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Abstrakt
Tématem práce je analýza různých vazeb, jež existují mezi zahraniční politikou a politikou zbrojního exportu u zemí, které jsou významnými vývozci zbraní; jedná se především o USA, vyspělé západoevropské státy, tři bývalé republiky SSSR, Izrael, Čínu, obě Koreje a některé další. Po teoretické stránce se práce opírá hlavně o teorii zbrojního exportu a částečně o teorii zahraniční politiky „single-country“. Hlavním záměrem práce je zjistit, do jaké míry je export zbraní ze států dodavatelských do států zákaznických ovlivněn zahraničně-politickými nebo jinými vztahy mezi těmito státy a jakou roli hraje ekonomická motivace. Výsledkem by měla být typologie sahající od exportu maximálně politizovaného (tj. úzce spojeného se zahraniční politikou) až k vývozu zcela oportunistickému (orientovanému jen na finanční zisk).

1. Úvod
Zbrojní průmysl představuje důležitý a současně velice specifický sektor ekonomiky, který disponuje špičkovými technologiemi (jež obvykle sám vytváří), pracuje s velkými finančními částkami a dodává své produkty pouze úzké kategorii klientů, tedy ozbrojeným silám (popř. i ozbrojeným bezpečnostním sborům). Země, jež jsou významnými výrobci vojenské techniky, bývají (až na výjimky) také významnými exportéry, tj. dodávají výrobky zbrojního průmyslu také do zahraničí jiným státům. Export vojenské techniky je komplexní téma, které je vlastně stále předmětem nejrůznějších rozborů, nezřídka s normativním nádechem. Zpravidla však jde o analýzy samotného exportu, které mnohdy postrádají zasazení do širšího teoretického rámce a podrobněji se nezabývají motivací, jež za exportem stojí. Zvláště pak v českém prostředí lze říci, že komplexní analýzy exportu zbraní, které zohledňují např. vazby na zahraniční politiku, nepatří mezi příliš rozšířený druh odborných textů.
Také z tohoto důvodu jsem pro svoji bakalářskou práci obájenou v roce 2008 zvolil téma zbrojního exportu Ruské federace a analyzoval jsem vazby mezi ruskou zahraniční politikou a politikou zbrojního exportu; výsledkem této práce byl výčet několika různých modelů těchto vazeb. Tématem mé magisterské práce je v zásadě rozšíření tohoto přístupu na další země, jež jsou významnými vývozci vojenské techniky, a to se záměrem rozčlenit je do skupin dle toho, jak se do jejich zbrojní exportní politiky promítá politika zahraniční. Jinými slovy, výsledkem by měla být deskriptivní typologie převládající motivace států k exportu zbraní.
Jednotlivé vývozce vojenské techniky lze chápat jako oddělené entity, takže u každé země by mohla být uskutečněna analýza zbrojní exportní politiky s ohledem na zahraničně-politické vazby ke státům, do nichž jsou zbraně exportovány. To však zřejmě nebude nezbytné, protože bude možné určit konkrétní faktory, které obecně ovlivňují vývoz vojenské techniky, a ty pak bude možné ilustrovat na příkladech konkrétních zemí. Zdrojem dat budou zejména statistiky o vývozu zbraní, tiskové zprávy zbrojovek a státních orgánů, odborné i žurnalistické texty na toto téma apod.; jedná se vesměs o dobře dostupné prameny. Lze očekávat, že budou získány výsledky sahající od úzké provázanosti obou politik až k jejich téměř nezávislému fungování. Na tomto základě pak bude možno roztřídit analyzované státy do několika skupin (předběžně tří až pěti), jež budou odpovídat kategoriím zamýšlené typologie.

2. Shrnutí literatury
Zbrojní export je součástí zbrojní politiky („armament policy“); analytický rámec ke studiu tohoto sektoru nabízí např. Mareš v úvodní kapitole sborníku Zbrojní politika Evropské unie. Zbrojní politiku definuje jako „státní opatření a výdaje, které kryjí potřebu zbrojení, aby byl stát vyzbrojen pro případ válečného konfliktu“. Zbrojení je chápáno jako „proces vybavování zbraněmi“.  Mareš, M.: Vymezení a analytický rámec zbrojní politiky Evropské unie, s. 8. Tentýž text také uvádí aktéry a dimenze zbrojní politiky, kterými jsou 1. výrobci zbraní, 2. uživatelé zbraní (tedy ozbrojené síly), 3. obchod (resp. trh) se zbraněmi a konečně 4. odzbrojení. Jako specifického aktéra uvádí ještě tzv. vojensko-průmyslový komplex, což je pojem užívaný pro „železný trojúhelník“ politických vůdců, vysokých důstojníků a zbrojního průmyslu. Často se užívá s negativní konotací, ale jeho původní význam je neutrální.  Tamtéž, s. 9-10.
Zřejmě nejvýznamnější publikací pro analýzu samotného exportu zbraní je práce Buzana a Herringa The Arms Dynamics in World Politics. Ta jako jeden z úseků zbrojní politiky uvádí šíření vojenských technologií, které se děje třemi způsoby: 1. fyzickou či politickou expanzí států produkujících tyto technologie (dříve koloniální expanze, dnes hlavně vojenské základny v zahraničí), 2. transferem vojenských technologií od států vyrábějících tyto technologie ke státům, jež je samy vyrábět nemohou (tj. exportem samotné techniky), a 3. šířením schopnosti vyrábět tyto technologie (díky obecnému technologickému pokroku, někdy také díky prodeji technologií).  Buzan, B. a Herring, E.: The Arms Dynamics in World Politics, s. 33-34. Dynamiku obchodu se zbraněmi určuje nabídka a poptávka, tj. motivace zemí, jež vojenskou techniku vyrábějí (resp. vyvážejí) a kupují (resp. dovážejí). Existují dvě hlavní motivace, a to politická a ekonomická. Politická bere možnost vyrábět zbraně jako prostředek pro zajištění nezávislosti státu, pro vykonávání vlivu na země, jež tuto možnost nemají, a pro soupeření s jinými státy, jež tuto možnost mají. Pomocí dodávek zbraní lze také podporovat a bránit spojence.  Tamtéž, s. 34-35. Jako samostatná (třetí) forma motivace nebo jako poddruh politické se ještě někdy uvádí úsilí státu zajistit vyzbrojováním spojenců vlastní obranyschopnost či regionální bezpečnost.  Russia enjoys comparative advantage over the U.S. in terms of defense, on-line text. Extrémní podobou může být „proxy war“, tedy situace , kdy dva státy proti sobě vedou válku prostřednictvím svých slabších spojenců.

Druhá hlavní motivace zbrojního exportu je ekonomická. Soustřeďuje se tedy zejména na finanční zisk, resp. na kompenzaci nákladů na vývoj a výrobu, cože stále více potřeba, jelikož ceny moderních zbraní jsou astronomické. Významným faktorem je zde také samotný zbrojní průmysl, který představuje důležitou část ekonomiky, produkuje velké zisky, zajišťuje mnoho pracovních míst a dodává špičkové technologie, které lze využít i v civilním sektoru. Státy tak mají jasný zájem svůj zbrojní průmysl podporovat, a sice formou přímých dotací, zadáváním větších zakázek pro domácí ozbrojené síly a podporou exportu.  Buzan, B. a Herring, E.: The Arms Dynamics in World Politics, s. 35 a 106.
Vyspělé země se ale stále častěji dostávají do dilematu ohledně toho, zda mají exportovat i své nejmodernější zbraně. Jestliže to udělají, sníží tím sice náklady na vývoj a výrobu, ovšem riskují ztrátu technologického náskoku (viz současný spor v USA o to, zda vyvážet výkonný stíhací letoun F-22). Pokud to neudělají, utrpí ekonomické ztráty a riskují oslabení domácího zbrojního průmyslu (viz současnou úpornou snahu Francie získat exportní kontrakt na bojový letoun Rafale). Jistým kompromisem může být export méně pokročilých zbraní (o což se dnes snaží zejména USA), popř. export „slabších“ variant pokročilých zbraní (což je ruský přístup), ale problém je v tom, že této technice už dnes mohou zdatně konkurovat i produkty zbrojního průmyslu méně vyspělých států (jako je Brazílie).  Tamtéž, s. 36, 45 a 106. Rizikový je i prodej technologií a licencí, protože hrozí nelegální zkopírování, popř. možnost, že se licenční zbraně nakonec obrátí proti původnímu tvůrci (obě dilemata poznamenávají ruský export do ČLR).
Faktem však je, že už od počátku studené války stále více přibývá mezinárodních projektů vývoje a výroby zbraní, což do té doby prakticky neexistovalo. Hlavní příčinou jsou rostoucí ceny špičkových vojenských technologií (mj. elektroniky), kvůli kterým je samostatný vývoj moderních zbraní pro naprostou většinu zemí neúnosný. Kromě licenční produkce se objevují programy společné výroby (co-production) a společného vývoje (co-development). Nejvíce se do takových projektů zapojují USA, evropské země NATO a Japonsko. Tato tzv. globalizace zbrojní výroby způsobuje, že např. i „čistě americké“ zbraně obsahují množství součástek od subdodavatelů z Evropy a Japonska. Ukazuje se, že tato koncepce znamená podstatnou úsporu nákladů i technologický přínos, a dokonce lze odvodit, že absolutně opačný přístup, tj. jakási totální „nacionalizace“ zbrojního průmyslu, přispěl k pádu SSSR.  Brooks, S. G.: Producing Security, s. 76-128.

Jelikož tématem této práce je zkoumání vazeb mezi zbrojní exportní politikou a zahraniční politikou, je třeba stanovit také teoretický rámec zahraniční politiky. V bakalářské práci se mi osvědčila teorie zahraniční politiky „single-country“, kterou vytvořil James N. Rosenau. Jde o nepříliš rozšířenou, ale podle mého názoru velmi podnětnou teorii, jež je vhodná pro analýzu zahraniční politiky velmocí. V podstatě jde o syntézu modernistické teorie zahraniční politiky a neorealistické teorie mezinárodních vztahů. Neorealismu se blíží axiomem, že ústřední role v mezinárodní politice patří silným státům, které prosazují své zájmy i na úkor menších zemí. Na rozdíl od realismu však „single-country theory“ vychází z předpokladu, že stát nefunguje jako „monolit“, nýbrž že jeho zahraniční politika je výslednicí řady zájmů, motivací a činností různých aktérů či prvků zahraničně-politického aparátu.  Lancov, S. A. a Ačkasov, V. A.: Mirovaja politika i meždunarodnyje otnošenija, s. 78-81.
Rosenau představil tuto teorii jako analytický rámec pro výzkum zahraniční politiky SSSR v různých obdobích. „Single-country theory“ je obecně vhodná k analýze zahraniční politiky zemí, které v historii prodělaly zásadní změny své vnitřní i zahraniční politiky i změny svého mezinárodně-politického postavení; tento přístup lze popsat jako „within-system, across-time comparison“.  Rosenau, J. N.: Toward Single-Country Theories of Foreign Policy: the Case of the USSR, s. 63-64. Kromě toho se tato teorie pokouší o „smíření“ dvou teoretických škol, které usilují o určení faktorů determinujících zahraniční politiku. Specialisté zdůrazňují specifika a odlišnosti různých zemí (a také osobní vlastnosti politických vůdců) a píší idiografické studie, kdežto komparatisté usilují o generalizující přístup, akcentují společné vlastnosti států a tvoří nomotetické studie. Teorie „single-country“ přikládá stejný význam specifickým i společným faktorům, které považuje za dvě podskupiny faktorů statických; kromě nich zkoumá i faktory dynamické, jež dále rozděluje na vnitřní a vnější.  Tamtéž, s. 60-61.

3. Operacionalizace a metody
Hlavní metodou ve výzkumu zbrojní exportní politiky i zahraniční politiky bude standardní „policy analysis“, resp. rozbor a komparace obsahu a konkrétních kroků. V praxi to znamená popis zbrojního exportu ze zkoumaných zemí po stránce směřování (tedy zákaznických zemí), kvantity (čili množství vyvezených zbraní), kvality (tj. kategorie a technické úrovně zbraní) a některých forem financování (jako je např. úvěr či zahraniční pomoc). To jsou zřejmě hlavní parametry, které popisují koncept zbrojní exportní politiky a kterým je rovněž nutno věnovat pozornost při rozboru vztahu k zahraniční politice. Tak např. lze očekávat, že většina vývozců s politickou motivací bude diferencovat své odběratele podle „stupně přátelství“ a podle toho jim poskytovat různou techniku. (Příklad: Rusko dodává do Indie i vysloveně „velmocenské“ zbraně pro „projekci síly“, např. letadlovou loď nebo nukleární ponorky, kdežto Číně takovou techniku zjevně uvolnit nechce.) Jasným indikátorem politické motivace je i přítomnost oněch speciálních forem financování (typicky u exportu USA do Izraele nebo Egypta), jelikož z ryze ekonomického hlediska jsou tyto postupy samozřejmě nevýhodné.
Při hodnocení vztahu k zahraniční politice je třeba pečlivě zohledňovat i některé specifické faktory (např. „zvláštní vztahy“ USA s Velkou Británií, vazby bývalých koloniálních velmocí na někdejší kolonie, zájmy Ruska v republikách bývalého SSSR apod.), jež mnohdy sehrávají klíčovou roli. Dále je nezbytné brát na vědomí, že se zbrojní exportní politika některých zemí měnila, a to někdy naprosto zásadně; asi nejlepším příkladem je tvrdě politický přístup SSSR a extrémně oportunistický přístup Ruska za vlády prezidenta Jelcina. Zajímavým případem je situace, kdy exportér dodává zbraně státům, mezi nimiž existuje napětí, spor či konflikt. Toto může být motivováno jak snahou podporovat závody ve zbrojení (a tím zvyšovat ekonomický profit), tak snahou udržovat v regionu status quo, popř. se profilovat jako moderátor konfliktu (což by zase naznačovalo spíše politickou motivaci).

4. Data a případy
Hlavním zdrojem statistických údajů je databáze transferů zbraní Stockholmského institutu pro výzkum míru (SIPRI Arms Tranfers Database), která velmi kvalitně monitoruje obchody s těžkými zbraněmi, jako jsou tanky, bojová letadla, válečné lodě apod. Jistou její slabinou je ignorování obchodu s malými a lehkými zbraněmi i některých kategorií „velké“ techniky, jež nejsou tak atraktivní (např. nákladní automobily), avšak i přesto jde o pravděpodobně nejlepší bezplatně dostupný komplexní zdroj. Dále existuje řada internetových serverů, které přinášejí aktuální zprávy o zbrojním průmyslu a obchodu se zbraněmi, případně kumulativně zveřejňují tiskové zprávy zbrojních firem a ozbrojených sil (mj. Defense News, Defense Industry Daily, Defense-Aerospace.com apod.). Jejich velkou výhodou je právě aktuálnost, neboť do databáze SIPRI jsou umisťovány informace o zbrojním obchodu v konkrétním roce vždy až na začátku roku následujícího. Kvalitním zdrojem jsou pochopitelně také analýzy z některých odborných tištěných i elektronických odborných periodik.
Před samotným výzkumem je třeba ještě stanovit, které případy se vlastně budou zkoumat. Je samozřejmě třeba vybírat státy, které jsou významnými exportéry zbraní, ale současně mají i nějakou pozorovatelnou koncepci zahraniční politiky. Zjednodušeně řečeno, výzkum by měl být omezen na zvolené supervelmoci, velmoci a mocnosti, které jsou také důležitými hráči na světovém zbrojním trhu, což lze zhodnotit podle objemu a finančních hodnot jejich zbrojního exportu. Bude vhodné věnovat pozornost i zemím, které sice neokupují nejvyšší příčky těchto žebříčků, ale buď produkují některé specifické kategorie techniky (např. Brazílie, Jihoafrická republika a Polsko), případně jde o „zbrojní mocnosti na vzestupu“ (dnes např. Jižní Korea), nebo reprezentují neobvyklé případy samy o sobě (jako KLDR). Potencionální komplikaci by mohly představovat mezinárodní programy zbraní, jichž stále více přibývá (viz str. 4); je však známo, že na takových programech zpravidla spolupracují země, jež jsou zároveň politickými spojenci (zejména USA, evropští členové NATO a Japonsko), a tak se ve vazbách zahraniční politiky těchto států a v exportu „mezinárodní“ vojenské techniky s největší pravděpodobností nebudou projevovat nějaké zásadní diskrepance.

Pro výzkum tedy byly vybrány následující země: USA jako největší vývozce zbraní, hlavní evropští exportéři (neboli Spojené království, Francie, Německo, Nizozemí, Itálie, Švédsko, Španělsko, Švýcarsko a Polsko), Izrael, tři evropské státy z bývalého SSSR (Rusko, Ukrajina a Bělorusko), tři „velmoci na vzestupu“ (čili Čína, Indie a Brazílie), dále Jihoafrická republika jako „staronová“ regionální velmoc a ze specifických důvodů i oba korejské státy a Japonsko. (Japonsko sice dnes v doslovném smyslu zbraně nevyváží, ale je významným subdodavatelem hlavně pro americký zbrojní průmysl; navíc se obecně očekává, že přístup Japonska k exportu zbraní se v dohledné době změní, takže by mohlo být zajímavé uskutečnit prognózu japonské zbrojní exportní politiky.) Celkem se tedy jedná o 21 případů. Kromě toho se nabízí i možnost zkoumat vztah Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie ke snaze regulovat zbrojní exportní politiku členských zemí EU.  Petřík, J.: Politika Evropské unie v oblasti regulace zbrojního exportu.
Jak už však bylo naznačeno v úvodu, hlavní část práce nemá tvořit kolekce 21 podrobných analýz zahraniční politiky a politiky zbrojního exportu vybraných zemí, ale spíše deskriptivně orientovaný výklad o konkrétních faktorech, jež určují zbrojní exportní politiku různých zemí. Vybrané státy tedy budou sloužit zejména jako ilustrativní příklady, přestože asi bude vhodné (nebo spíše nezbytné) věnovat každé z nich odstavec, v němž budou uvedeny charakteristické znaky její zahraniční politiky a politiky zbrojního exportu. (Příklad: Snaha Číny vybudovat si pozici „vůdce“ nebo „ochránce“ zemí třetího světa, především v Africe, a s tím těsně spojený vývoz levné čínské vojenské techniky do takových států.)

4. Závěry
Jak už bylo uvedeno, předpokládaným výsledkem práce je rozčlenění zkoumaných zemí do několika kategorií, resp. vygenerování deskriptivní typologie modelů vztahů, které mohou být identifikovány mezi politikou zbrojního exportu a zahraniční politikou u důležitých vývozců zbraní. Na jednom pólu se nejspíše bude nacházet export maximálně politizovaný, tedy vývoz vojenské techniky pouze spolehlivým politickým spojencům (takový byl mj. postup SSSR po většinu doby trvání studené války). Poněkud „měkčí“ formou může být export zemím, jež lze pokládat přinejmenším za neutrální, případně krátkodobě spojenecké (tak dnes postupují např. USA, jež dodávají techniku i některým pochybným režimům, pokud se tyto alespoň částečně stavějí za americký boj proti terorismu). Druhým pólem je naprosto oportunistické chování, tj. vývoz zbraní jen s ryze ekonomickým kalkulem a bez ohledu na politické důsledky; ve zřejmě nejčistší podobě jej praktikovalo Rusko v 90. letech. A někde uprostřed se nalézá pragmatický přístup, který zohledňuje jak politické závazky, tak ekonomický zisk; typickým příkladem je současné Rusko, které exportuje vojenskou techniku do mnoha zemí, se kterými pojí Moskvu nikoli ideologické spojenectví, ale spíše pragmaticky orientované vazby. Výslednou typologii by poté bylo možno aplikovat na další země, které nebyly do původní sady případů zahrnuty; zde se nabízí mj. Srbsko, Slovensko, Jordánsko či Tchaj-wan.
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