszar Europy, kiedy wyartyku³owano negatywne implikacje konfliktu zbrojnego na Ukrainie, szczególnie jego konsekwencje w kontekœcie multilateralizmu. Dotychczasowe europejskie wysi³ki na rzecz ustanowienia zasad, procedur, ram
i instytucji zapobiegania i zarz¹dzania kryzysami szybko w 2014 roku okaza³y siê niewystarczaj¹ce, a wrêcz nieadekwatne do wyzwañ. Co wiêcej, zawiod³y œrodki budowy
zaufania i bezpieczeñstwa, co pobudzi³o pañstwa Europy do zwiêkszenia wydatków na
zbrojenia, szczególnie s¹siadów Federacji Rosyjskiej.
Wstêpne wnioski wskazuj¹, ¿e w 2014 roku by³o wiêcej wojen ni¿ w jakimkolwiek
innym analogicznym okresie obecnego stulecia. Ten trend odnosi siê tak¿e, choæ
w mniejszym stopniu, do wiêkszej brutalnoœci ze strony uzbrojonych ugrupowañ, jak
w przypadku Boko Haram w Nigerii czy tzw. Pañstwa Islamskiego. Równoczeœnie
wzros³a liczba operacji pokojowych, podobnie jak w 2013 r., lecz ca³kowita liczebnoœæ
personelu stabilizacyjnego znów spad³a. Pomimo nowych wyzwañ i trudnoœci, a nawet
coraz czêstszej krytyki tego rodzaju dzia³añ, to nadal operacje pokojowe stanowi¹ u¿yteczne narzêdzie zarz¹dzania konfliktami. Jednak coraz bardziej wymagaj¹ce misje,
wysokie oczekiwania miêdzynarodowe i zmiany geopolityczne zmusi³y Sekretarza
Generalnego do kompleksowego przegl¹du operacji pokojowych ONZ.
W kontekœcie europejskim 2014 rok zdominowa³ eskalowany kryzys na Ukrainie,
który pogorszy³, wydaje siê wrêcz nieodwracalnie, polityczne i instytucjonalne relacje
miêdzy Rosj¹ a jej zachodnimi s¹siadami. Dosz³o tak¿e do odnowy wojskowego wymiaru bezpieczeñstwa transatlantyckiego, choæ przez ostatnie dwie dekady Europejczycy
przyzwyczaili siê do ³agodnego œrodowiska pod wzglêdem bezpieczeñstwa i nie doceniali, a z pewnoœci¹ ignorowali, potrzeby przygotowywania siê na zagro¿enia militarne.
W rejonie Azji Wschodniej równie¿ narasta napiêcie miêdzy pañstwami, praktycznie
od 2008 roku, g³ównie z powodu obaw przed morskimi aspiracjami terytorialnymi
Chin, proliferacj¹ broni j¹drowej, wojskow¹ akumulacj¹ si³ i œrodków oraz skutkami
ubocznymi niestabilnego Afganistanu i Pakistanu. Modernizacja militarna Pañstwa
Œrodka napêdza Stany Zjednoczone do dalszego zacieœniania wspó³pracy z wybranymi
pañstwami tego regionu, a ponadto chiñska aktywnoœæ na obszarach spornych Morza
Po³udniowochiñskiego i Morza Wschodniochiñskiego zmusza do kontestacyjnej polityki zagranicznej szczególnie Wietnam i Filipiny. Wiele nowych inicjatyw dyplomatycznych, jak tworzenie alternatywnych do zachodnich odpowiedników instytucji
finansowych i politycznych w Azji, podwa¿a dotychczasowy amerykañski New World
Order i marginalizuje zdolnoœæ oddzia³ywania USA na zarz¹dzanie i rozwi¹zywanie konfliktów w tym regionie. Japonia sprzyja amerykañskim próbom ograniczania Pañstwa
Œrodka i administracja Abe, wbrew oczekiwaniom czêœci spo³eczeñstwa japoñskiego,
„normalizuje” politykê obronn¹, odchodzi od standardów ustanowionych po II wojnie
œwiatowej i zwiêksza swój wk³ad w bezpieczeñstwo regionalne. Natomiast Rosja,
chc¹c zapobiec dalszemu os³abianiu swoich wp³ywów w tej czêœci œwiata, stara siê kultywowaæ dotychczasow¹ wspó³pracê, choæ ma³o prawdopodobne, by obecnie by³a
w stanie zwiêkszyæ wp³ywy strategiczne w pó³nocnej czêœci Azji Wschodniej.
Druga czêœæ rocznika (wydatki wojskowe i uzbrojenie) zaczyna siê od oszacowania
œwiatowych wydatków wojskowych na poziomie 1776 miliardów dolarów w 2014 r., co
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stanowi 2,3 procent œwiatowego produktu krajowego brutto lub w przeliczeniu 245 dolarów za osobê. £¹czne wydatki by³y o 0,4 procent ni¿sze w ujêciu realnym ni¿ w 2013 r.,
ale dozbrajanie nadal gwa³townie roœnie w Afryce, Europie Wschodniej i na Bliskim
Wschodzie. Ujemny wynik œwiatowych wydatków na zbrojenia wynika g³ównie ze
zmniejszania siê zaanga¿owania Stanów Zjednoczonych, wycofywania siê amerykañskiej armii z Afganistanu. Nadal piêciu najwiêkszych dostawców w latach 2010–2014
(USA, Rosja, ChRL, Niemcy i Francja) wytwarza 74 procent ca³kowitego obrotu globalnego eksportu broni. Niestety w 2014 roku potwierdzi³ siê trend ograniczania przejrzystoœci œwiatowego transferu broni i liczba pañstw zg³aszaj¹cych do rejestru ONZ
przywóz i wywóz broni konwencjonalnej (UNROCA) ponownie zmniejszy³a siê. Tylko
nieco ponad jedna czwarta wszystkich cz³onków ONZ odpowiedzia³a na wniosek Sekretarza Generalnego do przekazania podstawowych danych na temat importu i eksportu
tego towaru. W okresie 2009–2013 czêœæ z najwiêkszych dostawców broni nie zg³asza
swojej aktywnoœci do UNROCA, nawet tych transferów zarejestrowanych przez SIPRI.
W tym kontekœcie najwa¿niejszym wydarzeniem poprzedniego roku by³o wejœcie w ¿ycie Traktatu o handlu broni¹ (ATT) w grudniu 2014 r., choæ nie gwarantuje on poprawy
standardów. Obecnie kluczowym zagadnieniem, nieuregulowanym t¹ umow¹ miêdzynarodow¹, sta³ siê problem dostaw broni do pañstw zaanga¿owanych w konflikt
z udzia³em aktorów niepañstwowych, np. w wojnie z Pañstwem Islamskim.
W kwestii globalnych si³ nuklearnych, na pocz¹tku 2015 r., dziewiêæ pañstw (USA,
Rosja, Wielka Brytania, Francja, ChRL, Indie, Pakistan, Izrael i KRLD) posiada³y
oko³o 15 850 sztuk broni j¹drowej, z których 4300 zosta³o wdro¿one do si³ operacyjnych, a oko³o 1800 s¹ utrzymywane w stanie podwy¿szonej gotowoœci operacyjnej.
£¹czna liczba g³owic j¹drowych na œwiecie spad³a, g³ównie z powodu Rosji i USA od
kiedy ustawicznie d¹¿¹ one do zredukowania swojego arsena³u j¹drowego. Razem, ich
zasoby stanowi¹ ponad 90 procent œwiatowej broni j¹drowej, choæ trzeba podkreœliæ
pewien brak wiarygodnych danych w tej kwestii w wyniku niedostarczania informacji
publicznej przez czêœæ mocarstw atomowych.
W trzeciej czêœci rocznika (nieproliferacja, kontrola zbrojeñ i rozbrojenie) podkreœla siê, i¿ kluczowym celem wysi³ków w ramach nierozprzestrzeniania broni j¹drowej
jest i bêdzie program nuklearny Iranu generuj¹cy d³ugotrwa³e miêdzynarodowe obawy.
W ca³ym 2014 r. Iran kontynuuje wdra¿anie porozumienia z Miêdzynarodow¹ Agencj¹
Energii Atomowej (MAEA) w odniesieniu do Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni
j¹drowej (NPT). Organizacja ta nie mo¿e jednak zapewniæ, ¿e ca³y irañski materia³
j¹drowy bêdzie wykorzystany w celach pokojowych. Z kolei w relacjach amerykañsko-rosyjskich nadal panuje impas w kwestii podpisanego w 2010 r. Nowego START-u
(ang. New Strategic Arms Reduction Treaty), a nawet oba pañstwa zaczê³y wzajemnie
oskar¿aæ siê o nieprzestrzeganie Traktatu o ca³kowitej likwidacji pocisków rakietowych œredniego i krótkiego zasiêgu z 1987 roku. Natomiast w czasie Konferencji Rozbrojeniowej, jedynym wielostronnym forum negocjacyjnym w kwestii kontroli zbrojeñ
i rozbrojenia, po raz kolejny nie uda³o siê uzgodniæ programu pracy i tym samym nie
rozpoczêto negocjacji w sprawie jakiegokolwiek punktu porz¹dku obrad.
W czêœci poœwiêconej redukcji zagro¿eñ zwi¹zanych z chemicznymi i biologicznymi materia³ami ukazano opóŸnienia i braki proceduralne pañstw oraz organizacji
miêdzynarodowych, w tym Œwiatowej Organizacji Zdrowia, w neutralizowaniu za-
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gro¿enia wywo³anego wirusem ebola w Zachodniej Afryce, gdzie na 20 000 przypadków zachorowañ zmar³o 8000 ludzi. Z kolei Organizacja do spraw Zakazu Broni
Chemicznej (OPCW), która monitoruje œwiatowe przestrzeganie Konwencji o zakazie
broni chemicznej (ang. Chemical Weapons Convention), nadal koordynuje dzia³ania
miêdzynarodowe w celu usuniêcia œrodków chemicznych z Syrii. Prowadzi tak¿e misjê
rozpoznawcz¹ w tym pañstwie w kwestii ponownego u¿ycia broni chemicznej (chloru).
W 2014 r. kontrola broni konwencjonalnej nadal by³a w pe³ni wykorzystywanym
narzêdziem w dziedzinie bezpieczeñstwa i budowy pokoju. Ogólnie rzecz bior¹c, pañstwa podtrzymuj¹ istotn¹ rolê kontroli zbrojeñ jako wa¿nego elementu swojej polityki
bezpieczeñstwa. Niestety zamiast podejmowaæ zrównowa¿one podejœcie w tym aspekcie, to coraz wiêcej pañstw woli g³ównie polegaæ na w³asnych si³ach zbrojnych i d¹¿y
do dozbrojenia. Nadal najwiêkszym wyzwaniem dla obowi¹zuj¹cych konwencji o kontroli zbrojeñ stanowi ci¹g³e stosowanie niehumanitarnej broni w konfliktach przez pañstwa niebêd¹ce stronami konwencji oraz przez podmioty niepañstwowe.
W zakoñczeniu ostatniej trzeciej czêœci Rocznika podkreœla siê znacz¹cy wzrost
liczby æwiczeñ wojskowych organizowanych na du¿¹ skalê przez Rosjê w krótkim czasie oraz rosn¹c¹ liczbê przypadków zaanga¿owania rosyjskich samolotów oraz okrêtów
wojennych w potencjalnie niebezpieczne manewry (prowokacje). Te dwa elementy
spowodowa³y zwiêkszenie liczby i tak¿e ró¿norodnoœci æwiczeñ wojskowych w ramach Paktu Pó³nocnoatlantyckiego (NATO) w najbli¿szych latach.
Na koñcu rocznika SIPRI do³¹czono aneksy (syntetyczne i chronologiczne).

STRESZCZENIE
Komentarz poœwiêcono „SIPRI YEARBOOK 2015” i zawartym w nim najwa¿niejszym tendencjom potwierdzonych najbardziej aktualn¹ wiedz¹. Coroczne opracowanie w kompleksowy
sposób ukazuje aktywnoœæ aktorów miêdzynarodowych w kwestii œwiatowych wydatków zbrojeniowych, miêdzynarodowych transferów broni, produkcji zbrojeniowej, si³ nuklearnych, konfliktów zbrojnych czy multilateralnych operacji pokojowych.
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The commentary includes the most important trends confirmed the current knowledge in the
„SIPRI Yearbook 2015”. Every year the organization in a comprehensive manner shows the activity of international actors in terms of world military expenditure, international arms transfers,
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