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Wstęp 

Niezaprzeczalnym faktem odnotowanym w ostatniej dekadzie jest znaczny wzrost 
popularności relatywnie nowej formy wymiany wzajemnie uwarunkowanej, jaką są trans-
akcje offsetowe. O dynamice tego wzrostu świadczy porównanie: dwadzieścia lat temu 
umowy tego typu zawierało zaledwie 10 krajów, a obecnie ich liczba wzrosła do 180, przy 
czym w wielu przypadkach stosowanie wymogów offsetu ma charakter nieformalny. 
Specyfika tych transakcji polega na stosowaniu ich w przypadku dokonywania przez 
importera dużych - w sensie nakładów kapitałowych - zakupów sprzętu wojskowego 
(np.: systemów telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych, samolotów wielozadaniowych, 
środków transportu itp.). Porozumienia o transakcjach offsetowych zazwyczaj wiążą 
się z rządowymi projektami dostaw sprzętu dla sektora wojskowego, a w przypadku 
projektów o charakterze strategicznym, także dla sektora cywilnego. Stronami umów 
są oprócz rządów państw zazwyczaj wielkie korporacje, np. Lockheed Martin, Boeing, 
SAAB, British Aerospace, Northtrop-Grumman, Raytheon itp. 

Istota transakcji offsetowych 

Termin offset pochodzi z języka angielskiego i tłumaczony jest jako: to make up for 
lub to balance, co oznacza równoważenie wzajemnych zobowiązań. Cechami charak-
terystycznymi porozumień transakcyjnych typu offset są: 
1. Uzależnienie przez stronę kupującą zawarcia transakcji od uzyskania określonej 

korzyści przemysłowej lub handlowej, przy czym wymagania te dotyczą zazwyczaj 
sytuacji, w której strony pragną uzyskać maksymalne korzyści z inwestycji w dzie-
dzinach o znacznym potencjale rozwojowym. Przyjmują one formę żądań: 
• zawarcia w produkcie finalnym elementów lub podzespołów wyprodukowanych 

w kraju importera 
• koprodukcji wymagającej transferu technologii lub know-how o znaczeniu stra-

tegicznym 
• długoterminowych zobowiązań eksporterów technologii do zakupu dóbr lub 

usług w kraju importera. 
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2. Wysokość zobowiązań offsetowych strony eksportującej technologię waha się w grani-
cach od 30 (np. sprzedaż przez Northtrop Corp. Szwajcarii myśliwców F-5, w zamian 
za promocję produktów szwajcarskich na rynku USA) aż do kilkuset procent. 

3. Wypełnienie zobowiązań offsetowych trwa od 1 roku do 10 lat. 
4. Zobowiązania offsetowe nie mogą być przenoszone na stronę trzecią. 

W literaturze przedmiotu wyróżnia się dwie podstawowe kategorie transakcji tego 
typu, tj. offset bezpośredni (ang. direct offset) i offset pośredni (ang. indirect offset). Trans-
akcje offsetowe bezpośrednie są zazwyczaj wykorzystywane przez rząd kraju importujące-
go jako narzędzie realizacji strategii rozwoju danej gałęzi przemysłu, dla uzyskania efektu 
wzrostu zatrudnienia w danym okręgu geograficznym lub też jako metoda równoważenia 
bilansu płatniczego. Poszczególne odmiany offsetu bezpośredniego to: 
• koprodukcja, tj. produkcja w kraju importera oparta na umowach międzyrządowych, 

które zezwalają obcemu rządowi lub producentowi na wykorzystanie informacji 
technicznej lub know-how do wytwarzania całości lub części produktu finalnego; 
zawiera ona produkcję licencjonowaną na podstawie umów międzyrządowych (nie 
zalicza się tutaj produkcji licencjonowanej na podstawie bezpośrednich kontaktów 
handlowych między producentami) 

• produkcja licencjonowana, tj. produkcja w kraju importera całości lub części pro-
duktu finalnego na podstawie informacji technicznej lub know-how przekazywanej 
w oparciu o bezpośrednią umowę handlową między producentem a wytwórcą za-
granicznym 

• produkcja na podstawie umowy o podwykonanie, tj. produkcja w kraju importera 
części lub całości produktu finalnego; w tym przypadku umowa nie zawiera klauzuli 
o wykorzystaniu informacji technicznej lub know-how i jest z zasady bezpośrednią 
umową handlową zawieraną między producentem-dostawcą a wykonawcą zagra-
nicznym 

• inwestycja zagraniczna typu offsetowego, tj. inwestycja wynikająca bezpośrednio 
z umowy offsetowej i mająca z reguły formę wkładu kapitałowego w celu utworzenia 
lub rozwoju filii w kraju importera 

• transfer technologii inny niż koprodukcja lub produkcja licencjonowana, tj. trans-
fer będący wynikiem umowy offsetowej i przybierający formę badań naukowych 
prowadzonych za granicą lub pomocy technicznej. 
Transakcje offsetowe pośrednie są typem transakcji, w którym świadczenie wzajem-

ne nie jest bezpośrednio powiązane z początkowym zakupem dóbr lub usług. W trans-
akcjach tego rodzaju najczęściej występują żądania: 
- zakupu dóbr w kraju importera 
- promocji walorów turystycznych kraju importera 
- promocji towarów kraju importera na rynku wewnętrznym kraju eksportera tech-

nologii 
- dokonywania inwestycji w niepowiązanych z pierwotnym zakupem gałęziach prze-

mysłu. 
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Transakcje offsetowe tego typu mają z reguły wysoką wartość sumy transakcyjnej 
i powodują konieczność utrzymywania wieloletnich kontaktów handlowych i przemy-
słowych między tymi krajami1. 

W praktyce handlu światowego można wyróżnić dwa rodzaje rozwiązań prawnych 
dotyczących transakcji offsetowych2. Pierwszy z nich występuje, gdy negocjowanie 
umowy offsetowej należy do resortu obrony narodowej. Pojawia się wówczas zazwyczaj 
tylko jedna umowa na dostawę uzbrojenia lub sprzętu wojskowego, a offset zawarty jest 
w tzw. klauzuli offsetowej. Rozwiązanie to najczęściej wykorzystują: Norwegia, Szwecja, 
Dania, Hiszpania i Korea Południowa. W drugim przypadku negocjowanie transakcji 
offsetowej należy do resortu gospodarki. Występują wtedy zazwyczaj dwie umowy, tzn. 
umowa offsetowa pomocnicza oraz umowa dostawy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego 
(umowa podstawowa). Model ten preferuje wiele państw, w tym m.in. Belgia, Holandia, 
Grecja, Kanada, Izrael, a także Polska. 

Mnożnik offsetowy jako narzędzie polityki handlowej 

Jednym z najistotniejszych pojęć związanych z realizacją transakcji offsetowych jest 
tzw. współczynnik mnożnikowy. Narzędzie to stosuje się w celu skłonienia zagranicznych 
dostawców do koncentrowania działalności na dziedzinach priorytetowych dla gospo-
darki kraju importującego i może być traktowane jako instrument polityki handlowej 
państwa3. Zagraniczny dostawca jest zobowiązany przemnożyć wartość każdego artykułu 
dostarczanego w ramach transakcji offsetowej przez odpowiedni wskaźnik liczbowy, 
a następnie odliczyć tak uzyskany wynik od wartości całkowitego zobowiązania. Mnożnik 
z reguły mieści się w przedziale 1-5, przy czym cele preferowane, np. inwestycje związane 
z określonymi technologiami lub szkoleniami, uzyskują najwyższe wskazania. 

Uczestnicy handlu wzajemnie uwarunkowanego od dawna sygnalizują zagrożenia 
związane z nakładaniem nadmiernie rygorystycznych wymogów offsetowych. Pod-
kreślają, iż w sytuacjach pokrywania kosztów związanych z transakcjami offsetowymi 
z reguły konieczne jest subsydiowanie cen rzędu 2-3%. W niektórych przypadkach przy 
wprowadzaniu zbyt wysokich wymogów offsetowych występuje konieczność podwyż-
szenia ceny sprzedaży o 15-20%, co z kolei przesądza o nieopłacalności całej transakcji4. 
Często cytowanym przykładem jest tu polityka bogatych w ropę naftową krajów Bli-
skiego Wschodu, które wykorzystują swoją silną pozycję przetargową pozwalającą im 
narzucać preferowane przez siebie warunki i stawiać nierealistyczne żądania zobowiązań 
wzajemnych. Nie ma szans by były one efektywnie wykonane w warunkach rynkowych. 
Natomiast w RPA często stosuje się tzw. mnożnik negatywny, tzn. mniejszy niż jeden, 
np. przy imporcie artykułów spożywczych wynosi on 0,2, co w praktyce oznacza pię-
ciokrotne zwiększenie kosztów dostawców. 

Kraje stosujące aktywną politykę przemysłową przy wykorzystywaniu instrumentu, 
jakim jest mnożnik offsetowy, często powołują się na argument konieczności ochrony 
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przemysłu na wczesnym etapie jego rozwoju, wynikającej z niedoskonałości rynku 
kapitałowego oraz tzw. problemu przywłaszczania5. Polityka ta zwana jest w praktyce 
handlu międzynarodowego wyborem „drugiego z kolei najlepszego rozwiązania" (ang. 
second-best solutioń) i prowadzi do zwiększania zysków ochranianych gałęzi, a przez 
to umożliwia przyspieszenie ich wzrostu. 

Argument „przywłaszczania" wysuwany jest często w przypadku stosowania wy-
sokich mnożników offsetowych związanych z inwestycjami zagranicznymi w budowę 
i rozwój nowoczesnych gałęzi gospodarczych. Podkreśla się, że firmy tworzone w no-
wych sektorach przyczyniają się do powstawania określonych korzyści społecznych, nie 
otrzymując za to rekompensaty. Są one narażone na ponoszenie kosztów „rozruchu" 
wynikających z adaptacji technologii do warunków lokalnych. Naśladowcy wchodzą-
cy do nowo tworzonej gałęzi będą mieli możliwość działania bez ponoszenia wyżej 
wspomnianych kosztów, a pionierzy stracą szansę otrzymania zysków z poniesionych 
nakładów. Firmy pionierskie wytwarzające produkty w sensie fizycznym tworzą rów-
nież pewne korzyści zewnętrzne, tj. dyfuzję wiedzy lub powstawanie nowych rynków, 
w których zakresie nie da się ustanowić praw własności. W określonych okolicznościach 
korzyści społeczne powstałe w nowych gałęziach przekraczają poniesione koszty, stąd 
też pomysł „rekompensowania" firmom pionierom ich trudno uchwytnych wkładów. 
Wysoki mnożnik offsetowy można więc zaliczyć do instrumentów polityki handlowej 
znanej jako „drugie z kolei najlepsze rozwiązanie" i mającej na celu zachęcenie firm 
do wkraczania w nowe gałęzie przemysłu6. 

Należy jednakże pamiętać, iż dostawcy sprzętu zbrojeniowego i nowych technologii, 
kalkulując nadzwyczajne koszty dodatkowe związane z realizacją offsetu, często zawyżają 
cenę sprzedaży w celu - przynajmniej częściowej - kompensaty poniesionych nakładów. 
Przykładowo, Belgia przyznaje, iż dokonując zakupu w ramach handlu offsetowego, 
jest zmuszona płacić cenę o 20-30% wyższą od poziomu cen wolnorynkowych, aby 
zrekompensować dodatkowe koszty7. Sytuacja ta tworzy „zaklęty krąg", podwyższając 
żądania cenowe zarówno po stronie kupującego, jak i sprzedającego. 

Zmiana struktury powiązań na światowym rynku uzbrojenia 

Nasilenie zakresu i skali zjawiska transakcji offsetowych, jakie datuje się od czasu 
zakończenie tzw. zimnej wojny, przyczyniło się do powstania złożonej sieci powiązań 
międzypaństwowych, między poszczególnymi korporacjami a rządami państw, a także 
między przedsiębiorstwami. Przeciwnicy tej formy handlu podkreślają, iż konsekwencją 
tych procesów jest szereg negatywnych zjawisk, tj. tworzenie się narodowych hiperspecja-
lizacji, obniżenie konkurencyjności w sektorach pozamilitarnych, przekształcanie firm 
przemysłu obronnego w przedsiębiorstwa handlowe, a także szybsza dyfuzja uzbrojenia, 
światowy wzrost wydatków na cele militarne, utworzenie międzynarodowego kartelu 
producentów zaawansowanych technologicznie systemów obronnych itp. Podkreślają 
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Warszawski). Powiązania między wytwórcami, pośrednikami a końcowym użytkowni-
kiem miały charakter horyzontalny (np. głównym partnerem handlowym Rheinmetall 
był rząd niemiecki, Boeinga - rząd USA, British Aerospace produkował na potrzeby 
armii brytyjskiej). Po zakończeniu zimnej wojny, a szczególnie w latach 1989-1996, 
obroty światowego rynku zbrojeniowego znacznie spadły. Szacunkowo spadek ten wy-
niósł ponad 40%. Zmieniła się struktura powiązań między firmami z horyzontalnej 
na złożony system zależności między korporacjami w ramach tworzenia określonych 
projektów (patrz rys. 1). 

Przykładowo Lockheed-Martin współpracuje z British Aerospace przy konstruk-
cji nowoczesnego myśliwca Joint Strike Fighter (JSF), francuska Aerospatiale-Metra, 
niemiecka DASA i hiszpańska CASA utworzyły EADS (European Aeronautic Defence 
and Space Company). Rynek systemów obronnych i militarnych stał się niezwykle kon-
kurencyjny. Pojawiły się też liczne firmy specjalizujące się w pośrednictwie i świadczeniu 
usług doradczych. W tej sytuacji rządy państw dokonujące wielomiliardowych zakupów 
systemów obronnych zaczęły powszechnie stawiać żądania offsetowe. 

Kartelizacja międzynarodowego rynku lotnictwa wojskowego 

Jednym z najpoważniejszych zarzutów wysuwanych przeciw stosowaniu transakcji 
offsetowych na rynku zaawansowanych systemów obronnych w dziedzinie lotnictwa 
wojskowego jest niebezpieczeństwo jego kartelizacji. Ogromne wydatki budżetów państw 
wysoko rozwiniętych na badania i rozwój najnowszych technologii wojskowych oraz 
tzw. efekt substytucji, który sprzyja wzrostowi sektora lotniczego kosztem innych gałęzi 
przemysłu (np. w USA) jest wzmacniany poprzez korzyści skali działania na rynku świa-
towym. Pomimo, iż konkurencja na międzynarodowym rynku lotnictwa wojskowego 
jest bardzo silna, to jednak ma ona charakter oligopolistyczny. Wiodące firmy światowe 
w tym sektorze, tj. m.in. Northtrop-Grumman, Lockheed Martin, British Aerospace, 
Raytheon i General Dynamics, były w 2005 r. w 70-90% zależne od dostaw dla sektora 
zbrojeniowego (patrz tab. 1). Ponadto dostawy te kierowane były w większości na rynki 
zagraniczne, a nie wewnętrzne. Przedstawiona w literaturze przedmiotu hipoteza o po-
wstawaniu efektu kreacji handlu w wyniku stosowania transakcji offsetowych na rynku 
lotnictwa ma jednak nikłe potwierdzenie w praktyce9. 

Konieczność redukcji potencjału zbrojeniowego po zakończeniu tzw. zimnej wojny 
nie spowodowała spadku liczby firm działających w tym sektorze. Co więcej, procesy 
konsolidacji sektora przyczyniły się do powstania większych i bardziej uzależnionych 
od dostaw na rynek uzbrojenia przedsiębiorstw nie tylko w USA, lecz także na całym 
świecie. Przykładowo, na rynku amerykańskim utworzono trzy wysoce konkurencyjne 
korporacje, tj. Boeing-McDonnell, Lockheed-Martin i Raytheon-Hughes. Jedyną realną 
konkurencją są dla nich europejskie konsorcja: Thomson-CSF, British Aerospace i DASA. 
Jednakże amerykańskie firmy mogą bazować na silnie chronionym wewnętrznym rynku 
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o wartości 80 mld doi. Stąd też w literaturze przedmiotu często można spotkać zarzut, 
iż USA dominują na światowym rynku lotnictwa wojskowego10. 

Tabela 1. Dziesięciu największych producentów na światowym rynku 
lotnictwa wojskowego 

Lp. Firma Kraj Sprzedaż uzbrojenia 
(min doi.) 

Udział w całości 
sprzedaży (%) 

1 Boeing USA 28 050 51 
2 Northtrop- Grumman USA 27 590 90 
3 Lockheed Martin USA 26 460 71 
4 British Aerospace Wlk. Brytania 23 230 83 
5 Raytheon USA 19 800 90 
6 General Dynamic USA 16 570 78 
7 Finmeccanica Włochy 9 800 69 
8 EADS Europa 9 5.80 23 
9 L-3 Communications USA 8 970 95 

10 Thaïes Francja 8 940 70 
Źródło: SIPRI Yearbook 2007. 

Zjawisko fuzji i przejęć w sektorze lotniczym i jego konsolidację w latach 90. od-
notowano także na rynku europejskim. Co więcej, zarówno rząd USA, jak i władze 
najbardziej rozwiniętych państw europejskich sprzyjały międzynarodowym fuzjom 
i chętnie przystępowały do realizacji nowych wspólnych projektów, jak np. budowa 
wielozadaniowego myśliwca bojowego JSF (Joint Strike Fighter). 

Zmniejszenie się liczby dużych firm na rynku lotnictwa wojskowego sprzyja proce-
som kartelizacji ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami, takimi jak: złagodzenie 
rywalizacji, kontrola podaży oraz wzrost cen11. 

Zaburzenia w strukturze gałęziowej kraju dawcy offsetu 

Zgodnie z klasyczną teorią handlu międzynarodowego każda niewolnorynkowa 
wymiana prowadzi do zaburzeń w strukturze gałęziowej i alokacji zasobów w krajach 
partnerskich. Najostrzejsi krytycy praktyk offsetowych nazywali je „nowym merkanty-
lizmem", natomiast bardziej współczesne analizy wykazują, iż w krajach udzielających 
offsetów długookresową konsekwencją tego typu praktyk jest: 
a) tworzenie narodowych hiperspecjalizacji w określonym rodzaju uzbrojenia, 
b) powstawanie ukrytych strat w sektorach cywilnych, 
c) nieprawidłowa alokacja zasobów w firmach przemysłu zbrojeniowego. 

Tworzenie narodowych hiperspecjalizacji. Krytycy transakcji offsetowych na rynku 
zaawansowanych technologii wojskowych często podkreślają, iż w przypadku braku ko-
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nieczności zawierania tego typu umów struktura narodowych specjalizacji w określonych 
rodzajach broni, która utrzymywała się do końca lat 80. ubiegłego wieku przetrwałaby 
do dziś. Siedem z ośmiu największych amerykańskich korporacji lotniczych wyraża 
opinię, iż prawdopodobnie straciłyby 50-90% wartości sprzedaży eksportowej, gdyby 
nie transakcje offsetowe12. Kraje biorcy offsetu prawdopodobnie w większym stopniu 
wykorzystywałyby własny potencjał przemysłu obronnego. Tworzenie się hiperspecja-
lizacji w wysoko rozwiniętych krajach eksportujących, w ramach offsetu zaawansowane 
technologicznie systemy zbrojeniowe, odzwierciedla przede wszystkim zróżnicowanie 
poziomu inwestycji rządowych, będących funkcją potencjału gospodarczego i nakładów 
na badania i rozwój w sektorze obronnym. Jednocześnie obserwuje się erozję zarówno 
zakresu, jak i stopnia integracji pionowej tychże kompleksów zbrojeniowych. Zjawisko 
to postępuje wraz z rozwojem różnorodnych form kooperacji z podmiotami w kraju im-
portującym. Dla przykładu, struktura zobowiązań offsetowych wynikłych ze sprzedaży 
ponad 180 amerykańskich systemów obronnych zawartych w drugiej połowie lat 90. 
przedstawiała się następująco: 

- 37% zobowiązań transakcyjnych wypełniono w formie offsetu bezpośredniego, w czym 
67% stanowiły umowy o poddostawy, a pozostałe ponad 30% obejmowało transfer 
technologii, różne formy szkolenia, koprodukcję i produkcję licencjonowaną13 

- pozostałe 63% stanowiły zobowiązania offsetu pośredniego. 
Krytycy transakcji offsetowych podkreślają, iż umowy te podpisano kosztem 

mniejszego wykorzystania własnego potencjału wytwórczego i obniżenia zamówień 
u krajowych kooperantów. Przykładowo, w sektorze amerykańskiego przemysłu lot-
niczego w badanym okresie import części zamiennych wzrósł o 74%. Amerykański 
Departament Handlu szacuje, iż ponad 1/3 tego importu jest rezultatem zawartych 
umów offsetowych. Dane te nie uwzględniają efektu kumulacji wynikającego z wcze-
śniejszych transakcji tego typu. W praktyce jednak przyznanie zagranicznym firmom 
prawa poddostaw określonych części zamiennych prowadzi do nawiązywania długo-
terminowej kooperacji przekraczającej ramy czasowe pierwotnej umowy offsetowej. 
Ilustracją tego zjawiska jest fakt, iż w ramach sprzedaży offsetowej myśliwców F-16 
dla Holandii zawarto umowę między amerykańskim koncernem General Dynamics 
a holenderską firmą DAF na poddostawy w ramach świadczenia zwrotnego istotnych 
podzespołów silnikowych. W rezultacie tego porozumienia DAF dostarcza je nie tylko 
firmie General Dynamics, lecz także innym konkurującym z tym amerykańskim 
koncernem producentom14. 

W amerykańskiej literaturze przedmiotu przeważa pogląd, iż większość negatyw-
nych konsekwencji gospodarczych wynikłych z umów offsetowych ponoszą mniejsze 
firmy poddostawcze. Niektóre badania szacunkowe wskazują, iż konsekwencją umów 
tego typu zawartych w drugiej połowie lat 90. było zmniejszenie amerykańskiej bazy 
poddostawców dla przemysłu lotniczego o 50%. Prowadzone przez US Presidential 
Commission on Offsets in International Trade badania obejmujące próbę 64 trans-
akcji tego typu zawartych przez 8 największych korporacji przemysłu lotniczego 
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w latach 1993-1998 wykazały, iż w wyniku offsetu bezpośredniego dostawcy krajo-
wi utracili zamówienia o wartości 2,3 mld doi. Było to równoznaczne z utratą 4200 
miejsc pracy. 

Jak już wcześniej podkreślano, praktyki offsetowe intensyfikują procesy tworzenia 
hiperspecjalizacji w poszczególnych rodzajach uzbrojenia i sprzyjają intensyfikacji 
międzynarodowego podziału pracy. Jednakże nie można jednoznacznie stwierdzić, czy 
w konsekwencji zawarcia offsetu główny podmiot dostarczający systemy zbrojeniowe 
zmniejsza, czy też zwiększa sprzedaż w obrębie sektora narodowego. Stwierdzenie, 
że konsekwencją umów tego typu jest przesunięcie produkcji komponentów do mniej 
wydajnych wytwórców zagranicznych i wzrost ich konkurencyjności, jest jednocześnie 
zarzutem tworzenia zaburzeń w systemie wymiany międzynarodowej poprzez zmianę 
kierunków przepływu strumieni handlowych. 

Należy jednakże pamiętać, iż zarówno w USA, jak i w wiodących państwach euro-
pejskich efektem umów offsetowych w przemyśle lotnictwa wojskowego jest zarówno 
absolutny wzrost produkcji, jak i dodatni bilans handlowy. Przykładowo, w latach 
1989-1999 w USA eksport w sektorze lotnictwa zarówno wojskowego, jak i cywilnego 
wzrósł o 18 mld doi., tj. o 59% w relacji do poprzedniego badanego okresu. 

Powstawanie ukrytych strat w sektorach cywilnych. Ukryte straty wynikłe z trans-
akcji offsetowych w sektorach niepowiązanych bezpośrednio z obszarem aktywności 
gospodarczej głównego offsetodawcy są przedmiotem badań analityków rynkowych. 
Przeciwnicy stosowania transakcji offsetowych często wysuwają argument, iż straty 
poniesione z ich tytułu są większe w sektorach cywilnych niż w sektorze zbrojeniowym. 
Amerykańscy poddostawcy głównego partnera offsetu, którzy utracili zamówienia 
na rzecz zagranicznych firm, mają zazwyczaj świadomość rzeczywistych powodów tego 
faktu. Natomiast w sektorze cywilnym świadomość ta jest bardzo nikła. 

Przykładowo, w 1990 r. zakłady papiernicze Beloit Corp. z Wisconsin utraciły duży 
kontrakt na rzecz fińskiego producenta. Zakup od zagranicznego dostawcy był konse-
kwencją zobowiązań offsetowych firmy Northtrop Corp., która dostarczyła Finlandii 
myśliwce bojowe F/A-18. Skalę zjawiska żądań wzajemnych wynikłych z umów offseto-
wych w gospodarce Stanów Zjednoczonych w latach 1996-2000 ilustruje tabela 2. 

W badanym okresie zawarto 35 dużych umów offsetowych o ogólnej wartości 
11,3 mld doi. Zobowiązania w ramach offsetu pośredniego stanowiły 61% tej sumy, tj. 
6,9 mld doi. Najbardziej zaangażowane w wypełnianie zobowiązań offsetowych były 
firmy sektora transportowego (35%), elektronicznego (15%) i maszynowego (12,6%). 
W mniejszym stopniu wykorzystano usługi kredytowe (7,7%) i biznesowe (6,6%), kon-
sulting (4,7%) i szkolenia (1,4%). W wyniku ich realizacji odnotowano największy wzrost 
importu w sektorze lotnictwa cywilnego. W badanym okresie uległ on podwojeniu, wy-
kazując większą dynamikę wzrostu niż import odnotowany w całym sektorze lotniczym. 
Pominięto jednakże pozytywne efekty kooperacji między partnerami umów offsetowych 
i ich następstwa w postaci rozwoju określonych specjalizacji w poszczególnych gałęziach 
przemysłu cywilnego. 
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Tabela 2. Offsety pośrednie i bezpośrednie w gospodarce USA w latach 1996-2000 

Gałąź Offset bezpośredni Offset pośredni 
Gałąź 

% tys. doi. % tys. doi. 
Środki transportu 60,4 2 633 147 35,0 2 418 555 
Urządzenia elektroniczne/elektryczne 14,1 613 601 15,0 1 034 311 
Maszyny przemysłowe z wyj. elektr. - - 12,6 869 661 
Instrumenty pomiarowe 11,9 518 246 
Usługi kredytowe - - 7,7 533 551 
Usługi biznesowe - - 6,6 455 662 
Usługi inwestycyjne - - 4,1 277 136 
Usługi techniczne i konsultingowe 2,2 95 980 4,7 326 064 
Usługi edukacyjne 3,1 132 962 1,4 97 956 
Wyroby metalowe - - 3,3 229 264 
Pozostałe 8,3 365 451 9,6 665 020 
Razem 100,0 4 359 387 100,0 6 907180 

Źródło: US Bureau of Export Administration, op.cit. 

Często przytaczanym w literaturze przedmiotu przykładem potwierdzającym 
to stwierdzenie jest fakt rozkwitu japońskiego przemysłu motoryzacyjnego, którego 
początki sięgają koprodukcji w ramach offsetu w sektorze zbrojeniowym15. Należy 
podkreślić, iż wpływ transakcji offsetowych oraz ich efekty mnożnikowe w odległych 
od sektora zbrojeniowego gałęziach jest niezwykle trudny do oszacowania. W przypadku 
gospodarki amerykańskiej, ze względu na znaczną przewagę skali i wartości transakcji 
zawartych w ramach offsetu pośredniego, przyjmuje się, iż wpływ na alokację zasobów 
w sektorach cywilnych jest większy niż w przemyśle zbrojeniowym. Krytycy umów 
offsetowych podkreślają, że obserwuje się nasilenie tendencji stawiania przez stronę 
dokonującą zakupu sprzętu zbrojeniowego coraz wyższych żądań w ramach offsetu po-
średniego. Najczęściej są one związane ze strategicznymi planami rozwoju określonych 
gałęzi przemysłu lub aktywizacji poszczególnych regionów16. 

Offset pośredni jest także chętnie wykorzystywany przez partnerów z krajów wy-
soko rozwiniętych. W przypadku przewidywań stagnacji na międzynarodowym rynku 
systemów zbrojeniowych wybierają oni możliwość wykorzystywania kredytów offseto-
wych w celu uzyskania korzyści komparatywnych w sektorach o większej elastyczności 
dochodowej i znacznym potencjale wzrostu. Proces ten może w przyszłości doprowadzić 
do utraty dynamiki i wejścia w fazę dojrzałości amerykańskiego sektora lotniczego przy 
jednoczesnym obniżeniu stopnia dywersyfikacji i konkurencyjności cywilnych sekto-
rów gospodarki USA. Przykładowo, wyniki badań przeprowadzonych w 2000 r. przez 
US Presidential Commission w sektorze lotnictwa wojskowego dowodzą, iż oferowany 
w ramach transakcji offsetowych transfer technologii przyczynia się do zwiększenia 
konkurencyjności na rynkach międzynarodowych firm z kraju biorcy offsetu, ale rzadko 
skutkuje wzajemnym transferem technologii do USA. W badanym okresie w przypadku 
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transakcji offsetowych w około 1/3 umów stawiano żądania transferu technologii. W tym 
65% żądań związanych było z motywem obniżenia jednostkowych kosztów produkcji 
lub podwyższenia jakości wyrobów. W 29% wiązały się one z oczekiwaniem wzrostu 
konkurencyjności na rynku międzynarodowym, a zaledwie 4% zaowocowało zwrotnym 
transferem technologicznym z firmy zagranicznej do USA17. Jako ilustrację zjawiska 
wyraźnej asymetrii w proporcjach transferu technologii często cytuje się w literaturze 
przedmiotu przykład umowy offsetowej na sprzedaż Japonii przez USA myśliwców 
F-15. W jej wyniku 130 amerykańskich firm uczestniczyło w różnorodnych programach 
szkoleniowych i konsultingowych związanych z tą transakcją18. 

Nieprawidłowa alokacja zasobów w firmach przemysłu zbrojeniowego. Jak już 
wspomniano, gwałtowny wzrost żądań offsetowych stawianych przez państwa dokonują-
ce zakupów systemów obronnych datuje się od początku lat 90. Jednocześnie odnotowuje 
się nie tylko nasilenie skali występowania tychże transakcji, lecz także stopnia ich skom-
plikowania. Stąd też zrodziła się potrzeba świadczenia usług eksperckich i konsultingo-
wych w tej dziedzinie. W strukturach największych korporacji zbrojeniowych powstały 
wysoce wyspecjalizowane komórki zajmujące się negocjacjami i obsługą transakcji tego 
typu. Są one zazwyczaj małe, lecz o szerokim zakresie uprawnień i dużej sile wpływu 
na ostateczne decyzje transakcyjne. Praca w nich jest niezwykle wyczerpująca, obcią-
żona wysokim poziomem stresu i jednocześnie wymagająca wysoce specjalistycznej 
wiedzy. Ma ona często charakter działań bardziej przypominających obsługę inwestycji 
typu venture capital niż obsługę konwencjonalnych transakcji typu kupno-sprzedaż. 
Co więcej, to właśnie dodatkowe żądania offsetowe, a nie parametry dostarczanego 
sprzętu obronnego są coraz częściej czynnikiem decydującym o ostatecznym zawarciu 
umowy. Jednym z wielu wskaźników wzrostu znaczenia ekspertyz i usług doradczych 
z zakresu transakcji offsetowych jest powstanie i szybki wzrost znaczenia Defense Offsets 
Industry Association (DOIA) w USA. Stowarzyszenie to skupia przedstawicieli amery-
kańskiego przemysłu obronnego, ekspertów wojskowych i członków władz rządowych. 
Na odbywające się co pół roku obrady DOIA zapraszani są też przedstawiciele państw 
negocjujących umowy offsetowe. Wzrost skomplikowania struktury i obsługi transakcji 
tego typu doprowadził też do utworzenia firm brokerskich wyspecjalizowanych w handlu 
tzw. kredytami offsetowymi. 

Krytycy transakcji offsetów podkreślaj ą, iż wszystkie wymienione powyżej aspekty 
handlu podwyższają koszty tego rodzaju umów w stosunku do konwencjonalnego eks-
portu o około 8%. Co więcej, strona dokonująca zakupów offsetowych nie chce zazwyczaj 
uczestniczyć w podziale tych kosztów. Sytuacja przypomina model bilateralnego mo-
nopolu, tzn. kupujący stara się przechwycić jak największą rentę konsumenta od firmy 
sprzedającej. Renta ta powstaje w rezultacie pokrycia wszystkich kosztów związanych 
z B+R przez sprzedającego. Ponieważ kupujący posiada opcje zewnętrzne dokonania 
zakupu, może od niego odstąpić, gdy jego żądania nie zostaną spełnione. Stąd też 
sprzedający pokrywa częściowo te koszty z zysków, ponieważ i tak są one wyższe niż 
w przypadku dokonania sprzedaży w ramach krajowych zakupów rządowych19. 
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Należy podkreślić, iż stawianie coraz wyższych żądań offsetowych i tzw. twarde 
negocjacje dotyczą nie tylko partnerów z krajów wysoko rozwiniętych, ale także z krajów 
rozwijających się. Potwierdzeniem zjawiska wzrostu siły przetargowej mniejszych państw 
i ich wiedzy odnośnie do negocjowania i realizacji umów tego typu jest utworzenie 
z inicjatywy Holandii międzynarodowego konsorcjum krajów dokonujących zakupów 
offsetowych w celu wymiany doświadczeń i wiedzy o najnowszych tendencjach w tej 
dziedzinie. 

Zagrożenie bezpieczeństwa narodowego państw oferujących najnowsze 
technologie obronne 

Jednym z najostrzejszych zarzutów wysuwanych przez krytyków transakcji offseto-
wych jest wzrost prawdopodobieństwa „wycieku" informacji dotyczących najnowszych 
technologii i systemów obronnych, co skutkuje spadkiem bezpieczeństwa narodowego 
kraju udostępniającego je w ramach tejże umowy. Podkreśla się także, iż nawet w przy-
padku uzyskiwania w ramach współpracy offsetowej tzw. korzyści skali i zakresu, 
działania te są w dłuższym okresie mniej opłacalne. Wynika to ze zjawiska przyspie-
szenia dyfuzji najnowszych innowacji w dziedzinach technologii obronnych i prowadzi 
do zwiększenia nakładów i przyspieszenia badań w tym obszarze20. 

Podkreśla się, iż chociaż USA posiadają jedno z najbardziej rygorystycznych praw 
ochrony patentowej i licencyjnej, są one w wielu przypadkach łamane. Skutkuje to uzy-
skaniem dostępu do określonych technologii przez niepowołane strony trzecie. Często 
cytowanymi w literaturze przedmiotu przykładami są21: 
• nielegalna sprzedaż Iranowi przez przedstawicieli Japan Aviation Electronics Indu- 

stry amerykańskiej licencji na produkcję żyroskopów i akcelerometrów do myśliw-
ców F-4. Strona japońska została za te działania obłożona w 1992 r. karą w wysokości 
10 min doi. 

• wielokrotne łamanie praw licencyjnych przez Koreę Płd. (np. sprzedaż licencji 
na karabiny M-16A) 

• udostępnienie przez Brazylię Irakowi amerykańskich technologii uzyskanych w ra-
mach offsetu; zostały one wykorzystane przez stronę iracką w czasie działań wojen-
nych do poprawy skuteczności celowniczej rakiet przeciwlotniczych Scud. 
Skala tego zjawiska nie jest ściśle określona, lecz panuje opinia, iż wykryte przypadki 

stanowią jedynie znikomą część rzeczywistej skali wykroczeń w tej dziedzinie. Jednakże 
argumenty te są często podważane z punktu widzenia interesów strategicznych USA 
i konieczności prowadzenia wielostronnych misji w ramach NATO. Podkreśla się rów-
nież, że od początku lat 90. zarówno w USA, jak i w wiodących w dziedzinie produkcji 
zbrojeniowej krajach europejskich obserwuje się zjawisko przesunięcia priorytetów 
bezpieczeństwa na rzecz uzyskiwania korzyści ekonomicznych powstających wskutek 
sprzedaży uzbrojenia w ramach transakcji offsetowych22. 
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Negatywne konsekwencje offsetów w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego oraz 
szybki wzrost i dyspersja uzbrojenia w krajach trzecich stwarzają presję na przyspieszenie 
badań - a co za tym idzie także nakładów - w dziedzinie nowych technologii obronnych. 
Stąd też narastająca od końca lat 90. tendencja inflacji budżetów zbrojeniowych zarówno 
w USA, jak i w najbardziej rozwiniętych krajach europejskich. 

Zwiększenie wydatków militarnych na cele zbrojeniowe w krajach 
rozwijających się 

Kolejnym argumentem wysuwanym przeciwko stosowaniu transakcji offsetowych 
jest fakt zwiększonych wydatków budżetowych na cele zbrojeniowe w krajach rozwijają-
cych się w przypadku oferowania tej formy transakcji w porównaniu z konwencjonalnym 
importem. Większa skłonność przystępowania do zakupów offsetowych wynika z dość 
powszechnie stosowanej przez te kraje strategii wykorzystywania ich jako środka pozy-
skiwania niezbędnej wiedzy i inwestycji dla rozwoju określonych cywilnych sektorów 
gospodarki. 

Jednakże rosnąca globalna dysproporcja w potencjale technologicznym i wydatkach 
na B+R między Stanami Zjednoczonymi a resztą świata powoduje, iż w wielu krajach 
słabiej rozwiniętych rezygnuje się z ambicji prowadzenia polityki uprzemysłowienia 
kraju przez transfer technologii zbrojeniowych. Coraz powszechniej uświadamiany 
jest fakt, że transfer technologii w ramach offsetu skutkuje koniecznością prowadzenia 
dalszych kosztownych badań rozwojowych, a korzyści skali i z tytułu krzywej uczenia 
się na ograniczonym wewnętrznym rynku uzbrojenia są nieznaczne. Stąd też narasta 
tendencja do wysuwania żądań offsetu pośredniego w gałęziach przemysłu cywilnego, 
usług i infrastruktury. Przykładowo, Kuwejt negocjując offset, zażądał inwestycji w roz-
budowę sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz stworzenia dla nich infrastruk-
tury biznesowej, a Malezja postawiła wymóg rozbudowy bazy uniwersyteckiej kraju. 

Należy zaznaczyć, że pewnego rodzaju zachętą do stosowania takich praktyk są re-
gulacje WTO, które umożliwiają współpracę w ramach offsetu między cywilnymi sekto-
rami gospodarki w krajach rozwijających się. Znacznie częściej jednak kraje rozwijające 
się, które przystępują do zakupów offsetowych, prowadzą politykę opartą na podwójnym 
wykorzystaniu technologii militarnych, korzystając z efektów synergicznych w sekto-
rze cywilnym i obronnym. Wysoce innowacyjne gałęzie cywilne posługujące się za-
awansowanymi technologiami, np. przemysł lotniczy, telekomunikacja, elektronika itp. 
prowadzą produkcję na potrzeby obu wyżej wymienionych sektorów. Sztandarowym 
przykładem są praktyki korporacji japońskich, tj. Mitsubishi, Kawasaki, Toshiba lub 
Sony, które przyspieszają rozwój krajowego sektora zbrojeniowego. Strategia ta opiera 
się na korzyściach skali działania, synergii technologii i skracaniu czasu komercjalizacji 
nowych zaawansowanych technologicznie produktów23. 
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Opisywana w literaturze przedmiotu polityka rozwoju gałęziowego w kraju biorcy 
offsetu może okazać się skuteczna, ale warunkiem jej są: 
- efektywna absorpcja pozyskanych technologii 
- współdziałanie władz gospodarczych wszystkich szczebli 
- opracowanie spójnej strategii podnoszenia konkurencyjności wybranych gałęzi 

w ramach prowadzonej polityki przemysłowej. 
W praktyce jednak większość krajów słabiej rozwiniętych nie potrafi poradzić so-

bie z tak ambitnie zakrojonymi planami rozwojowymi, które wymagają konsekwencji 
i współdziałania ze strony wielu podmiotów zarówno politycznych, jak i gospodarczych. 
Przykładowo, podpisana we wrześniu 1999 r. przez rząd RPA umowa offsetowa o warto-
ści 300 mld randów (ok. 50 mld doi.) zawierała żądania ponad 300% wiązania w relacji 
do umowy podstawowej. Dla uzasadnienia swojej decyzji i uzyskania pozytywnego 
wsparcia ze strony opinii publicznej, źródła rządowe mocno akcentowały korzyści, jakie 
uzyska to państwo w wyniku nowych zagranicznych inwestycji, kreacji nowych miejsc 
pracy, unowocześnienia wybranych gałęzi przemysłu i przyspieszenia rozwoju wybra-
nych regionów. Dotychczasowe doświadczenia w realizacji tej umowy ukazują jednak, iż 
pomimo trudności w rzetelnej ocenie jej skutków gospodarczych, są one znacznie niższe 
od oczekiwanych. Większość rozpoczętych programów rozwojowych w odniesieniu 
do określonych gałęzi lub regionów nie wyszła poza sferę projektową i prawdopodobnie 
z wielu powodów nigdy nie doczeka się realizacji. 

Analitycy podkreślają, że w tym przypadku „zakupy w ramach konwencjonalnych 
umów importowych byłyby w ogólnym rozrachunku tańsze i umożliwiłyby władzom 
gospodarczym efektywne inwestycje w gałęziach powiązanych z sektorem zbrojeniowym. 
Działania te umożliwiłyby rozwój określonych gałęzi o większym potencjale wzrostu, 
stworzenie nowych miejsc pracy i aktywną walkę z bezrobociem"24. 

Podobne trudności w realizacji polityki rozwojowej, pomimo zwiększonych nakła-
dów na zakup uzbrojenia w ramach offsetu, odnotowały także liczne inne kraje słabiej 
rozwinięte, jak: Korea Płd., Filipiny, Malezja, Meksyk. 

Zakończenie 

Transakcje offsetowe są formą wymiany wzajemnie uwarunkowanej i podobnie 
jak pozostałe typy handlu wiązanego podlegają nieustającej krytyce ze strony znanych 
organizacji międzynarodowych, takich jak WTO, Bank Światowy, Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy. Stawiane im zarzuty brzmią bardzo poważnie i dotyczą destabili-
zacji międzynarodowego systemu handlu i płatności. Uznaje się, że transakcje offsetowe 
są przejawem bilateralizmu w relacjach między uczestnikami wymiany. Towarzyszą im 
tak negatywne zjawiska, jak niekorzystna zmiana przepływu strumieni handlowych, 
fałszowanie obrazu handlu światowego i stosowanie praktyk restrykcyjnych. Należy 
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jednakże pamiętać, iż ze względu na specyfikę umów tego typu wymagania liberali-
zacji handlu zostały dla sektora militarnego znacznie złagodzone. Znajduje to wyraz 
w ustawodawstwie wielu państw i ugrupowań politycznych. Przykładowo, art. 223 
traktatu rzymskiego i art. 196 traktatu z Amsterdamu znacznie ograniczają konkurencję 
i zakładają ochronę rynku zbrojeniowego krajów członkowskich UE. Także obowiązu-
jąca w USA ustawa Buy America zakłada ochronę przemysłu zbrojeniowego poprzez 
stawianie żądań, aby poddostawy dokonywane na rzecz tego sektora pochodziły tylko 
od licencjonowanych producentów amerykańskich. Natomiast art. 23 WTO Agreement 
on Governmental Procurement zabrania stosowania transakcji offsetowych z wyjąt-
kiem „konieczności zapewnienia bezpieczeństwa narodowego związanego z zakupem 
niezbędnego uzbrojenia". 

Zarówno wzrost skali, jak i zakresu transakcji offsetowych datujący się od początku 
lat 90. jest przedmiotem analizy nie tylko kół gospodarczych, lecz także opracowań 
akademickich. Nierzadko pojawiają się skrajne opinie, od całkowitego ich potępienia, 
czego wyrazem są argumenty wyrażone w niniejszym artykule, aż po upatrywanie w nich 
„trzeciej drogi" rozwoju gospodarczego i szansy na zmniejszenie dystansu do światowej 
czołówki państw najwyżej rozwiniętych. Zapewne wyciągnięcie jednoznacznych wnio-
sków co do konsekwencji gospodarczych umów offsetowych nie jest możliwe ze względu 
na ich często poufny charakter, złożoność, wieloletni okres realizacji i znaczną liczbę 
uczestników. Należy jednak zaznaczyć, iż efekty globalizacji i wymogi liberalizacji wy-
miany handlowej dotyczą także rynku artykułów militarnych. Wyłącznie z przyczyn 
natury politycznej wynika konieczność jego ochrony i integralności. Stąd też postulowa-
nego przez wielu krytyków transakcji offsetowych całkowitego uwolnienia handlu w tej 
dziedzinie zapewne nie należy spodziewać się w najbliższej perspektywie czasowej. 
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Controversies Related to Offset Transactions as a Form of Countertrade 

Summary 

The rapid growth in the scope and scale of offsets in the last decade is unquestionable. 
By 1980, the countries engaged in this form of transactions numbered 10, and by 2007 this 
number was 180. Offset arrangements are most frequently found in the defence-related 
sectors, and in sales of large-scale and high-priced items such as aircrafts or modern 
military systems. Offsets are designed to balance the negative effect of large purchases 
made abroad on the current account of a country. They can take on many forms. Un-
der direct offsets there usually are: co-production, direct subcontracting, concessions, 
technology transfers, licensed production or investments in defence companies. Indirect 
offsets usually take a form of: procurements, investments in non-defense companies, 
trading in commodities or other foreign defence-related projects. 

International organisations almost uniformly condemn offsets as a form of in-
ternational trade. Public statements by the World Bank, IMF, and the WTO indicate 
that the opposition to them is based on broad considerations of the macroeconomic 
efficiency. Offsets are viewed as inconsistent with an open free-trading system. WTO 
sees a danger in the principle of non-discrimination and politicisation of international 
trade. Officials from OECD warn that such arrangements lead to an increase in trade 
conflicts as competitive suppliers unwilling to enter offset arrangements are displaced 
by less competitive suppliers who are willing to do so. All international organisations 
mentioned above blame offsets for destabilising international trade, bilateralism, and 
unfavourable change in the structure of trade flows. 

The objective of the paper is to discuss some more specific problems related to offsets 
that are indicated in the literature as their negative consequences: 
- effects of offset multipliers used as an instrument of the trade policy by LDCs, 
- change in the structure of relationships in the international arms market, 
- the rise of international cartels in the airforce market, 
- distortions in the industrial structure of offset-supplying countries, 
- security problems of offset arrangements, arms proliferation, and growing pressure 

on new R&D in this sector. 
Analysing the problem from the long-term perspective, the author stresses that 

despite all its negative consequences this type of countertrade will not disappear from 
international trade practice mainly due to political reasons, and the need for integrity 
and protection of military markets. 


