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Przyczyny rywalizacji państw (narodów), grup państw 

 
Wśród wielu celów do jakich dążą zarówno jednostki, jak i zorganizo-

wane politycznie zbiorowości (państwa, państwa federacyjne, sojusze poli-
tyczno – militarne), na pierwszy plan wybija się szeroko rozumiane bezpie-
czeństwo1. Można je zapewnić poprzez budowanie przewagi nad poten-
cjalnym przeciwnikiem (rywalem), a tę osiąga się poprzez dążenie do roz-
woju. Rozwój ten jest kombinacją współzależnych czynników o charakterze 
gospodarczym, politycznym i militarnym. Przeciwnik jednak najczęściej ma 
podobne cele i podobną perspektywę widzenia, dochodzi do narastania 
sprzeczności, co prowadzi do eskalacji rywalizacji, a w skrajnych okolicz-
nościach do konfliktów o różnym charakterze, aż do militarnego włącznie. 
Najczęściej efektem rywalizacji jest zmiana układu sił między rywalizują-
cymi stronami. Może to zwiększać skłonność do agresji w określonych 
sytuacjach strony zyskującej, bo nabiera ona przekonania o swojej prze-
wadze, która zapewni łatwe zwycięstwo, ale podobna skłonność może 
wystąpić także po stronie tracącej, która w ten sposób będzie chciała 
utrzymać swoją pozycję. Cel, jakim jest dążenie do zapewnienia bezpie-
czeństwa wspólnocie, niewątpliwie legitymizuje ekspansywne działania 
wobec rzeczywistych bądź wykreowanych przeciwników. Funkcjonują jed-
nak teorie zakładające, że cechą żywych organizmów jest ekspansja, 
szczególnie silna w przypadku człowieka. Jej ucieleśnieniem najczęściej 
jest walka o władzę2, a dążenie do niej niekoniecznie musi być podykto-
wane zagrożeniem bezpieczeństwa. Powoduje to, że konflikty interesów 
w stosunkach międzynarodowych są trudne do uniknięcia, a czynnikami 
bezpośrednio konfliktogennymi mogą być spory terytorialne, różnice ide-
ologiczne, kulturowe, religijne czy etniczne.  

 
                                                

1 M. Sułek, Potęga państw modele i zastosowanie, Wydawnictwo Rambler, Warszawa, 
2013, s. 49-50. 

2 T. Hobbes, Lewiatan, Fundacja Aletheia, Warszawa, 2009, s.178. 
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Rola przemysłu obronnego i technologii obronnych  
w rywalizacji międzynarodowej 

 
W historii ludzkości bardzo często czynnikiem ostatecznie przesądza-

jącym o wyniku rywalizacji była siła militarna. Samo posiadanie odpowied-
niego do sytuacji potencjału militarnego było czynnikiem zabezpieczającym 
przed agresją3. O ile jednak w dawnych czasach kluczowym elementem 
decydującym o przewadze militarnej była liczebność armii, to począwszy 
od XVI-XVII wieku coraz większego znaczenia zaczęły nabierać uzbrojenie 
i wyposażenie żołnierzy, które zależały od poziomu gospodarczego pań-
stwa, a konkretnie tej części przemysłu, która zajmowała się produkcją 
uzbrojenia. Kluczową rolę w przyspieszeniu rozwoju gospodarczego ode-
grała rewolucja przemysłowa w Anglii4, której istotą był przełom technicz-
ny, technologiczny i ekonomiczny, który przejawiał się w dużej liczbie wy-
nalazków doskonalących narzędzia pracy, w mechanizacji procesów pro-
dukcyjnych oraz nowych zasadach organizacji produkcji i jej kalkulacji 
ekonomicznej5. Stopniowo, w różnym tempie uzależnionym od przesłanek 
społeczno-gospodarczych w poszczególnych krajach, zdobycze rewolucji 
przemysłowej zaczęły się rozprzestrzeniać poza Anglię. Postęp, jaki doko-
nał się w ramach rewolucji przemysłowej, w sposób bezpośredni przyczynił 
się do powstawania nowych rodzajów uzbrojenia, podwyższenia jego pa-
rametrów technicznych i operacyjnych, a także do obniżenia kosztów wy-
twarzania. Zaczęły powstawać wyspecjalizowane fabryki, które ze względu 
na przedmiot wytwarzania i związaną z tym specyfikę zaliczono do odręb-
nej gałęzi przemysłu, nazywając ją przemysłem zbrojeniowym, przemy-
słem obronnym bądź sektorem zbrojeniowym. Dążenie do osiągnięcia 
przewagi w coraz większym stopniu uzależnione było od ogólnego pozio-
mu gospodarczego, który warunkował możliwości finansowe państwa, od 
potencjału przemysłu zbrojeniowego oraz rozwoju nauki. Pochodną tych 
czynników była zdolność do opracowywania nowych, coraz doskonalszych 
rodzajów uzbrojenia i wyposażenia oraz metod ich wytwarzania. W wyniku 
tych przemian odwieczna konkurencja w zakresie zbrojeń zaczęła charak-
teryzować się niespotykaną dotąd intensywnością. Zjawisko to określano 
mianem wyścigu zbrojeń i dotyczyło przede wszystkim państw odgrywają-
cych kluczowe role na arenie międzynarodowej. Za przykład może służyć 
rywalizacja między przyszłymi przeciwnikami biorącymi udział w obu woj-
nach światowych, ale szczególne rozmiary i intensywność oraz zakres 
wyścig zbrojeń osiągnął po II Wojnie Światowej. Był efektem dwubieguno-
wego podziału większości ówczesnego świata, jaki dokonał się w wyniku 
fundamentalnych rozbieżności między Wschodem i Zachodem, dotyczą-

                                                
3 Starorzymska maksyma: si vis pacem, para bellum. 
4 Przyjmuje się, że przebiegała ona w latach 1760-1830. 
5 J. Szpak, Historia gospodarcza powszechna, PWE, Warszawa,1997, s. 100-108. 
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cych ideologii, modelu organizacji społeczeństwa i sprawowania władzy. 
Przejawiał się w dążeniu do osiągnięcia przewagi militarnej nad potencjal-
nym przeciwnikiem i był realizowany przez obie rywalizujące strony, co 
ograniczało praktycznie możliwości jego zahamowania, gdyż wciąż miały 
one nadzieję na osiągnięcie przewagi, a to powodowało, że poziom 
względnej równowagi wciąż się podwyższał, powodując narastające po-
czucie zagrożenia społeczeństw, angażując ogromne środki materialne 
i zwiększając poziom napięcia między rywalizującymi blokami. Narastające 
zagrożenie wybuchu konfliktu zaplanowanego albo przypadkowego, będą-
cego wynikiem pomyłki bądź nieporozumienia doprowadziły, także pod 
wpływem presji społeczeństw, do rozpoczęcia rozmów ogólnie nazwanych 
rozbrojeniowymi. W ich wyniku osiągnięto liczące się efekty w postaci trak-
tatów, z których najważniejsze dotyczyły ograniczenia oraz redukcji zbro-
jeń strategicznych, a także redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych. 
Porozumienia te w istotny sposób zmniejszały niebezpieczeństwo wybu-
chu konfliktu globalnego6. Tendencja ta została jednak zahamowana po 
objęciu prezydentury w USA przez R. Reagana. Zwiększył on intensyw-
ność wyścigu zbrojeń, licząc na pogłębienie kryzysu mało wydolnych go-
spodarek bloku socjalistycznego, przede wszystkim ZSRR. Efekt przerósł 
oczekiwania, bo nastąpiła całkowita dekompozycja tego bloku. Na osta-
teczny efekt, poza ekonomicznymi skutkami wyścigu zbrojeń, złożyło się 
jeszcze szereg czynników o charakterze społecznym, świadomościowym. 
Ważną rolę odegrał rozwijający się w poszczególnych krajach kryzys eko-
nomiczny i ideologiczny, którego zaczątki miały miejsce w Polsce. 

Po upadku obozu socjalistycznego na początku lat dziewięćdziesiątych 
wystąpiła tendencja do zmniejszania wydatków na cele wojskowe. Okazała 
się ona krótkotrwała, bo już w II połowie dekady nastąpił ponowny wzrost 
tych wydatków, a jedną z ważniejszych przyczyn był znaczący wzrost kon-
fliktów lokalnych oraz próby powrotu Rosji na pozycję mocarstwa global-
nego i odbudowy przez nią dawnych jej wpływów w Azji i w Europie Środ-
kowo-Wschodniej. Obserwując i oceniając rozwój sytuacji na Kaukazie, 
w Środkowej Azji, na Ukrainie czy na Bliskim Wschodzie, trudno się oprzeć 
wrażeniu, że mamy do czynienia z tworzeniem się kolejnego cyklu wyścigu 
zbrojeń. W porównaniu z sytuacją z okresu tzw. zimnej wojny, nastąpiła 
jednak istotna zmiana w sytuacji międzynarodowej, pojawiły się na scenie 
globalnej Chiny, które nie ukrywają, że chcą zmienić swój status mocar-
stwa regionalnego i stać się mocarstwem globalnym. Mimo pewnego spo-
wolnienia tempa wzrostu w ostatnim okresie, Chiny nadal wyraźnie wy-
przedzają pod tym względem zarówno Stany Zjednoczone, jak i kraje eu-
ropejskie oraz Rosję. Ze wzrostem gospodarczym idą w parze nakłady na 
rozwój potencjału militarnego. Chiny wychodzą z etapu tylko licencyjnej 
                                                

6 SALT I (1972 r.), SALT II (1979 r.), START I (1991 r.), START II (1993 r.), Traktat 
o redukcji strategicznych zbrojeń ofensywnych. 
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produkcji uzbrojenia, a coraz częściej bazują na opracowaniach własnego 
zaplecza naukowo-technicznego. Mimo że pod względem technologii mili-
tarnych Chiny jeszcze ustępują Rosji, a tym bardziej Stanom Zjednoczo-
nym, to jeśli nie nastąpią nieprzewidziane okoliczności, mogą stać się 
w stosunkowo niedalekiej perspektywie największym rywalem zarówno 
Rosji, jak i USA. Widać wyraźnie, że Rosja, mając świadomość zdecydo-
wanie słabszego od Zachodu potencjału gospodarczego ograniczającego 
możliwości militarne, będzie dążyła do „przeciągnięcia” Chin na swoją 
stronę bądź zapewnienia ich neutralności. 

Istotą wyścigu zbrojeń jest dążenie przez jedną i drugą stronę do osią-
gnięcia przewagi. Naruszenie równowagi wywołuje działania strony wy-
przedzonej do odtworzenia równowagi, a jak się uda, do uzyskania prze-
wagi. Powoduje to swoistą spiralę przeciwstawnych działań, które kosztem 
ograniczenia środków na inne, często ważne społecznie cele, podnoszą 
pułap zbrojeń. Może to w ostatecznym rozrachunku doprowadzić do osła-
bienia bądź nawet upadku słabszego gospodarczo uczestnika wyścigu 
zbrojeń. Tak właśnie zakończył się wyścig zbrojeń między Zachodem i tzw. 
obozem socjalistycznym. Póki jednak wyścig trwa, jego uczestnicy, czyli 
państwa albo bloki państw, przeznaczają potężne środki na rozbudowę 
zdolności produkcyjnych sektora zbrojeniowego oraz na programy rozwija-
jące doskonalsze, często nowatorskie rodzaje uzbrojenia i technologie. 

Rynek uzbrojenia charakteryzuje się szeregiem specyficznych cech, 
które wynikają z wyjątkowego produktu, jakim jest uzbrojenie. Rynek 
uzbrojenia tworzą przemysły zbrojeniowe poszczególnych państw oraz 
handel bronią i sprzętem wojskowym w wymiarach wewnętrznym i ze-
wnętrznym. Rynek ten nie spełnia większości kryteriów liberalnej teorii 
handlu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przede wszystkim rodzaj pro-
duktów będących przedmiotem produkcji i obrotu oraz to, że głównym 
klientem na tym rynku jest państwo. 

Specyfika rynku uzbrojenia ujawnia się już na etapie formułowania po-
pytu na jego produkty. Popyt ten, zgłaszany bezpośrednio przez wojsko-
wych, jest jednak pochodną potrzeb znacznie szerszych, wynikających 
z międzynarodowej sytuacji danego kraju, jego polityki zagranicznej i wyni-
kających z niej sojuszy politycznych i militarnych. 

Wybór określonego systemu sojuszy w dużej mierze decyduje o kie-
runkach formułowanej i realizowanej polityki obronnej, w konsekwencji 
więc przesądza też w znacznym stopniu o potrzebach zgłaszanych przez 
siły zbrojne. 

Potrzeby te muszą uwzględniać przyjęte i stosowane przez sojusz 
standardy nowoczesności oraz względy kompatybilności uzbrojenia 
i sprzętu. Narzuca to odpowiednie wymagania rodzimemu przemysłowi 
zbrojeniowemu oraz zapleczu naukowo-badawczemu. Na kierunki i roz-
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miary prac nad nowymi rodzajami uzbrojenia wpływają również osiągnięcia 
rzeczywistych, ale i potencjalnych przeciwników oraz konkurentów. 

W rozważaniach nad czynnikami kształtującymi potrzeby zbrojeniowe 
nie można też pominąć faktu, że produkcja zbrojeniowa jest elementem 
koniunktury / zatrudnienie w przemyśle zbrojeniowym, interesy lokalne 
w dziedzinie inwestycji i dochodów /. 

Żaden przemysł zbrojeniowy nie może, nawet z tytułu prywatnej wła-
sności, samodzielnie decydować o rodzajach, ilości i jakości uzbrojenia 
oraz o jego cenie. 

Podstawowe decyzje z tego obszaru podejmuje państwo jako główny 
klient na tym rynku. Producent musi też konsultować z państwem wybór 
zewnętrznego klienta.  

Uzależnienia producentów uzbrojenia mają w dużej mierze charakter 
polityczny, a w znacznej części także i ekonomiczny. Państwo bowiem 
w znacznym stopniu pokrywa ciężar kosztów produktu finalnego, a czasem 
nawet bierze na siebie wysiłek wyposażenia i zaopatrzenia produkcyjnego. 
Zdarza się często, że koszty przedsięwzięć zbrojeniowych w trakcie reali-
zacji rosną tak dalece, że możliwości ich finansowania całkowicie ze źródeł 
prywatnych byłoby niemożliwe. Bywa czasem, że wzrost kosztów jest za-
winiony przez firmę, ale najczęściej jest to skutek przyjęcia za decydujące 
innych kryteriów niż minimalizacja kosztów. Mogą nimi być np. szybkość 
dostawy, konieczność modyfikacji technicznych w trakcie produkcji, jakość 
czy gotowość do użytku.  

Popyt na uzbrojenie jest więc funkcją szeregu czynników innych niż 
w przypadku dóbr cywilnych. Ważną cechą tego rodzaju popytu jest jego 
duża niestabilność. Często występują znaczne zmiany dotyczące wielkości 
i struktury zamówień. Sprawia to sporo kłopotów firmom zbrojeniowym i nie 
pozostaje bez wpływów na koszty. Zabezpieczeniem przed tego typu fluk-
tuacjami, przynajmniej w pewnym stopniu, jest posiadanie przez firmy wła-
ściwego zaplecza naukowo-badawczego, w tym przede wszystkim perso-
nelu na odpowiednim poziomie. Ponadto najczęściej państwo gwarantuje 
odpowiedni poziom zakupów oraz udziela pomocy w inwestycjach produk-
cyjnych i pracach rozwojowych. Jedną z najistotniejszych cech rynku 
uzbrojenia, w sposób decydujący odróżniającą go od rynku cywilnego, jest 
sposób ustalania cen uzbrojenia. Cena ta nie jest ustalana na rynku, lecz 
przede wszystkim w wyniku negocjacji między państwem, a przedsiębior-
stwem. Najczęściej ceny te są zawyżone, gdyż tylko takie umożliwiają 
przeżycie przedsiębiorstwom zbrojeniowym. Nie oznacza to jednak całko-
witego braku konkurencji między producentami broni. 
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Próba prognozowania tendencji rozwoju 

nowych technologii w Rosji, USA, Unii Europejskiej 
 

Federacja Rosyjska 
Po zastoju, a nawet regresie, jakiego doświadczył rosyjski przemysł 

zbrojeniowy bezpośrednio po rozpadzie ZSRR i w pierwszych latach dzie-
więćdziesiątych po objęciu funkcji prezydenta przez W. Putina, podjęte 
zostały działania mające na celu odtworzenie, a następnie rozwinięcie 
możliwości produkcyjnych i naukowo-badawczych rosyjskiego przemysłu 
zbrojeniowego. Na skutek uzyskania niepodległości przez dotychczasowe 
republiki związkowe część potencjału sektora zbrojeniowego dawnego 
ZSRR znalazła się poza granicami Federacji Rosyjskiej. Szczególnie do-
tkliwe było usamodzielnienie się Ukrainy, na terenie której znajdowało się 
szereg kluczowych przedsiębiorstw zbrojeniowych. W początkowych latach 
zachowane były jednak dotychczasowe więzi produkcyjne przedsiębiorstw 
ukraińskich i rosyjskich, gdyż było to korzystne dla obu stron. Ukraina po-
zostawała zresztą nadal w strefie rosyjskich wpływów, ale Rosja wraz 
z poprawą stanu swojej gospodarki podjęła kroki zmierzające do wypełnie-
nia luk, jakie zaistniały w potencjale kompleksu zbrojeniowego po rozpa-
dzie ZSRR. Realizacji tych zamiarów sprzyjała dobra dla Rosji koniunktura 
na światowym rynku paliw. Dokonano reorganizacji potencjału zbrojenio-
wego, tworząc wyspecjalizowane kompleksy obronno-przemysłowe 
o większych możliwościach produkcyjnych i badawczo-rozwojowych. Kry-
zys ukraiński i nałożone na Rosję sankcje nie spełniły do końca oczekiwań. 
Ich wpływ na procesy modernizacyjne armii i przemysłu zbrojeniowego był 
stosunkowo niewielki, ponieważ jak się ocenia, obroty roczne w ramach 
kooperacji rosyjskich przedsiębiorstw zbrojeniowych z Zachodem stanowiły 
około 2% ogółu wydatków na modernizację techniczną. Ponadto przyspie-
szyły one procesy lokalizacji całej produkcji uzbrojenia i wyposażenia woj-
skowego na terytorium Rosji.  

Aktualnie, według programu rozwoju przemysłu zbrojeniowego przed-
stawionego przez wicepremiera D. Rogozina, przeznaczy ona na rozwój 
przemysłu zbrojeniowego w latach 2016-2020 ponad bilion rubli (16,7 mld 
$). Środki te, zgodnie z planem zatwierdzonym przez premiera 
D. Miedwiediewa, zostaną wykorzystane na wzmacnianie potencjału ka-
drowego przedsiębiorstw zbrojeniowych i zastępowanie dotychczasowego 
importu produkcją własną. Ważnym celem programu będzie uruchomienie 
ponad dziewięciuset nowych obiektów produkcyjnych oraz zapewnienie 
czterdziestoprocentowego udziału produktów innowacyjnych w ogólnej 
produkcji sektora zbrojeniowego, co ma się wyrazić opracowaniem co 
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najmniej 1300 nowych technologii7. Trudno jednoznacznie ocenić realność 
tych zamierzeń, najprawdopodobniej może to być jeden ze sposobów 
skłonienia Zachodu do rezygnacji z sankcji, bo nie odnoszą one zamierzo-
nych skutków. Wiele będzie zależało od koniunktury na rynku paliw i in-
nych surowców i od zdolności gospodarki rosyjskiej do dywersyfikacji źró-
deł dochodu narodowego. 

Można też z dużym prawdopodobieństwem oczekiwać działań utrzy-
mujących wysoką pozycję Rosji w przemyśle lotniczym i rakietowym oraz 
pancernym i artyleryjskim, a także spodziewać się prób przyspieszenia 
rozwoju w dziedzinach stosunkowo słabszych, takich jak przemysł okręto-
wy czy gałęzie przemysłu bazujące na zaawansowanej elektronice i infor-
matyce. 

Stany Zjednoczone Ameryki 
USA także zmniejszyły swoje wydatki obronne po upadku obozu 

państw socjalistycznych, mimo to jednak ich wielkość i tak wyraźnie prze-
wyższała wydatki na te cele Europy Zachodniej. Przywiązywały one 
szczególną wagę do rozwijania i wprowadzania nowych, często przełomo-
wych technologii wojskowych. Są niekwestionowanym liderem w produkcji 
większości rodzajów broni i wyposażenia wojskowego. Jest to niewątpliwie 
pochodna faktu, że mimo wielu opinii prorokujących zmierzch ich potęgi, 
pozostają one nadal liderem światowej gospodarki i niekwestionowaną siłą 
militarną. Samoloty F – 22 czy F – 35 nie mają jak do tej pory swoich od-
powiedników i nic nie wskazuje na to, by sytuacja w perspektywie najbliż-
szych lat się zmieniła (prace nad rosyjskim T – 50 Suchoj opóźniają się 
i jak dotąd nie wyszły poza fazę prototypów).  

Podjęto prace nad nowymi silnikami dla śmigłowców znacznie wydaj-
niejszych, trwalszych i oszczędniejszych, modernizuje się samoloty trans-
portowe8. Wobec podjęcia przez Rosję modernizacji arsenału jądrowo-
rakietowego także w USA zdecydowano o produkcji, pierwszej od czasów 
zimnej wojny bomby termojądrowej wersji B61 – 12, która jest daleko idącą 
modernizacją bomby B619. Rozpoczęto także program, którego celem jest 
dostarczenie na potrzeby armii i NASA nowych, nośnych silników rakieto-
wych. Podjęto prace nad nowymi generacjami radarów, które będą miały 
zastosowanie w marynarce wojennej, lotnictwie i w różnych systemach 

                                                
7 Na rozwój przemysłu zbrojeniowego przeznaczy się w Rosji ponad bilion rubli, biz-

nes.interia.pl/wiadomości/news [dostęp:30.05.2016]; K. Czerniewicz, Konfrontacji ciąg 
dalszy. Co mówi rosyjska strategia bezpieczeństwa, https://oaspl.org/2016 [do-
stęp:16.02.2016]. 

8 J. Sabak, Miliard dolarów na nowe silniki dla US Air Force, 
http://www.defence24.pl/61492,miliard-dolarow-na-nowe-silniki-dla-us-air-force [dostęp: 
25.02.2014]. 

9 A. Hładij, Modernizacja bomb jądrowych B61. Wzmocnienie NATO Nuclear Sharing, 
http://www.defence24.pl/analiza_modernizacja-bomb-jadrowych-b61-wzmocnienie-nato-
nuclear-sharing [dostęp: 28.12.2014]. 
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dowodzenia. Dużą rangę nadano pracom poświęconym stworzeniu auto-
nomicznych systemów analizy sytuacji opracowywanych przez Siły Po-
wietrzne Stanów Zjednoczonych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji10 
Nie zaniedbuje się prac nad nowymi rodzajami uzbrojenia dla wojsk lądo-
wych, wojsk specjalnych i marynarki wojennej. 

Kraje Unii Europejskiej i NATO 
Całkowite wydatki na cele obronne w krajach członkowskich UE 

zmniejszyły się w ciągu ostatnich lat o ponad 20 mld EUR, a wydatki 
w zakresie badań i rozwoju spadły o prawie 30 procent11. Był to efekt nie 
do końca słusznego przekonania, że w perspektywie najbliższych dziesię-
cioleci nie wystąpią poważniejsze zagrożenia dla Europy o klasycznym 
charakterze militarnym. W następstwie takich przekonań większość środ-
ków przeznaczano na tworzenie zdolności w zakresie zarządzania kryzy-
sowego i sił szybkiego reagowania potrzebnych do przeciwstawienia się 
zagrożeniom terrorystycznym oraz do interwencji i misji w przypadkach 
wojen lokalnych. Ta sprawa jest ciągle ważna, ponieważ aktualnie na 
trzech kontynentach trwa ponad 16 misji i operacji firmowanych przez Unię 
Europejską. Jednak wydarzenia z ostatnich lat na Ukrainie, nowa polityka 
Rosji, tworząca zagrożenie dla stabilności terytorialnej i politycznej w Eu-
ropie, zmusiła kraje europejskie do drastycznego i stosunkowo szybkiego 
przewartościowania swojej polityki obronnej. Nie przełożyło się to jeszcze 
na wydatny, realny wzrost budżetów obronnych państw europejskich 
i przekierowanie ich w większym stopniu na opracowywanie i produkcję 
takich rodzajów uzbrojenia, które będą przydatne zarówno do obrony tery-
torium kraju, jak i operacji szybkiego reagowania kryzysowego, bo procesy 
decyzyjne w Unii Europejskiej dla zachowania zasad demokratycznych 
wymagają czasu, ale sytuacja zmierza w dobrym kierunku.  

Europejska Agencja Obrony przewiduje, że w ciągu kolejnych 5-10 lat 
pojawią się nowe technologie, które wywrą istotny wpływ na sektor obron-
ny. EDA podejmuje działania zmierzające do stworzenia strategii rozwoju 
kluczowych technologii obronnych. Pierwsza lista takich technologii została 
przyjęta i będą one opracowywane w ramach współpracy krajów człon-
kowskich. Kluczową technologią ma być mikro- i nanoelektronika, która 
umożliwi tworzenie zintegrowanych, inteligentnych systemów. Dzięki niej 
wysoko zautomatyzowane systemy lądowe, morskie i powietrzne będą 
mogły być sterowane zdalnie, aby wspierać i chronić żołnierzy w sytu-
acjach zagrożenia. Kluczowe znaczenie będą miały także technologie 
                                                

10 T. Fastyn, Sztuczna inteligencja rozwiązaniem problemów w cyberprzestrzeni, 
http://www.cyberdefence24.pl/434435,sztuczna-inteligencja-rozwiazaniem-problemow 

-w-cyberprzestrzeni [dostęp: 23.08.2016]. 
11 Nadszedł czas, by działać razem – wypowiedź Federici Mogherini, Wysokiego 

Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Wicepreze-
sa Komisji oraz Szefowej Europejskiej Agencji Obrony, [w:] European Defence Matters, 
Magazine of European Defence Agency, 08 Issue, 2015. 
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związane z ochroną żołnierzy i ludności cywilnej, umożliwiające wykrywa-
nie materiałów wybuchowych czy środków biologicznych lub chemicznych. 
W ostatnim okresie Europejska Agencja Obrony coraz więcej uwagi po-
święca wypracowaniu Strategii Cyberbezpieczeństwa UE, tworząc pod-
stawy dla badań i technologii w zakresie ochrony przed cyberatakami 
i inicjując program rozwoju zdolności do obrony w cyberprzestrzeni. EDA 
zainicjowała także programy budowy systemu tankowania powietrznego, 
wspólnego systemu łączności satelitarnej dla agencji rządowych oraz bez-
załogowych statków powietrznych. 

Polska powinna wykorzystywać w jak największym stopniu możliwość 
włączania się (tak PGZ jak i firmy prywatne) do programów inicjowanych 
przez EDA.  

 
 

Podsumowanie 
 
Niewątpliwie sytuacja, z jaką mamy od kilku lat do czynienia w po-

szczególnych regionach świata, w tym także w Europie, ale również w skali 
globalnej, zaczyna spełniać kryteria przypisane wyścigowi zbrojeń. Na ra-
zie między potencjalnymi przeciwnikami występuje zbyt duża dysproporcja 
potencjałów, szczególnie ekonomicznych, ale Rosja, inaczej niż państwa 
w pełni demokratyczne, może bez większych, przynajmniej formalnych 
sprzeciwów, przeznaczyć większy procent swojego PKB na cele zbroje-
niowe, wyrównując częściowo istniejące różnice. Oczywiście bezpośrednio 
odbić się to musi na poziomie życia większości społeczeństwa, a w dalszej 
perspektywie może spowodować niedoinwestowanie i zaniedbania w róż-
nych obszarach niezwiązanych bezpośrednio z obronnością. Gospodarka 
jest jednak systemem naczyń połączonych i prędzej czy później poprzez 
system wzajemnych wpłynie to także na sferę obronności. Jak pamiętamy 
w swoim czasie USA, za prezydentury R. Reagana, wykorzystały ten me-
chanizm w rywalizacji z ZSRR, mającym wtedy relatywnie silniejszą pozy-
cję niż dzisiejsza Rosja. Rosja próbuje jednak ten niekorzystny układ sił 
zmieniać, starając się tworzyć doraźne koalicje, a gdyby się udało to trwal-
sze sojusze. Ze względu na posiadanie rozbudowanego przemysłu zbroje-
niowego, stosunkowo silnej armii, mającej w arsenałach obok uzbrojenia 
klasycznego także bogaty arsenał jądrowy, a także z powodu autokratycz-
nego systemu kierowania pozwalającego na większą decyzyjność niż sys-
temy demokratyczne, Rosja jest potencjalnym przeciwnikiem, którego nie 
można lekceważyć. Poza działaniami w sferze materialnej, sojusznicy 
w ramach NATO, czy Unii Europejskiej, powinni przewidzieć na czas za-
grożeń bardziej sprawny i w mniejszym stopniu obciążony formalnymi pro-
cedurami system wypracowywania i podejmowania decyzji.  
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TRENDS IN THE DEVELOPMENT  
OF DEFENCE TECHNOLOGIES AND INDUSTRIES 

 

The paper discusses the main priorities in the development of defence 
industries, considering technological innovations, which are an important 
element of this development. The said issue is presented as one compo-
nent of international competition, which aims to achieve military superiority 
over a potential enemy. The author discusses several ways in which such 
superiority can be established, including an arms race and international 
attempts at restricting it. The paper also presents unique characteristics 
of defence industries, regardless of what social and economic systems 
operate in their countries, as well as discussing major factors influencing 
their development. By analysing available data, the author has made pre-
dictions concerning new defence technologies in countries and regions 
such as Russia, the USA, and Western Europe. 
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