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Terroryzm jako problem globalny 

Jednym z najpoważniejszych problemów globalnych, obok problemu demo-
graficznego, żywnościowego, zagrożenia środowiska naturalnego, wyczerpy-
wania się surowców i zadłużenia międzynarodowego staje się terroryzm między-
narodowy, ponieważ zagraża on bezpieczeństwu ekonomicznemu, społecznemu 
i politycznemu społeczności całego globu ziemskiego. Jego nieprzezwyciężenie 
stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo cywilizacyjne, a nawet przetrwa-
nie ludzkości. 

Sam terroryzm nie jest nowym zjawiskiem. Był on niewątpliwie obecny w ca-
łej historii człowieka. Występuje we wszystkich formacjach społecznych i w róż-
nych punktach świata. Znamy jego potwierdzone przejawy z początku naszej 
ery1. Natomiast terroryzm międzynarodowy jest nowym zjawiskiem, i to roz-
wijającym się w sposób lawinowy na naszych oczach. 

Zjawisko terroryzmu międzynarodowego zrodziło się w drugiej połowie XX 
wieku w krajach Południa. Fakt ten ma dalekosiężne implikacje wiążące niekiedy 
rozwój terroryzmu z problemami społeczno-gospodarczymi krajów słabo rozwi-
niętych oraz wyborem przez niektóre kraje Południa modelu rozwoju społeczno-
-gospodarczego, którego immanentną cechą jest terroryzm. Stanowi to w tym 
kontekście ważny aspekt dialogu Północ-Południe, a także rodzi nowe konflikty 
w tych stosunkach. 

Spektakularne zainicjowanie terroryzmu międzynarodowego nastąpiło w koń-
cu lat 60. międzynarodowymi akcjami terrorystycznymi, jakie podjęli członkowie 
organizacji walczących o niepodległość Palestyny, dążąc do zwiększenia zainte-
resowania opinii publicznej tym problemem oraz do jego internacjonalizacji. Za 
pierwszy akt terroryzmu międzynarodowego przyjmuje się porwanie przez Lu-
dowy Front Wyzwolenia Palestyny samolotu EIAL na trasie z Rzymu do Tel Awi-
wu w dniu 22 lipca 1968 r,2 Stopniowo idea terroryzmu rozprzestrzeniła się na 
inne regiony i kontynenty. Podkreślmy, że w Ameryce Łacińskiej impulsem do 
rozwoju terroryzmu międzynarodowego było fiasko rewolucji inspirowanych 
przykładem Kuby oraz koncepcjami Che Guevary3. 
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W latach 70. terroryzm zaczyna przybierać wymiar globalny. Jego siłami napę-
dowymi stały się ideologie skrajnie lewicowe (wykluczające w swej istocie dialog 
Północ-Południe) , postulaty narodowowyzwoleńcze oraz motywy religijne, 
zwłaszcza islam po rewolucji islamskiej w Iranie. Impulsem do rozwoju terrory-
zmu międzynarodowego były także działania terrorystyczne określane jako „anty-
imperialistyczne", inspirowane przez część radykalnych ruchów studenckich 
w Europie w 1968 r. Dodajmy, że istotnym czynnikiem rozprzestrzeniania się ter-
roryzmu w skali globalnej stała się postawa niektórych państw słabo rozwinię-
tych, określanych obecnie jako kraje wspierające terroryzm. Zalicza się do nich 
Irak, Iran, Korea Północna, Kuba, Libia, Sudan, Syria, Czeczenia, Filipiny, Indone-
zja, Albania, Arabia Saudyjska, Palestyna a wcześniej Afganistan. 

Kolejnym czynnikiem wpływającym na rozwój terroryzmu był rozpad bloku 
wschodniego, a zwłaszcza upadek ZSRR. Czynnik ten z jednej strony wpływał 
hamująco na rozwój terroryzmu, gdyż przecięte zostały powiązania między nie-
którymi państwami socjalistycznymi a słabo rozwiniętymi, których celem było 
wspieranie terroryzmu jako formy walki narodowo-wyzwoleńczej zwróconej 
przeciwko niektórym krajom wysoko rozwiniętym, głównie Stanom Zjednoczo-
nym i byłym państwom kolonialnym Europy Zachodniej. Z drugiej jednak stro-
ny rozpad bloku w s c h o d n i e g o prowadzi ł także do odrodzenia t rendów 
nacjonalistycznych oraz pojawienia się postulatów separatystycznych, co z kolei 
rodziło wzrost aktywności terrorystycznej (np. Czeczenia). 

Odrębnym problemem w tym kontekście jest sprawa Korei Północnej i Kuby, 
krajów, które zachowały polityczne i ekonomiczne status quo, głosząc hasła o tre-
ściach antyimperialistycznych i terrorystycznych. Teza ta w szczególności odnosi 
się do Korei Płn, gdzie występują wyraźne dowody działalności terrorystycznej 
oraz gotowość dalszego jej wspierania. 

Bliższa analiza przypadku Korei Płn prowadzi do wniosku, że istotnym źró-
dłem terroryzmu staje się degradacja gospodarki w warunkach totalitaryzmu, 
a ten przecież nie jest obcy wielu krajom Południa. Podkreślmy, że temu totalita-
ryzmowi z reguły towarzyszy izolacja gospodarek na arenie międzynarodowej, 
która z kolei jest także źródłem konfliktów Północ - Południe. 

Koreański model totalitaryzmu jest przypadkiem szczególnym z tego wzglę-
du, że integralnym jego elementem jest wspieranie międzynarodowego terrory-
zmu, a ponadto nie można jeszcze dzisiaj całkowicie wykluczyć, że taki model 
rozwoju zostanie przyjęty przez któryś z krajów Południa. Spróbujmy więc spoj-
rzeć na implikacje systemu totalitarnego Korei Płn. dla jej gospodarki oraz jej 
powiązań międzynarodowych. W ślad za W Dziakiem, system ten będziemy da-
lej określać jako „totalitaryzm spełniony"4. Zależność między totalitaryzmem speł-
nionym a gospodarką można rozpatrywać na dwóch powiązanych ze sobą 
płaszczyznach: wewnętrznej i międzynarodowej. Jeżeli chodzi o płaszczyznę 
wewnętrzną, to totalitaryzm spełniony prowadzi do degradacji ekonomicznej, 
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przejawiającej się w coraz gorszych warunkach materialnych społeczeństwa i w 
konsekwencji - jego fizycznym unicestwieniu. Towarzyszy mu degradacja same-
go mechanizmu zarządzania gospodarką, czego dowodem w przypadku Korei 
jest chociażby zaniechanie ustalania planów rozwoju gospodarczego, co prowa-
dzi do kompletnego chaosu gospodarczego. 

Jeżeli chodzi o międzynarodowy wymiar implikacji spełnionego totalitaryzmu, 
to sprawa jest znacznie bardziej złożona i w swej istocie dla świata niezwykle 
niebezpieczna. Z jednej bowiem strony teza o izolacji państwa i gospodarki Korei 
Północnej na arenie międzynarodowej jest niewątpliwie prawdziwa. Wskazuje 
na to jednoznacznie brak szerszych stosunków politycznych i gospodarczych 
z innymi krajami. W praktyce oznacza to odseparowanie narodu koreańskiego 
od reszty świata. Tak zresztą Korea Północna jest powszechnie postrzegana. Jest 
jednak i druga strona tego izolacjonizmu, a mianowicie utrzymanie selektywnych 
stosunków politycznych i ekonomicznych z wybranymi krajami. Chodzi w tym przy-
padku o stosunki w przeszłości z ZSRR i ChRL (w latach 50., 60. i częściowo 
w latach 70.), które w istocie podtrzymywały totalitarny system społeczno-politycz-
ny Korei Północnej od strony materialnej. Korea Północna była przez te kraje 
traktowana jako niezwykle ważny przyczółek walki krajów socjalistycznych 
z krajami kapitalistycznymi, nie wykluczając terroryzmu jako instrumentu tej walki. 

Zmiana klimatu politycznego w stosunkach W s c h ó d - Z a c h ó d , a także w sto-
sunkach chińsko-radzieckich oraz reformy w Chinach i ZSRR a potem Rosji, 
zahamowały w sposób nieodwracalny budowanie państwa totalitaryzmu speł-
nionego w Korei Północnej przy wsparciu Chin i Związku Radzieckiego. 

Rodzi się jednak pytanie: kto wszedł na miejsce Związku Radzieckiego i ChRL, 
jeżeli chodzi o wspomniane wyżej selektywne stosunki polityczne i gospodarcze. 
Nasuwa się tylko jedna odpowiedź: państwa blisko związane z terroryzmem, 
a więc m.in. Irak, Sudan i do niedawna Afganistan. Wynika stąd wniosek o ideo-
logicznym i gospodarczym związku między państwem totalitaryzmu spełnione-
go, jakim jest Korea Północna, a krajami słabo rozwiniętymi o orientacji terrory-
stycznej. Dowodem na istnienie takich związków są m.in. koreańskie dostawy 
broni do tych krajów w zamian za żywność, oraz wzajemne dostawy innych 
towarów dla przemysłów zbrojeniowych. W takiej sytuacji problem Korei Pół-
nocnej nabiera globalnego wymiaru po wydarzeniach 11 września 2001 r. 
w USA, i szerzej powinien być uwzględniony w analizie wielowątkowej specyfiki 
terroryzmu międzynarodowego oraz jego negatywnych implikacji dla gospodar-
ki światowej. 

Wokół pojęcia terroryzmu międzynarodowego 

Pojęcie terroryzmu jest trudne do zdefiniowania. Brak spójnej definicji terro-
ryzmu wynika stąd, że samo zjawisko znajduje się w centrum zainteresowania 
zarówno politologów, jak i socjologów, ekonomistów, a także kryminologów, psy-
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chologów i historyków. Zważywszy na odrębność warsztatową przedstawicieli 
tych dyscyplin, nie ma możliwości sformułowania jednolitej definicji terroryzmu, 
choć pewne cechy terroryzmu, stanowiące o jego istocie, np. przymus, są podkre-
ślane przez wszystkich przedstawicieli dyscyplin zajmujących się tym zjawiskiem. 

Najczęściej terroryzm postrzegany jest jako pojęcie polityczne. Jego nadrzęd-
nym celem jest zdobycie władzy oraz jej wykorzystanie do przeprowadzenia zmian 
politycznych prowadzących w konsekwencji do nowego porządku społecznego 
i gospodarczego. Jego immanentną cechą i równocześnie podstawowym instru-
mentem działania jest przemoc lub jej groźba, a także inne formy terroru. 

Pomocne w określeniu pojęcia „terroryzm" jest niewątpliwie zdefiniowanie 
pojęcia „terror" i „terrorysta". Nie wnikając w istotę tych pojęć, warto podkreślić, 
że terrorysta działa w sposób wykalkulowany i z premedytacją, w sposób precy-
zyjnie zaplanowany w sensie operacyjnym, także w zakresie środków i instru-
mentów, które będzie wykorzystywał w akcie terrorystycznym. 

Przez pojęcie terroryzmu międzynarodowego rozumieć będziemy akty terro-
ru, których następstwa mają charakter międzynarodowy. Najogólniej terroryzm 
międzynarodowy jest definiowany jako stosowanie gwałtu dla osiągnięcia celów 
politycznych lub ekonomicznych w stosunkach międzynarodowych5 . 

Do najczęstszych przejawów terroryzmu międzynarodowego zalicza się na 
ogół stosowanie przemocy lub jej groźby przez państwo lub grupę polityczną 
przeciwko innemu państwu lub grupie politycznej, posługiwanie się takimi me-
todami działania jak: porwania, zabójstwa, stosowanie środków wybuchowych 
i trujących6. 

Rozszerzona definicja terroryzmu międzynarodowego powinna uwzględniać 
także postawę państw i ich społeczeństw wobec tego problemu. To podejście jest 
jednak bardzo zróżnicowane - od pełnego potępienia do jego pełnego poparcia. 
Stąd w jednych krajach terroryści traktowani są jako przestępcy i najwięksi wro-
gowie wolności obywatelskich, a w innych jako bojownicy walki o wolność. 

W literaturze przedmiotu dokonuje się rozróżnienie na terroryzm tradycyjny 
i współczesny7. Tradycyjny ukierunkowany był na jednostki, a celem ataku były 
konkretne grupy społeczne zaangażowane politycznie. Terroryzm współczesny, 
obok elementów tradycyjnych, zawiera w sobie działania skierowane przeciwko 
społeczeństwu, a po wydarzeniach 11 września 2001 r. postrzegany jest w katego-
riach wojny. Wydarzenia te spowodowały, że terroryzm międzynarodowy zaczął 
być postrzegany już nie tylko w kategoriach wojny psychologicznej, ale również 
wojny realnej o wymiarze ogólnoświatowym, angażującej zarówno kraje wysoko 
rozwinięte, jak i kraje Południa, a więc jako rodzący nowe konflikty w układzie 
Północ - Południe. Trafne jest w tym kontekście podkreślenie, że terroryzm mię-
dzynarodowy jest formą walki, której terytorialna specyfika polega na tym, że nie 
występuje przestrzennie ograniczony obszar działań zbrojnych zaangażowanych 
stron8. 
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Rozpatrując terroryzm międzynarodowy w aspekcie społeczno-ekonomicz-
nym, spróbujmy spojrzeć na jego istotę z punktu widzenia celów, środków i in-
strumentów oraz jego uwarunkowań występujących w krajach, gdzie ma swoją 
bazę, jak również z szerszego punktu widzenia wiążącego się z procesami globa-
lizacji gospodarki światowej oraz wysiłków organizacji międzynarodowych na 
rzecz jego zwalczania. 

Cele i implikacje terroryzmu międzynarodowego 

Ideolodzy terroryzmu najczęściej formułują jego cele w sposób dość ogólny 
i niejednoznaczny. Stąd prezentacja tych celów wymyka się spod precyzyjnej de-
finicji, a w konsekwencji i klasyfikacji. Najczęściej cele te sprowadzają się do zbu-
rzenia dotychczasowego porządku i zbudowania nowego, bliżej jednak go nie 
określają. 

Cele terroryzmu w świetle 11 września. Za nadrzędny cel współczesnego 
terroryzmu można przyjąć dążenie do załamania i zburzenia f inansowych 
mechanizmów funkcjonowania współczesnej gospodarki światowej i do ogólno-
światowego kryzysu gospodarczego i społeczno-politycznego. Spełnienie tego celu 
stworzyłoby nową sytuację w gospodarce światowej, prowadzącą w konsekwen-
cji do deglobalizacji. Dowodów na tak postrzegany cel współczesnego terrory-
zmu dostarcza atak z 11 września. Jego nadrzędnym celem było zniszczenie World 
Trade Centre - światowego centrum finansowego, dającego na bieżąco impulsy dla 
światowych powiązań gospodarczych, oraz Pentagonu - kluczowego ośrodka po-
dejmowania decyzji politycznych o wymiarze globalnym, o szczególnym znacze-
niu w sytuacji, kiedy Stany Zjednoczone są jedynym mocarstwem w świecie. 

Kolejnym celem (i to nie najważniejszym) zamachu z 11 września było zaostrze-
nie sytuacji na Bliskim Wschodzie, co było zgodne z oczekiwaniami terrorystów 
działających w ramach Al-Kaidy, ekstremistów z palestyńskiego Hamasu oraz 
ugrupowań terrorystycznych w innych krajach regionu, a zwłaszcza w Arabii 
Saudyjskiej i Pakistanie. 

Niewątpliwie jednym z głównych celów było wciągnięcie USA w pułapkę po-
grążającą je w specyficzny rodzaj wojny totalnej, gdzie po jednej stronie znajdo-
wałyby się działające z ukrycia kraje Południa popierające terroryzm (w pierwszej 
fazie kraje regionu bliskowschodniego), a po drugiej kraje Północy - USA i ich 
sprzymierzeńcy. W konsekwencji prowadziłoby to do oczekiwanego przez przed-
stawicieli terroryzmu konfliktu ogólnoświatowego. Cel ten nie został osiągnięty, 
ale zrealizowanych zostało szereg celów cząstkowych, których wymiar ma rów-
nież charakter globalny. 

Implikacje terroryzmu międzynarodowego. Terroryzm jako zjawisko global-
ne niesie ze sobą wielorakie skutki zarówno w krótkim, jak i dłuższym horyzon-
cie czasowym. Niepewność związana z przyszłym - potencjalnym celem ataku 
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powoduje, iż poczucie zagrożenia rozprzestrzenia się również poza tradycyjne 
pola ataku (uderzenie „pośrednie", np. w instytucje wspierające państwa czy or-
ganizacje zwalczające terroryzm). Na tej podstawie można uzasadnić np. obawy 
Polaków w przypadku wysłania polskich jednostek wojskowych w region ewen-
tualnej akcji zbrojnej w Iraku. 

Implikacje związane z terroryzmem możemy podzielić na implikacje bezpo-
średnie i pośrednie. Implikacje bezpośrednie są to te następstwa, które są wyni-
kiem ataku terrorystycznego - czyli np. śmierć osób będących na miejscu ataku 
oraz zniszczenia budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych i infrastruk-
tury technicznej. Te skutki są w pierwszym etapie analiz najbardziej widoczne 
i również stosunkowo najłatwiej je udokumentować i wycenić. Zdecydowanie 
trudniej natomiast jest zmierzyć efekty pośrednie terroryzmu - związane pośred-
nio z samym atakiem lub groźbą jego przeprowadzenia. Są one wynikiem okre-
ślonego zachowania się społeczności ludzkiej (np. strach, niepewność), co w efekcie 
przekłada się na zachowania rynków oraz instytucji centralnych. Do takich skut-
ków możemy zaliczyć zachowanie instytucji centralnych związane m.in. ze zwięk-
szeniem wydatków budżetowych na: 

- w ł a s n e siły zbrojne (np. wyspecjalizowane jednostki do walki z terroryzmem; 
systemy obrony przeciwrakietowej czy przeciwchemicznej; systemy koordynacji 
działań w układzie międzynarodowym) 

- ochronę osób pełniących kluczowe role w państwie (np. prezydent, premier, 
rząd) 

- ochronę kluczowych jednostek państwa (np. organów administracji państwo-
wej, ambasad) 

- zabezpieczanie infrastruktury (np. lotniska, mosty, sieci energetyczne i elek-
trownie) 

-współfinansowanie rosnących kosztów ubezpieczenia działalności gospodarczej 

- dotacje dla przedsiębiorstw, które zostały bezpośrednio doświadczone skutka-
mi terroryzmu. 

Zachowanie rynków związane jest m.in. ze wzrostem skłonności do oszczę-
dzania (niepewność co do przyszłych dochodów, np. z inwestycji bezpośrednich); 
z rezygnacją z usług i produktów najbardziej narażonych na potencjalne ataki 
terrorystyczne; z dostosowaniem się do zaostrzeń związanych z zapewnieniem 
ochrony kluczowej infrastruktury. W efekcie tych zachowań można spodziewać 
się następujących efektów najpierw w kraju dotkniętym atakiem terrorystycz-
nym, a następnie w krajach sąsiednich, w konsekwencji zaś w całej gospodarce 
światowej, a więc również i w krajach Południa:9 

• wzrost gospodarczy: obniżenie tempa wzrostu gospodarczego w wyniku 
obniżenia się popytu 
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• handel międzynarodowy: wzrost kosztów prowadzenia handlu międzyna-
rodowego (m.in. w wyniku wzrostu kosztu ubezpieczeń, wydłużania się odpraw 
celnych, zwiększenia bezpiecznego poziomu zapasów) 

• telekomunikacja: wzrost kosztów związanych z transferem danych, w tym 
w układzie międzynarodowym (np. w wyniku obligatoryjnego „udostępniania" 
wglądu służbom ochrony państwa) 

• transport: spadek zapotrzebowania na pasażerskie usługi transportowe (w 
efekcie potencjalna groźba bankructw i zwiększenie się stopy bezrobocia) 

• rynek kapitałowy: transfer oszczędności, w tym w układzie międzynarodo-
wym, do bardziej stabilnych aktywów (np. zamiana akcji na złoto) 

• rynek pracy: migracje ludności do „mniej zagrożonych" miejsc (w efekcie 
możliwe pojawienie się lokalnych niedoborów oraz nadpodaży na rynku pracy). 

W celu zilustrowania ekonomicznych skutków terroryzmu, bardziej szczegó-
łowo omówiono implikacje ataku terrorystycznego z 11 września dla Stanów Zjed-
noczonych i pośrednio świata - por. przykład w ramce. 

Makroekonomiczne implikacje ataku terrorystycznego 
z 11 września 2001 r. 

• Paraliż głównych instytucji finansowych USA. Jego rezultatem był po-
ważny spadek notowań zarówno na giełdach europejskich, jak i rynków 
wschodzących, a także krajów słabo rozwiniętych. 

• Rynek kapitałowy: zawieszenie notowań (pierwsze od ponad 17 lat) na 
ważniejszych giełdach amerykańskich prawie na okres tygodnia (New York 
Stock Exchange, Nasdaq, American Stock Exchange, Chicago Board of Trade). 
W rezultacie nastąpił dramatyczny spadek notowań w Londynie, Paryżu 
i Frankfurcie oraz na innych giełdach europejskich, także giełdach zamorskich. 

• Obniżenie wskaźnika nastrojów konsumenckich do najniższego pozio-
mu od stycznia 1996 r. (ostatnia taka obniżka miała miejsce podczas wojny 
w Zatoce Perskiej w 1990 r. oraz recesji na początku lat 90.). W kolejnych mie-
siącach odnotowano spadek tego wskaźnika. Oznacza to spadek popytu we-
wnętrznego oraz dalsze schłodzenie gospodarki USA, a w konsekwencji 
osłabienie światowej koniunktury. Mogło to mieć również wpływ na eksport 
krajów Południa na rynek amerykański. 

• Spadek zaufania do rynku (wg CNN/Time bezpośrednio po zamachu 
40% ludności amerykańskiej zamierzało ograniczyć wydatki, a 43% chciało 
zrezygnować z podróży). 

• Towarzystwa ubezpieczeniowe poniosły ogromne straty. Szacuje się, że 
bezpośrednie straty wyniosą około 40 mld USD (w tym 6 mld USD straty rze-
czowe - WTC i FC, sąsiadujące budynki; cztery rozbite samoloty; 9 mld USA -



zawartość budynków; 10 mld USA - przerwanie działalności firm). Ponadto 
są straty pośrednie - spadek notowań kursów akcji towarzystw ubezpiecze-
niowych w USA i na świecie. 

• Turystyka: dwie trzecie pracowników sektora turystycznego zostało za-
grożonych utratą pracy. 

• Linie lotnicze: nastąpiło unieruchomienie linii lotniczych do 13 listopa-
da 2001 r. Odnotowano spadek sprzedaży biletów lotniczych o 70%. Część 
towarzystw lotniczych zawiesiła sprzedaż e-biletów. 

• Wzrost cen ropy naftowej i złota. Ceny ropy naftowej wzrosły z 27,5 
USD za baryłkę w dniu 11 września do 30 USD w następnych dniach. Złoto 
podrożało o 16 USD za uncję. 

Zasoby materialne i finansowe terroryzmu 

Działalność terrorystyczna jest w dużej mierze możliwa dzięki przychylności 
państw „goszczących" organizacje terrorystyczne. Ma to kluczowe znaczenie dla 
ich rozwoju. Zaprzyjaźnione państwa nie przeszkadzają, a czasem wręcz otwar-
cie umożliwiają ugrupowaniom terrorystycznym organizowanie placów ćwiczeb-
nych, szkoleń, prób z bronią oraz organizowanie procesu rekrutacji. W tym 
kontekście kraje zaprzyjaźnione z organizacjami terrorystycznymi służą jako 
materialne zaplecze dla wszelakich organizacji ekstremistycznych, stanowiąc nie 
tylko zagrożenie regionalne, ale coraz częściej również międzynarodowe. 

Istotnym elementem wspomagającym funkcjonowanie terroryzmu jest dostęp 
do wiedzy, w tym nie tylko specjalistycznej wiedzy wojskowej, ale i cywilnej; ta 
ostatnia przydatna jest m.in. w procesie pozyskiwania, pomnażania oraz legali-
zowania brudnych pieniędzy. Zatrzymajmy się nad tym problemem, gdyż z nim 
wiąże się finansowanie terroryzmu międzynarodowego. 

Specyfika terroryzmu i jego wysoka szkodliwość społeczna powoduje, iż głów-
nym źródłem jego finansowania są dochody z nielegalnej działalności. Do takich 
dochodów możemy przykładowo zaliczyć dochody z tytułu produkcji i handlu 
narkotykami, nielegalnego handlu bronią, przestępstw związanych z wymusze-
niami i zabójstwami, nielegalnego hazardu oraz kradzieży. Legalizacja nielegal-
nie uzyskanych środków określana jest powszechnie „praniem brudnych 
pieniędzy", ponieważ termin ten bezpośrednio nawiązuje do jednej z technik 
zawyżania dochodów w pralniach, która to technika była stosowanych powszech-
nie w pierwszej połowie XX wieku w Stanach Zjednoczonych. 

Techniki prania brudnych pieniędzy ewoluowały wraz z postępującą globali-
zacją oraz integracją gospodarki światowej. Większość z nich składa się z kilku 
podobnych, charakterystycznych etapów - lokowania, nawarstwiania i ostatecz-
nej legitymizacji pochodzenia środków10. Ten proceder został opanowany do per-
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fekcji przez międzynarodowe organizacje terrorystyczne. Przyjrzyjmy się bliżej 
tym praktykom, bowiem są one o tyle istotne, że wciągnięte zostały w nie, często 
bezwiednie, również i niektóre kraje słabo rozwinięte, niepopierające terroryzmu. 

Lokowanie polega na zamianie środków pieniężnych na określone dobra ma-
terialne lub instrumenty finansowe, co pozwala na fizyczne pozbycie się zdoby-
tych środków i uruchomienie procesu legalizacji. Do typowych sposobów 
wprowadzania brudnych pieniędzy do obiegu gospodarczego na tym etapie należą 
m.in. cykliczne wpłaty na konta bankowe poniżej poziomu, od którego obowią-
zują deklaracje określające pochodzenie pieniędzy; fizyczny przewóz środków 
pieniężnych do krajów, w których brak obowiązujących norm w zakresie identy-
fikacji środków; zakup i odsprzedaż dóbr wysokiej wartości; zakup papierów 
wartościowych przy braku określonych systemów kontroli. Celem etapu nawar-
stwiania jest pomieszanie środków legalnych i nielegalnych dla utrudnienia ich 
identyfikacji. Do często wykorzystywanych technik należy stosowanie skompli-
kowanego systemu przelewów elektronicznych oraz zakładanie fikcyjnych firm 
(często w tzw. rajach podatkowych). Wyspecjalizowały się w tym firmy tych kra-
jów naftowych, które wspierają terroryzm. W ostatnim etapie prania brudnych 
pieniędzy - integracji - dochodzi do ostatecznej legitymizacji nielegalnych środ-
ków poprzez uzyskanie wiarygodnych dokumentów poświadczających legalność 
środków. W tym celu stosowane są m.in. takie techniki, jak zaniżanie wycen nie-
ruchomości i ich późniejsza odsprzedaż po znacznie wyższych cenach oraz 
wykorzystanie systemu cen transferowych w ramach zaprzyjaźnionych przed-
siębiorstw. 

Pranie brudnych pieniędzy jako zjawisko ekonomiczne ma wymiar globalny, 
przez co jest niezwykle trudne do lokalizacji i zwalczania. Trudność likwidacji tego 
zjawiska ułatwia finansowanie działalności terrorystycznej, szczególnie tej wysoce 
zorganizowanej, o zasięgu międzynarodowym. Rodzi to potrzebę rozwijania współ-
pracy międzynarodowej w celu identyfikacji i zwalczania tego zjawiska. 

Współdziałanie Północy i Południa w walce z terroryzmem na forum 
organizacji międzynarodowych 

W świetle wydarzeń 11 września nie ma dzisiaj wątpliwości, że terroryzm 
międzynarodowy stał się pilnym problemem do rozwiązania, wymagającym sze-
rokiego współdziałania, zwłaszcza na forum organizacji międzynarodowych. Traf-
ne jest w tym kontekście podkreślenie, że ze względu na globalny charakter 
terroryzmu również i przeciwdziałanie musi mieć charakter globalny." 

W przeciwdziałanie rozszerzaniu terroryzmu oraz związanego z nim zjawiska 
prania brudnych pieniędzy zaangażowane zostały organizacje międzynarodowe 
mogące koordynować wspólne działania w układzie multilateralnym. Do najważ-
niejszych takich instytucji należy zaliczyć: 
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1. ONZ - Program ds. Międzynarodowej Kontroli Narkotyków i Zapobiegania 
Przestępczości. ONZ jest jedną z kluczowych organizacji międzynarodowych 
zaangażowanych w walkę z terroryzmem. Poprzez swoją bazę członkowską (189 
państw członkowskich) ma również najszerszy zakres oddziaływania w układzie 
międzynarodowym. ONZ inicjuje działania na rzecz zwalczania terroryzmu 
i utrudniania legalizacji środków pochodzących z nielegalnych źródeł. Mają one 
charakter odpowiednich rezolucji i konwencji zobowiązujących dla państw człon-
kowskich (np. konwencja o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzają-
cymi i substancjami psychotropowymi - tzw. Konwencja wiedeńska; Konwencja 
o zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz Konwencja o zwalczaniu finan-
sowania terroryzmu). 

2. Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Brudnych Pieniędzy (Finan-
cial Action Task Force on Money Laundering - FATF). Organizacja ta została po-
wołana na szczycie państw grupy G-7 w Paryżu w 1989 r. Należy do niej obecnie 
31 członków, głównie kraje wysoko rozwinięte (Polska nie jest członkiem tej orga-
nizacji). Organizacja ta oddziałuje na kraje członkowskie poprzez wspólnie po-
de jmowane rezolucje oraz uzgodnienia. Kierunkowe działania organizacji 
wyznaczone są poprzez tzw. 40 rekomendacji w zakresie postępowań dla prze-
ciwdziałania procederowi prania brudnych pieniędzy. 

3. Rada Europy - Komitet Ekspertów ds. Oceny Przedsięwziętych Środków 
Przeciwko Praniu Brudnych Pieniędzy (Council of Europe Select Committee of 
Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures). Komitet został 
założony w 1987 r. w celu koordynowania inicjatyw podejmowanych przeciwko 
procederowi prania brudnych pieniędzy przez państwa nie będące członkami 
FATF Polska jest członkiem Komitetu. Do kluczowych aktów prawnych związa-
nych z działalnością komitetu należą m.in. European Council Directive on pre-
vention of the use of the financial system for the purpose of money laundering 
(91/308/EEC, Brussels, 10 June 1991); Council of Europe Convention on Launde-
ring, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds of Crime (Strasbourg, 
8 November 1990) oraz Proposal for a European Parliament and Council Directive 
amending Council Directive 91/308/EEC of 10 June 1991 on prevention of the use 
of the financial system for the purpose of money laundering. 

Do pozostałych znaczących organizacji o zasięgu międzynarodowym zaanga-
żowanych w zwalczanie procederu prania brudnych pieniędzy można zaliczyć 
również Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG); Caribbean Financial 
Action Task Force (CFATF); Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering 
Group (ESAAMLG); Financial Action Task Force on Money Laundering in South 
America (GAFISUD). Organizacje te, dzięki dobremu rozeznaniu uwarunkowań 
lokalnych, koordynują działania na szczeblu regionalnym. Ma to szczególne zna-
czenie w przypadku mniejszych państw, których możliwości oddziaływania na 
forum dużych organizacji, takich jak ONZ jest zdecydowanie mniejsza. Organi-
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zacje te, poprzez swój lokalny charakter, sprzyjają również w większym stopniu 
rozwojowi współpracy, w tym nieformalnej, krajów Północy i Południa. 

Wydarzenia z 11 września 2001 r. zdecydowanie wpłynęły na poprawę sto-
sunków multilateralnych w zakresie współpracy międzynarodowej związanej ze 
zwalczaniem terroryzmu. Do tej pory problematyka ta nie była jednoznacznie 
postrzegana. Wynikało to ze zróżnicowanego odczucia zagrożenia, jakie stwarza 
terroryzm, jego wpływu na bezpieczeństwo poszczególnych krajów oraz skutecz-
ność poszczególnych metod jego zwalczania12. W tym kontekście niektóre kraje 
zdecydowanie potępiają terroryzm, traktując go jako problem pierwszoplanowy, 
i są gotowe podjąć z nim walkę zbrojną. Inne natomiast z pewną rezerwą od-
noszą się do bezpośredniej konfrontacji z terroryzmem. Różnica zapatrywań na 
terroryzm staje się szczególnie widoczna w przypadku podejmowania jednoznacz-
nych działań, takich jak międzynarodowe akcje militarne, których zasadność mimo 
słusznych z punktu widzenia zwalczania terroryzmu celów, w dalszym ciągu 
wywołuje dyskusje. 
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Economic background and implication of terrorism 
and the conflict North - South 

(Summary) 

The author points out to the origins of terrorism and its historical circumstan-
ces. He underlines that the terrorism on a global scale is a new phenomenon, 
contrary to the terrorism of an incidental character, that has been accompanying 
humankind for ages. The sources of the international terrorism should be sought 
in the socio-economical problems of the countries of the poor South. The terrorist 
attack of 11 September 2001 showed it very clearly. It also indicated the serious 
conflict along the North - South axis. 

The paper discusses definitions of the international terrorism and its econo-
mic short and long term effects. It also indicates the necessity for cooperation 
between the countries of the rich North and countries of the poor South in strug-
gle against terrorism under the auspices of the international organizations. 


