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СУБ’ЄКТИ НАРКОТРАФІКУ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ
НА МІЖДЕРЖАВНІ КОНФЛІКТИ В СИСТЕМІ
МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Наркотрафік можна назвати основним двигуном глобальної
девіантної економіки. Через це він прямо та опосередковано впливає на
подовження вже існуючих та провокує появу нових міждержавних
конфліктів, а також збагачує транснаціональний тероризм.
Наркотрафік – явище небезпечніше за тероризм, адже він не має
ідеології. Наркоторговцям все одно з ким взаємодіяти, їхньою головною
метою залишається фінансова вигода. А отже спектр акторів, які беруть
участь в наркообігу світом – дуже розмаїтий: політично-вмотивовані
насильницькі групи, повстанці, терористи, транснаціональні злочинні
організації [1, с. 182]. Всі вони стимулюють наркотрафік своєю
діяльністю, використовують, отримані з продажу наркотиків, прибутки
для її еволюції, впливають на розвиток корупції та процеси відмивання
грошей в межах держав та за їхній рахунок.
Сукупність цих явищ створює благодатний ґрунт для розвитку
наркотрафіку, а також ставить серйозні виклики міжнародній спільноті
та поняттю суверенітету.
Слабкі країни здатні лише на «уявний» контроль власних кордонів, а
просування неоліберальної торговельної політики та глобалізаційні
тренди ще сильніше полегшують проведення транснаціональних
оборудок, бо стирають бар’єри між державами-націями.
Основна різниця між політичними неурядовими насильницькими
угрупованнями та міжнародною організованою злочинністю (італійська
мафія: японські якудза, китайські тріади, мексиканські картелі) полягає в
тому, що останніх не цікавлять ідеологічні цілі, підрив суспільства
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певної держави, або воєнні ефекти від наркотиків. Їхня основна мета –
власне збагачення.
У першого типу груп є послідовники, яких закликають слідувати за
метою. У другого типу – клієнти, які самі звертаються за продуктом.
Підрив державного устрою в останньому випадку відбувається
опосередковано.
Отже, транснаціональна злочинна економіка мало чим відрізняється
від транснаціональної легальної економіки. Тут так само присутні:
продавці і покупці. Імпортери та дистриб’ютори, цінова політика,
баланс, прибуток та втрати [2, с. 64]. Ця схожість визнається навіть
ООН: як будь-який бізнес, злочинний – також вимагає
підприємницького таланту, значної зосередженості, спеціалізації та
вміння одночасно координувати розмаїття ланок на додаток до
застосування жорстокості та корупції з метою полегшення своєї
діяльності [3].
Вони активно беруть участь в усіх етапах мережі наркотрафіку:
вирощування наркокультур, переробка їх в наркотики, доставка на
ринки, гуртові продажі, транспортування та отримання прибутку.
Ризиковану злочинну діяльність транснаціональні злочинні корпорації
спромоглися систематизувати та запустити стабільний механізм
збагачення [4, с. 29].
Нестача
легального
підґрунтя
–
критична
відмінність
транснаціональної організованої злочинності від легітимного бізнесу.
Спори між наркоторговцями можуть стосуватися цін, чистоти продукту,
часу та місця доставки, персоналу, належності територій, оплати,
конфіскації, викрадення та конфіденційності. Коли злочинна угода
зривається, легальні шляхи вирішення відсутні, як і законний арбітр або
легітимний гарант угоди між учасниками. Саме тому всі транзакції, які
мають стосунок до наркотрафіку, оточені жорстокістю, або її
потенційним застосуванням.
Гіперконкурентні ринки створюють ринки побічної вигоди. Групи
гангстерів часто наймають для вимагання грошей, викрадення та
вбивства родичів учасників конфліктів. Ця діяльність давно вже
виокремилася в повноцінну індустрію та масштабну загрозу
міжнародній безпеці. Яскравим прикладом впливу наркотрафіку на
розвиток та посилення вуличних угруповань є ціна за вбивство.
Мексиканський аналітик Хосе Луїс Пінейро виявив, що сьогодні
найманим вбивцям платять 500-600 доларів на місяць за вбивство
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необмеженої кількості людей. Десять років тому лише за одну людину
кіллер отримував 12000-13000 доларів [5, с. 28]. Такі цифри говорять не
лише про нескінченний запас кандидатур для такої роботи і величезну
кількість потенційних жертв, але й про те, яким простим і недорогим
варіантом виявляється для наркоторговців позбавлення людини життя.
Через ці тенденції, масштаби жорстокості зростають так суттєво, що
інколи конфлікти перетворюються на воєнні зони.
Динаміки глобалізації та наркотрафіку формують основу прибутку
транснаціональної злочинності. Глобальна логістична інфраструктура
переплела між собою легальну та злочинну комерцію, а отже –
оголосити війну транснаціональній організованій злочинності – означало
б оголосити війну глобалізації [6, с. 198]. Неможливість їхнього розділу
значно посилює обставини тривалого розладу. Те саме можна
стверджувати й про зв'язок наркотрафіку з корупцією, яка досягла
глобальних масштабів та без якої транснаціональний злочинний
механізм не міг би функціонувати. Увага міжнародної спільноти
зосереджена на зловживаннях високопосадовців задля отримання
власної фінансової вигоди та шкоді, яку такі зловживання коять для
цілих суспільств. В боротьбі проти корупції об’єдналися ООН,
регіональні організації (Євросоюз та Організація Американських
держав), міжнародні організації (Світовий Банк та МВФ) а також
неурядові організації (Міжнародна Прозорість). За оцінками ООН: від
800 мільярдів доларів до 2 трильйонів доларів (2-5%) глобального ВНП
складають злочинні прибутки, які відмиваються завдяки корупційному
механізму [7]. Це – найактивніша точка перетину наркотрафіку з
легітимною світовою економікою, яка найбільше вражає державні
банківські системи. Пізніше ці гроші потрапляють в політичні системи
держав та запускають корупційні схеми. Наркокорупція між політиками
та злочинцями загрожує легітимності урядів і значно посилює
насильницьких неурядових акторів.
Отже, розмаїття акторів, які беруть участь в процесі наркотрафіку,
масштабність їхньої діяльності та її наслідки у вигляді нестабільності в
державах-націях, зростання турбулентності на міжнародній арені,
поглиблення існуючих та поява нових міждержавних конфліктів, робить
суб’єктів наркотрафіку вагомим фактором впливу на систему
міжнародних відносин.
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ЕТНІЧНА ІДЕНТИЧНІСТЬ
ЯК ФАКТОР КОНФЛІКТОГЕННОСТІ:
КРИТИЧНИЙ ОГЛЯД ПОГЛЯДІВ РАЦІОНАЛІСТІВ
Конфлікти у сучасному світі носять переважно внутрішній, а не
зовнішній характер, при чому значна частина з них відбувається між
учасниками, що мають різну ідентичність [1]. Ідентичність можна
визначити як «усвідомлення своєї належності до певної групи та
психологічне почуття прив’язаності до неї» [2]. В світлі цього етнічна
ідентичність є важливою категорією для дослідження конфліктів.

