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Stany Zjednoczone czeka największa transformacja ideologiczna od lat 70. Prezydent 

Donald Trump i obie izby amerykańskiego parlamentu, kontrolowane przez 

Republikanów, zapowiadają powrót do tradycyjnych wartości rynkowych i najstarszych, 

izolacjonistycznych tradycji partii Republikańskiej. Zarówno obietnice wyborcze, jak 

i późniejsze deklaracje medialne każą wierzyć, że Ameryka zerwie większość obecnych 

międzynarodowych umów handlowych, a w najlepszym wypadku drastycznie je 

zmodyfikuje. To samo dotyczy obecnej wykładni amerykańskiej polityki zagranicznej. 

Donald Trump widzi potrzebę przebudowy traktatu Północno Atlantyckiego, 

w przeciwieństwie do wszystkich amerykańskich prezydentów od końca II wojny 

światowej, oraz kibicuje rozpadowi Unii Europejskiej w jej politycznym kształcie. 

W zamian za redukcję arsenału nuklearnego, gotów jest znieść sankcje nałożone na Rosję 

po aneksji Krymu. Idealistyczna polityka Ameryki, jako strażnika demokracji i praw 

człowieka na świecie, wykształtowana po II wojnie światowej, zostanie zastąpiona 

konserwatywnym racjonalizmem i izolacjonizmem z lat 20. i 30. XX w. Przyjaciół i wrogów 

Ameryki mają wyznaczać twarde interesy narodowe, a nie wartości.  
 

Trump dostrzega dwa fundamentalne zagrożenia dla interesów swojego narodu:  

1. zagrożenie fizyczne, jakim pozostaje obcy kulturowo świat islamski, 

2. zagrożenie ekonomiczne, jakim jest chińska ekspansja i globalne korporacje 

oraz wszelkie sojusze gospodarcze mogące osłabiać potencjał Ameryki, w tym Unia 

Europejska. 
 

W tradycyjnym wrogu Ameryki, Trump nie tylko nie widzi bezpośredniego zagrożenia, ale 

wręcz, co kilka razy podkreślał, potencjalnego sprzymierzeńca w wojnie z islamem 

i przeciwwagę dla Chin. Trump oficjalnie mówi o możliwości zniesienia sankcji nałożonych 

na Rosję, w zamian za redukcję rosyjskiego arsenału nuklearnego, bo to uważa za jedyne 

zagrożenie dla bezpieczeństwa Ameryki. Rosja jawi mu się jako awanturniczy regionalny 

gracz, którego apetyty można poskromić poczuciem panowania nad własną strefą 

wpływów. Przyszły sekretarz stanu Rex Tillerson dał to do zrozumienia w swoim 

wystąpieniu w Senacie. Nie wiemy jak daleko może posunąć się Trump w swoich 

negocjacjach z Putinem. Gonitwa spekulacji medialnych, mniej lub bardziej 

kontrolowanych przecieków wywiadowczych spotęgowana enigmatycznymi i często 

sprzecznymi ze sobą wypowiedziami, nie pozwala nam jeszcze postawić żadnej twardej 

diagnozy. Otuchą napawają jednak wystąpienia przed komisją senacką przyszłych 

członków gabinetu Trumpa, a w szczególności Sekretarza Stanu Rexa Tillersona 

i Sekretarza Obrony Jamesa Mattisa, uważających Rosję za największe zagrożenie 

militarne dla Stanów Zjednoczonych i zdeterminowanych do wzmacniania kontyngentu 

amerykańskich wojsk w Europie Środkowej, z Polską na czele. Należy przyjąć, że realia 

polityczne skorygują czy doprecyzują dotychczasowe wypowiedzi ekipy Trumpa, ale mało 

prawdopodobne żeby nowa administracja zmusiła Rosję do jakichkolwiek kroków wstecz 

w stosunku do obecnego stanu. 
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Niepokój czy wręcz histerię, jaka w mediach towarzyszy nowej prezydenturze Trumpa, 

równie dobrze możemy tłumaczyć projekcją wydarzeń ostatnich lat. Kumulacja 

globalnych napięć politycznych, Brexit-u, ataków terrorystycznych, dzikiej migracji ludów, 

wciąż niestabilnej sytuacji gospodarczej w świecie i spadku dobrobytu w zachodnich 

społeczeństwach powodują, że każda radykalna zmiana odbierana jest z podejrzliwością 

i obawą przed jeszcze większymi perturbacjami w świecie. Ale równie dobrze możemy 

sobie wyobrazić, że gwałtowna zmiana w polityce ekonomicznej oznacza renesans 

kapitalizmu i zapowiedź ostatecznego wyjścia z zapaści po Wielkim Kryzysie 2008.  

To, co dla jednych jest szalejącym populizmem, może być powrotem do wartości 

konserwatywnych i przywódców zorientowanych na wymierne interesy narodowe,  

a nie bałamutne idee progresywne. Wielka nieznana, jak przyjęło się mówić o epoce 

Trumpa, może być zaledwie początkiem krzepnięcia Zachodniej Cywilizacji. Zapowiedzią 

normalizacji. A wyciągnięta ręka w stronę Rosji strategią negocjacyjną, uwzględniającą 

wiecznie urażoną dumę despotycznych przywódców Kremla. Niezależnie jak cynicznie 

dziś to może zabrzmieć, to jakaś forma amerykańsko-rosyjskiego paktu uwzględniająca 

gwarancje bezpieczeństwa dla Polski mogłaby wzmocnić naszą wiarygodność rynkową. 

Oczywiście nie ma gwarancji, że ta „Druga Jałta” miałaby wystarczającą moc sprawczą, 

żeby poskromić apetyt Kremla. 

 

Na przekór wszystkim czarnowidzom i prorokom globalnego kataklizmu, sytuacja 

gospodarcza na świecie jest najlepsza od 10 lat. Globalne PKB wróciło do poziomu sprzed 

2008 roku. Bezrobocie w Stanach Zjednoczonych jest bliskie umownemu, pełnemu 

zatrudnieniu. W Unii Europejskiej średnie bezrobocie po raz pierwszy od lat spadło 

poniżej 10 proc. W Polsce cieszymy się najniższym bezrobociem od upadku komunizmu. 

Wskaźniki PMI zarówno u nas, jak i w większości państw Europy Zachodniej rosną, 

fabrykom przybywa zamówień. Niemcy, nasz największy partner handlowy 

odpowiedzialny za 30 proc obrotów, odnotowuje imponujący wzrost PKB i konsumpcji. 

W Ameryce entuzjazm rynków, wywołany zapowiedziami zdecydowanych deregulacji 

i cięciami podatków, pozwala ekonomistom na prognozowanie wzrostu gospodarczego 

w Stanach Zjednoczonych na poziomie 3 proc. PKB, co daje Ameryce unikalną szansę 

umocnienia swojej pozycji światowego lidera. Jeżeli nawet Rosja, po latach nieustannego 

spadku, może mówić dziś o małej stabilizacji budżetowej, to dalej musi się liczyć z tym, 

że jeżeli nawet Trump podejmie negocjacje Putinem to będzie je prowadził z pozycji siły. 

Raczej egzekwując dalsze ustępstwa, niż oferując Rosji koncesje. Niezależnie od tego co 

będzie jego motywem i celem. Na przekór pesymistycznej linii polskiej publicystki 

politycznej, może to oznaczać wzmocnienie, a nie osłabienie globalnej pozycji Polski. Przy 

silnej niechęci Trumpa do Unii Europejskiej, skrojonej pod niemieckie interesy 

gospodarcze, kraje podkreślające swoją niezależność mogą stać się istotną przeciwwagą. 

Najlepszy dowód, że jedną z pierwszych umów, jakie Trump chce podpisać, będzie 

„wzorcowe” porozumienie handlowe z Wielką Brytanią. W tej sytuacji szczególnie ważne 

wydaje się dalsze porządkowanie polskiej gospodarki: troska o stabilny budżet, wzrost 

dobrobytu, gotowość polityków do naprawy systemu podatkowego i wzmocnienia 

rodzimej przedsiębiorczości. 
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W nowych realiach politycznych zarówno państwa europejskie, jak i Polska, będą 

zmuszone do głębokiej przebudowy priorytetów. W większym stopniu troszcząc się 

o własne bezpieczeństwo, i to nie tylko w sposób deklaratywny, ale tworząc autentyczną 

przewagę konkurencyjną w wybranych branżach przemysłu obronnego i silne, możliwie 

samodzielne armie. Dostosowując własną gospodarkę, administrację i wymiar 

sprawiedliwości do znacznie twardszych reguł gry i globalnej rywalizacji. Jednym słowem 

bądźmy przygotowani, że źródłem naszego zagrożenia nie będzie tylko dzika brutalna 

agresja ze Wschodu, ale też egoistyczna rywalizacja ze strony silniejszych narodów 

Zachodniego Świata.   

 

Tomasz Wróblewski, prezes WEI 
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Prezydent Donald Trump staje przed historycznym wyzwaniem, jakim jest rozpoczęty już 

proces przebudowy ładu międzynarodowego, który podczas jego kadencji nabierze tempa. 

Dwa mocarstwa - Chiny i Rosja otwarcie rzucają wyzwanie dominacji USA i porządkowi 

globalnemu ukształtowanemu po drugiej wojnie światowej. Oba nie tylko wzywają do jego 

rewizji, ale czynią także zaawansowane przygotowania do wsparcia jej armią i flotą. 

Wzmacniają swoją projekcję siły, by w niedalekiej przyszłości uniemożliwić USA pełnienie 

dominującej roli w rejonach geopolitycznych, które uznają za swoje strefy wpływów. 

Dotyczy to przede wszystkim, w wypadku Rosji - Morza Czarnego, Morza Bałtyckiego, 

państw po-sowieckich, zaś w przypadku Chin – Morza Południowochińskiego i Morza 

Wschodniochińskiego. Podczas kadencji Trumpa Chiny będą się starały także zdobyć 

pozycję równą Stanów Zjednoczonym na Oceanie Indyjskim w ramach strategii „sznura 

pereł”, czyli rozbudowy na tym akwenie morskim swoich baz logistycznych, a Rosja 

spróbuje pogłębić dotychczasowe wpływy na Bliskim Wschodzie.  

 

Procesy te oddziałują negatywnie na pozycję światową Stanów Zjednoczonych. Dotykają 

bowiem tak strefy twardego bezpieczeństwa militarnego, jak gospodarki i miękkiego 

oddziaływania Ameryki. Status niekwestionowanego hegemona, ukształtowany po upadku 

komunizmu i Związku Sowieckiego, jest nie do utrzymania w obecnej postaci. Administracja 

prezydenta Trumpa będzie zatem zmuszona do określenia na nowo miejsca Stanów 

Zjednoczonych w świecie, sposobów zapewnienia im bezpieczeństwa i utrzymania, tak 

długo, jak się da, ram globalnej gospodarki wyznaczonej przez konsensus waszyngtoński, 

które kształtują wszak także polityczne oblicze świata. 

 

Potrzebny będzie do tego przegląd tzw. wielkiej strategii Stanów Zjednoczonych, który 

wykaże czy Waszyngton należycie wykorzystuje zasoby i nie traci geopolitycznej energii 

tam, gdzie jest to zbędne. Taki audyt może jednak oznaczać przebudowę relacji USA 

z niektórymi sojusznikami, w tym z Polską. Obejmie on między innymi dyslokację wojsk 

USA w świecie, zdolności sojuszników do działań militarnych bez wsparcia USA lub 

z opóźnionym wsparciem, programy zakupowe dla sił zbrojnych, zdolności operacyjne 

armii, floty i sił lotniczych, politykę handlową oraz inwestycyjną USA. 

 

 W wymiarze ściśle militarnym przed administracją Trumpa stoi przede wszystkim 

zakończenie prac nad koncepcją wojny przyszłości, zapewniającą USA możliwości utrzymania 

globalnych wpływów w zmienionym środowisku militarnym. Początkowo koncept ten zwano 

Wojną Powietrzno - Morską - Air-Sea Battle, obecnie nosi nazwę Globalne Zintegrowane 

Operacje - Globally Integrated Operations (ponieważ nazwa ta jeszcze się na dobre nie 
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przyjęła, pozostańmy więc na potrzeby tego raportu przy Wojnie Powietrzno – Morskiej).  

W wymiarze politycznym zaś – pogłębienie tych sojuszy, które są niezbędne dla 

amerykańskiego bezpieczeństwa i osłabienie tych o drugorzędnym znaczeniu.   

W zakresie twardego bezpieczeństwa Ameryka Trumpa stoi przed czterema wyzwaniami 

fundamentalnymi. To, jak na nie odpowie, będzie miało zasadniczy wpływ na kształt ładu 

międzynarodowego, a także losy Polski.  

1.1.  WYZWANIE PIERWSZE - ZDOLNOŚCI ANTYDOSTĘPOWE CHIN 

Donald Trump, już podczas kampanii wyborczej, zdefiniował komunistyczne Chiny jako 

największe zagrożenie zarówno gospodarcze, jak i militarne dla USA. Nic w tym wprawdzie 

nowego, ale poprzednie administracje unikały nazywania rzeczy po imieniu. Już prezydent 

George Bush zaczął przesuwać siły zbrojne na Pacyfik, na długo zanim Barack Obama 

ogłosił na przełomie 2011 i 2012 r. azjatycki pivot. Trump będzie musiał utrzymać ten trend, 

ponieważ teza o chińskim zagrożeniu jest jak najbardziej usprawiedliwiona. Pivot 

w wymiarze militarnym oznaczał nową dyslokację sił morskich USA w proporcji - 60 proc. 

na Pacyfiku, 40 proc. na Atlantyku. Obecnie będzie ona z pewnością zachowana lub wręcz 

dalej pogłębiana z korzyścią dla Oceanu Spokojnego. Wojowniczą postawę Trumpa wobec 

Pekinu obrazuje rozmowa telefoniczna z prezydentem Republiki Chińskiej (Taiwan) Tsai Ing-

wen, tuż po wyborach, sugerująca, że prezydent elekt niekoniecznie będzie przywiązany do 

dotychczasowej polityki amerykańskiej, uznającej - od czasów Nixona - komunistyczną 

Chińską Republikę Ludową za jedyne państwo chińskie. W jej efekcie bezpieczeństwo 

Taiwanu jest obecnie gwarantowane przez USA na mocy deklaracji jednostronnej,  

a nie umowy międzypaństwowej. 

 

Chiny dokonują imponujących postępów w budowie tzw. antydostępowej siły militarnej 

(A2 AD: Anti-Access Area Denial). Skoordynowany system radarów ponadhoryzontalnych, 

wyrzutni antyokrętowych i lądowych rakiet balistycznych, rakietowych systemów obrony 

powietrznej i lotniczych sił uderzeniowych może już za kadencji Trumpa radykalnie utrudnić 

lub wręcz uniemożliwić wojskom USA swobodne działania, nie tylko w obrębie  

tzw. pierwszego łańcucha wysp (Japonia właściwa, wyspy Riukiu z Okinawą, Tajwan, 

Filipiny), ale także drugiego łańcucha wysp (Japonia właściwa, japońskie wyspy Bonin, 

Mariany z wyspą Guam, Karoliny, Nowa Gwinea).  

 

Te dwa łańcuchy, od końca drugiej wojny światowej, stały się liniami obrony interesów USA 

na Pacyfiku i w Azji. Za nimi są już tylko Hawaje, a potem kontynent amerykański. Przez 

dziesięciolecia amerykańskie instalacje militarne na tych obszarach nie były zagrożone 

chińskim uderzeniem. Te czasy się skończyły. W zasięgu chińskich rakiet i lotnictwa jest 

Korea, Taiwan, cała Japonia (w tym główna amerykańska baza w regionie, na Okinawie 

i azjatycka baza VII Floty USA w Yokosuka), a w zasięgu rakiet balistycznych Dong Feng - 4 

i nowszej Dong Feng - 31 także do niedawna „bezpieczna” baza militarna na Guam, 

absolutnie kluczowa dla amerykańskiego panowania na Pacyfiku. Za prezydentury Trumpa 

Chiny udoskonalą systemy ich naprowadzania i zdolności do przebijania amerykańskiej 

obrony antyrakietowej poprzez rozwój systemów antysatelitarnych (które mogą wykluczyć 
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amerykańskie naprowadzanie precyzyjne i zdolności wykrywania rakiet balistycznych) oraz 

środki cyber-wojny szykowane do ataków na systemy komputerowe sił USA. Tak oto 

otrzymujemy obraz prawdziwego wyzwania, przed jakim staje administracja Trumpa.  

 

Wszystko to nie oznacza, że Chiny zdecydują się na wojnę z USA, by wypchnąć Amerykanów 

ze wschodniej Azji. To bardzo mało prawdopodobne. Pekin ma jednak wielkie doświadczenie 

w prowadzeniu „wojen bez wojen”. Jego celem będzie wykorzystanie systemów 

antydostępowych do przekonania azjatyckich sojuszników USA – głównie Japonii oraz Korei, 

że Ameryka nie jest już w stanie gwarantować im pełnego bezpieczeństwa i mogą być celem 

skutecznego chińskiego uderzenia w razie wojny. W połączeniu z potęgą gospodarczą Chin 

ma je to zmusić do poddania się pokojowo chińskiej dominacji politycznej, na wzór systemu 

wasalnego z okresu cesarstwa, który pozwalał krajom uzależnionym zachować niepodległość 

w zamian za trybutarne uznanie prymatu Państwa Środka. 

 

Koncept Wojny Powietrzno – Morskiej ma odwrócić ten trend, wypracować plany przebicia 

się przez chińskie systemy antydostępowe i obrony sił własnych, tak by podobne rachuby 

polityczne nie miały żadnych podstaw. 

1.2. WYZWANIE DRUGIE – ROSJA, CZYLI JAKO POKUSA 
BALANSOWANIA 

Administracja Baracka Obamy uznała Rosję za zagrożenie dla interesów Ameryki w Europie, 

a w konsekwencji dla jej bezpieczeństwa, czego wyrazem były sankcje nałożone na 

Moskwę, dosłownie w ostatniej chwili jego rządów, za ingerencję rosyjskich hakerów 

w przebieg kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, przyspieszone przebazowanie 

do Polski ciężkiej brygady wojsk USA (3. Pancerna Brygadowa Grupa Bojowa z 4. Dywizji 

Piechoty) oraz głównych elementów brygady lotniczej wsparcia do Niemiec  (10. Brygada 

Lotnictwa Bojowego). Odpowiedzią na agresywną politykę Rosji na Ukrainie oraz budowę 

systemów antydostępowych (na wzór Chin) w rejonie Bałtyku (instalacje na lądzie 

w eksklawie Królewca i dodatkowe korwety rakietowe), Morza Czarnego (instalacje na 

Krymie) miało być stopniowe zwiększanie zdolności operacyjnych sił NATO oraz właśnie 

zwiększenie amerykańskiej obecności w Europie w ogóle, a na wschodniej flance Paktu 

w szczególności.  

 

Docelowo USA miałyby możliwość rzucenia na zagrożony odcinek pełnej dywizji ze 

wsparciem lotniczym (cztery brygady lądowe i dwie lotnicze), co dawałoby znaczącą siłę 

bojową. W Europie jest już jedna brygada lotnicza (12. Brygada Lotnictwa Bojowego 

w Niemczech) oraz dwie brygady lądowe sił USA (173. Brygada Powietrznodesantowa we 

Włoszech i w 2. Pułk Kawalerii o sile brygady w Niemczech), sprzęt dla kolejnej będzie 

zmagazynowany w Holandii, Niemczech i Belgii, dzięki czemu będzie można przewieźć do 

Europy mostem lotniczym samych żołnierzy, co jest operacją znacznie prostszą i szybszą.  

 

Trump wydaje się nie podzielać obaw administracji Obamy. Wysyłał wręcz liczne sygnały,  

że jest gotowy do resetu relacji z Moskwą. W kontekście jego opinii o zagrożeniu chińskim 
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widać, w planowaniu politycznym nowej administracji, pokusę powtórki wielkiego zwrotu 

geopolitycznego tandemu Nixon-Kissinger z lat 70. XX wieku, kiedy to Stany Zjednoczone 

nawiązały stosunki dyplomatyczne i współpracę z komunistycznymi Chinami, 

dotychczasowym śmiertelnym wrogiem, by przeciwdziałać potędze Związku Sowieckiego. 

Teraz to Rosja miałaby być przeciwwagą dla chińskich ambicji.  

Przesłankami wskazującymi na taki tok rozumowania są między innymi: konsekwentne 

deklaracje prezydenta elekta, nominacja przeciwnika sankcji wobec Rosji Rexa Tillersona na 

sekretarza stanu i właśnie Henry-ego Kissingera na doradcę prezydenta ds. zagranicznych. 

Deklarowany przez Trumpa realizm polityczny każe mu przejść do porządku dziennego nad 

faktem, że Rosja - podobnie jak Chiny - jest mocarstwem rewizjonistycznym kwestionującym 

ład międzynarodowy ukształtowany pod dyktando USA. W ujęciu realpolitik wartości,  

w tym demokracja i prawa człowieka, będą miały podrzędne znaczenie wobec kalkulacji 

geopolitycznych, a te każą spośród dwóch nieprzychylnych mocarstw sprzymierzyć się ze 

słabszym przeciwko silniejszemu. Tak właśnie Stany Zjednoczone zachowały się podczas 

drugiej wojny światowej. Tak postępował prezydent Richard Nixon. Tradycja realizmu 

politycznego jest w USA równie silna jak idealizmu, co będzie miało wpływ na linię polityczną 

Trumpa. Gdyby reset z Rosją dawał nadzieję na znaczące osłabienie pozycji Chin, 

administracja USA może nawet pokusić się o poluzowanie zobowiązań sojuszniczych oraz 

wiarygodności USA, jako gwaranta bezpieczeństwa w Europie.  

 

Moskwa z pewnością postawi wysoką cenę za „antychińską” woltę, dotąd bowiem raczej 

szukała w Pekinie sojusznika, choć spotykała się z chłodnym odzewem. Będzie to 

prawdopodobnie uznanie jej dominacji na obszarze byłego ZSRR, rozmiękczenie 

amerykańskiego zaangażowania w państwach bałtyckich i Polsce, ewentualnie także 

w Rumunii oraz uznania rosyjskiej dominacji na Morzu Czarnym i Bałtyku, co zresztą w tym 

drugim wypadku, w sensie militarnym, już jest faktem.  

 

Pokusa resetu z Moskwą może jednak mieć też dużo skromniejsze cele, mianowicie sojusz 

z Rosją na Bliskim Wschodzie w celu pokonania Państwa Islamskiego bez dalekosiężnej 

współpracy balansującej geopolityczne wpływy Chin. Wówczas rosyjska cena byłaby 

znacznie skromniejsza, a potencjalny „sojusz” amerykańsko – rosyjski mniej ryzykowny dla 

bezpieczeństwa Europy i Polski.   

1.3. WYZWANIE TRZECIE: OBRONA EUROPY 

Stosunek prezydenta Trumpa do Rosji i polityka jego administracji w tym kierunku będzie 

silnie oddziaływać na realność amerykańskich zobowiązań sojuszniczych wobec Europy 

w ramach NATO, choć nie należy się spodziewać jakichkolwiek deklaracji podważających 

je formalnie. Ważna jest jednak praktyka, a więc na ile i jak długo, po ewentualnym 

wybuchu konfliktu, USA będzie gotowa do interwencji zbrojnej na Starym Kontynencie 

i gdzie będą sięgać realne, a nie deklaratywne, granice ich zobowiązań. Czy obejmą Niemcy 

– to wariant minimum, Polskę – wariant pośredni, czy również państwa bałtyckie – wariant 

maksymalistyczny? 
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Do czasu rosyjskiej inwazji na Gruzję w 2008 r. Stany Zjednoczone i Pakt Północnoatlantycki 

nie uważały armii rosyjskiej za potencjalnego przeciwnika. W 2006 r. w Rydze Sojusz wziął 

nawet na siebie zobowiązania do pełnienia funkcji światowego policjanta (przejęcie 

odpowiedzialności za stabilizację Afganistanu, jako siły ISAF), rezygnując de facto, choć nie 

deklaratywnie, ze swojego podstawowego zadania, czyli obrony terytorium państw 

członkowskich. Trend ten został w pełni odwrócony, przy pełnym poparciu USA, podczas 

szczytu NATO w Newport w 2014 r., a następnie Warszawie w 2016 r. Obecnym celem 

Paktu jest obrona jego członków.  

 

W efekcie decyzji obu szczytów NATO zwiększa obecność na wschodniej flance, gdzie będą 

rotacyjnie, choć stale, przebywać cztery bojowe grupy batalionowe Paktu. Ponadto  

Amerykanie zaczęli przygotowywać siły i infrastrukturę pod ewentualną interwencję 

w Europie. A jeszcze przed 2014 r. nie było ani jednego, ani drugiego, a w NATO 

i Waszyngtonie panowało przekonanie, że wojna na dużą skalę jest w Europie niemożliwa. 

Nowy trend trafnie wyraził poprzedni dowódca wojsk USA w Europie generał Phillip 

Breedlove, mówiąc, iż oddziały amerykańskie na Starym Kontynencie mają być siłą bojową, 

a nie budowniczym partnerstwa. To wielka różnica. 

 

Wzorem realnej siły bojowej utrzymywanej w ciągłej gotowości w strefie, gdzie nie ma 

działań bojowych jest Półwysep Koreański. Stany Zjednoczone posiadają tam oddziały 

liczące ok. 20 tys., w tym pancerne. Armia ta nie była wykorzystywana do interwencji 

w Iraku czy Afganistanie, aby „nie psuć” jej wyszkolenia i nawyków. Zadaniem sił w Korei 

jest bowiem stoczenie klasycznej wojny konwencjonalnej z regularną armią przeciwnika, 

a nie partyzantką. Podobną rolę mają pełnić siły USA w Europie. 

 

Także na Starym Kontynencie wojska amerykańskie, w razie konfliktu, nie będą miały do 

czynienia z rebelią, ale z dobrze przygotowaną i wyekwipowaną armią wroga. Powtórzenie 

modelu koreańskiego w Europie nie jest jednak w pełni możliwe ze względu na rozległość 

jej terytorium, prawdopodobieństwo rozpętania wojny przez komunistów w Korei 

pozostaje też większe niż przez Rosję na Starym Kontynencie, no i wreszcie, Stany 

Zjednoczone nie mają oddziałów, które mogłyby na stałe przebazować do Europy bez 

uszczerbku dla amerykańskich interesów w innych regionach świata.  

 

Kolejna zmiana to zarządzony przez Pentagon przegląd możliwości sił lądowych, jeśli chodzi 

o walkę z oddziałami konwencjonalnymi przeciwnika. Do tej pory priorytetem były głównie 

potrzeby ekspedycyjne na wojnę z partyzantką lub słabo uzbrojonymi siłami 

niekonwencjonalnym. Wskutek przeglądu został między innymi uruchomiony program 

uzbrajania transporterów opancerzonych piechoty Stryker w broń przeciwlotniczą bardzo 

krótkiego zasięgu. Do tej pory były one jej pozbawione, bo przeciwnicy USA w ostatnich 

wojnach nie dysponowali śmigłowcami. W klasycznej wojnie konwencjonalnej będą zaś 

one odgrywały istotna rolę. 
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Wszystkie te ruchy mogą być przez Trumpa kontynuowane lub zakwestionowane zależnie 

od ułożenia relacji z Rosją. Stany Zjednoczone nie mają bowiem dość zasobów,  

by potraktować zagrożenie chińskie i rosyjskie równoznacznie, jeśli chodzi o wykorzystane 

do ich zbalansowania siły zbrojne i środki finansowe. Dla przykładu, od końca lat 90. liczba 

okrętów floty amerykańskiej skurczyła się o ok. 20 proc. Obecnie to 272 jednostki. Plan 

modernizacji floty do 2045 r. nie przewiduje znaczącego zwiększenia ich liczby  

(305 w 2045 r.), co oznacza, że flota będzie wprawdzie zdecydowanie bardziej 

zaawansowana technologicznie, ale nie dość liczna, by pełnić swoje zadania w równej 

intensywności zarówno na Pacyfiku, jak i Atlantyku. Przewaga morska jest tymczasem 

kluczowa dla przerzutu głównej masy wojsk z USA do Europy w razie wybuchu konfliktu 

z Rosją na pełną skalę. 

1.4. WYZWANIE CZWARTE: POLSKA - ZA CZY PRZED AMERYKAŃSKĄ 
LINIĄ OBRONY 

Twardy realizm polityczny musi uwzględniać przede wszystkim bezpieczeństwo. Taki jest 

podstawowy interes USA, inne są wtórne. Do zapewnia sobie bezpieczeństwa Ameryka 

potrzebuje zaś stref buforowych za Atlantykiem i Pacyfikiem. To elementarz tzw. wielkiej 

strategii, a Trump nie zmieni jej ani na jotę. Pozostaje pytanie, gdzie w Europie kończy się 

amerykańska strefa interesów – na nizinie pomiędzy Ukrainą a Rosją, na Bugu czy może na 

Odrze? Najkorzystniejszy dla Polski byłby wariant pierwszy, drugi – do przyjęcia, trzeci byłby 

zapowiedzią geopolitycznej katastrofy.  

 

Pomimo swojej przedwyborczej krytyki Paktu nic nie wskazuje na to, by Trump chciał 

demontować NATO lub osłabiać jego siłę. Nie wycofa też wojsk z Europy, może co najwyżej 

ponownie zredukować ich liczebność. Dla Polski będzie jednak miało fundamentalne 

znaczenie, którą z wyżej wymienionych linii granicznych amerykańskich interesów przyjmie 

za obowiązującą w ramach resetu relacji z Rosją. Mało prawdopodobne, by nie wysłał do 

Polski amerykańskich żołnierzy w ramach grupy batalionowej NATO, bo to zobowiązanie 

podjęte w ramach Paktu, nie ma jednak pewności czy nie cofnie jednostronnej decyzji 

Obamy w sprawie ciężkiej brygady podlegającej dowództwu amerykańskiemu w Europie, 

a nie Paktowi. Niepewne jest też finansowanie w kolejnych latach obecności amerykańskiej 

na wschodzie kontynentu, w ramach stworzonej przez Obamę Europejskiej Inicjatywy 

Wzmocnienia (European Reassurance Initiative), z budżetem na rok fiskalny 2017 (liczony 

do września 2017r.) ok. 3,4 mld USD. Niezwykle niekorzystne byłoby, gdyby nowy 

prezydent nie uznawał - choćby tylko w ramach resetowej retoryki - sojuszniczych 

zobowiązań wobec nowych członków NATO, jako bezwzględnie obowiązujących w każdych 

okolicznościach.  

 

Może mu to ułatwić rosyjska polityka faktów dokonanych. Rosja zbudowała bowiem 

militarny system antydostępowy na Bałtyku, który znacznie utrudni lub wręcz uniemożliwi 

Amerykanom przyjście z pomocą zaatakowanym państwom bałtyckim lub północno – 
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wschodniej Polsce drogą morską, a nawet lądową (system obejmuje: radary, morskie 

wyrzutnie rakiet manewrujących Kalibr, system obrony powietrznej S-300 i S-400, 

nadbrzeżny, rakietowy system antyokrętowy Bastion, wyrzutnie rakiet balistycznych 

Iskander M i balistycznych oraz manewrujących Iskander K.) Bałtyk jest zbyt małym 

akwenem, zbyt wyeksponowanym na wrogi atak rakietowy, by ryzykować użycie na nim 

oceanicznych sił USA. Nie ma też kluczowego znaczenia dla bezpieczeństwa Ameryki, 

w przeciwieństwie choćby do Morza Północnego, może więc zrodzić się pokusa,  

by w ramach audytu użycia strategicznych zasobów, nie trwonić środków na przygotowanie 

jego obrony i skoncentrować je na bardziej kluczowych obszarach dla transportu wojsk 

i towarów, choćby cieśninie Malakka czy wschodniej części Morza Śródziemnego (podejście 

morskie do Kanału Sueskiego).   

 

Polska wstąpiła do NATO w 1999 r. jednak konceptualne zaangażowanie USA 

w przygotowanie obrony naszego kraju zaczęło się dopiero dwa lata temu, a realne ruchy 

w tej materii właściwie dopiero się rozpoczynają. Trump, jeśli zechce, może je z łatwością 

cofnąć i bez większego ryzyka dla bezpieczeństwa Ameryki przywrócić stan sprzed 2013 r., 

nie podważając bynajmniej deklaratywnych zobowiązań sojuszniczych. Dla Stanów 

Zjednoczonych wyzwanie nr 4 na pewno nie jest dominujące. Dla losów świata także nie. 

Dla Polski - jak najbardziej. 
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Jest źle, a będzie jeszcze gorzej. Taka wizja relacji międzynarodowych i naszej, polskiej 

pozycji wobec zawirowań w światowej polityce pojawia się najczęściej, rzucając długi cień 

na to, co czeka nas w 2017 roku. Zgodnie z tą apokaliptyczną wersją Polska pod rządami PiS 

jest izolowanym na arenie międzynarodowej pariasem, skłóconym z głównymi graczami 

w UE, besztanym za łamanie praworządności i niepewnym losów strategicznego sojuszu 

z USA, gdzie na szczytach władzy, w otoczeniu Donalda Trumpa ma się zalęgać prorosyjska 

jaczejka, gotowa sprzedać nas za możliwość uściskania się z Władymirem Putinem. Do tego 

dochodzi jeszcze wizja zwycięstw wyborczych eurosceptycznych nacjonalistów: Marine Le 

Pen we Francji i Geerta Wildersa w Holandii, nie mówiąc o rosnącej popularności ich 

niemieckich odpowiedników z AfD. Wszyscy oni mogą okazać się pomocni w podgryzaniu 

słabnących wpływów UE na państwa członkowskie. Mają jednak jedną zasadniczą wadę: 

w umizgach do Rosji od dawna posuwają się znacznie dalej niż najbardziej prorosyjscy 

rzekomo członkowie nowej amerykańskiej administracji.  

 

Jak zatem poruszać się sprawnie w tej dżungli sprzecznych interesów i otwartych 

konfliktów? 

2.1. GRA NA ALBION 

- Polska nie zawiera trwałych sojuszy, tylko doraźne alianse dla realizacji swoich interesów - 

w ten sposób strategię dyplomatyczną naszego kraju tłumaczy minister do spraw 

europejskich Konrad Szymański.  

 

Nawiązanie do starej maksymy imperium brytyjskiego jest o tyle uzasadnione, że istniejący 

od kilku lat alians PiS z torysami w Parlamencie Europejskim wzniósł się na nowy poziom 

międzypaństwowych relacji. Wielka Brytania stała się naszym strategicznym partnerem 

w UE. Oczywiście pojawia się pytanie, do czego przyda nam się zbliżenie z państwem, które 

za chwilę weźmie na dobre rozwód z całą kontynentalną Europą? Czy ryzykowanie dobrych 

dotąd relacji z głównym nurtem UE, reprezentowanym przez Niemcy, nie skończy 

się wykorzystaniem Polski przez Brytyjczyków do rozegrania Unii w toku skomplikowanych 

negocjacji, które czekają nas w związku z Brexit?  

 

Niebezpieczeństwo takie niewątpliwie istnieje. Podczas ostatniej wizyty premier Beaty 

Szydło w Londynie Theresa May próbowała przedstawić to jako dowód, że jej rząd tworzy 

skuteczne wyłomy w strategii negocjacyjnej kontynentalnej Europy z Wielką Brytanią.  

Co trzeci mieszkający na Wyspach obywatel UE to Polak, a przecież to ich los i los 

Brytyjczyków mieszkających w Unii będzie głównym punktem rozwodowych sporów 

między Londynem a Brukselą.  
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Z drugiej strony Wielka Brytania nie zniknie z mapy świata. Laburzystowski burmistrz 

Londynu, Sadiq Khan słusznie zauważył, że Brytyjczycy chcą wypisać się z Unii Europejskiej, 

a nie z Europy. Zjednoczone Królestwo pozostaje ważnym członkiem NATO, gotowym jak 

żaden inny kraj Sojuszu, poza USA, angażować się w operacje wojskowe poza swoimi 

granicami, co jest szczególne ważne dla nas wobec zagrożenia ze strony Rosji. Także 

znaczenie gospodarcze Londynu wcale nie musi ulec marginalizacji z powodu Brexit-u. 

Prezydent USA Donald Trump stawia bowiem w handlu międzynarodowym na umowy 

dwustronne i deklaruje sympatię dla brytyjskiego dążenia do oderwania się od UE. Może 

się więc okazać, że Londyn podpisze umowę o wolnym handlu z USA znacznie szybciej niż 

sama Unia, co pozwoli Wielkiej Brytanii zachować uprzywilejowaną pozycję w światowym 

obiegu gospodarczym. Europejskie firmy nie będą uciekać z Londynu, bo tam będzie brama 

do rynku amerykańskiego, a bez dostępu do niego trudno uznać Unię za globalnego gracza. 

To wszystko nadaje nowy sens pozornie absurdalnej strategii szukania akurat w Wielkiej 

Brytanii strategicznego partnera w Europie.  

 

MImo to dla opozycji tego typu deklaracja to więcej niż zbrodnia - to błąd, zagrażający 

pozycji Polski, jaką rzekomo zdobyliśmy będąc wiernym sojusznikiem Niemiec w Centralnej 

Europie. Rzeczywiste korzyści płynące z dotychczasowej strategii polskiej są przedmiotem 

ostrego sporu politycznego, w którym umyka być może fakt, że w czasach stabilności 

i prosperity UE taki kierunek, zapewniający wsparcie dla integracji Polski z Europą, miał 

swój sens.  

 

13 lat po wejściu Polski do Unii trudno ciągle uważać ten fakt za strategiczny cel naszej 

dyplomacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy Unia ugina się pod ciężarem problemów 

rozmywających coś, co nazywano dotąd głównym nurtem europejskiej polityki. 

 

Kraje członkowskie są ostro podzielone na wielu polach. Nie ma zgody co do kształtu 

i przyszłości waluty europejskiej w krajach, które używają euro. Kwestionowany jest 

fundament integracji, jakim jest swoboda przemieszczania się ludzi, towarów i usług. Brak 

jest jasno określonej strategii wobec Brexit-u. Dyplomatyczne spory toczą także Unię w tak 

elektryzujących opinię publiczną sprawach jak imigracja i związany z nią terroryzm, wojna 

w Syrii czy relacje z Rosją, potężnym i coraz bardziej agresywnym sąsiadem na wschodzie. 

Z głównego nurtu pozostały jedynie rozpaczliwe próby utrzymania dotychczasowego status 

quo, podejmowane przez elity z Brukseli. Uznają one z uporem godnym lepszej sprawy,  

że jedynym lekarstwem na trapiący Europę kryzys jest zaciskanie pasa integracji i dalsze 

przejmowanie przez niepochodzącą z wyboru urzędniczą plutokrację kompetencji państw 

narodowych. Stąd próby reaktywacji planów powołania europejskiej armii czy wymuszenia 

wspólnej polityki imigracyjnej, kontrolowanej z Brukseli, które tylko pogłębiają irytację 

europejskich wyborców, wykorzystujących każdą nadarzającą się okazję do manifestowania 

swojej niechęci do Unii i jej instytucji. Najlepszym tego przykładem jest brytyjskie referendum 

w sprawie Brexit-u, ale też referenda na Węgrzech, w Holandii, Danii czy Włoszech, 

zakończone na różnych poziomach odrzuceniem europejskich konsensusów. Nie mówiąc 
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oczywiście o lawinowym wzroście poparcia dla partii otwarcie kontestujących zasady 

działania zjednoczonej Europy, które notujemy od Hiszpanii i Grecji po Francję i Niemcy.  

W tej sytuacji najlepszym wyjściem wydaje się rozsądne lawirowanie między 

trzeźwą i krytyczną oceną niewątpliwych błędów Brukseli, a koniecznością utrzymania 

zdobyczy integracji, które są korzystne z punktu widzenia nie tylko całej wspólnoty, ale 

także polskiego interesu narodowego. O tym, że wbrew wspólnotowej retoryce zawsze był 

i jest on najważniejszy dla każdego z państw członkowskich chyba nie trzeba nikogo 

przekonywać.  

2.2. ŚWIĘTY SPOKÓJ NIEMIEC 

Sytuacja wymusza podjęcie aktywnej gry dyplomatycznej wewnątrz UE, a to oczywiście 

naraża Polskę na pomruki niezadowolenia ze strony tych państw i instytucji, które 

przyzwyczaiły się, że Polacy, zgodnie z zaleceniami prezydenta Jacquesa Chiraca, korzystają 

z okazji żeby siedzieć cicho. Kilka lat temu można by te pomruki traktować poważniej, jako 

zapowiedź uruchomienia rozmaitych instrumentów do uspokojenia krnąbrnego państwa 

z tzw. nowej Unii. Dziś takie niebezpieczeństwo jest znacznie mniejsze i to nie tylko dlatego, 

że podział na starych i nowych członków przestaje być aktualny.  

 

Nękana rozmaitymi problemami Europa zwyczajnie nie może sobie pozwolić na kolejny 

konflikt polityczny, do tego na bardzo wrażliwej wschodniej flance. Płomienne filipiki 

w obronie zagrożonej polskiej demokracji, braku europejskiej solidarności, ksenofobii 

i niechęci do przyjmowania imigrantów brzmią coraz bardziej fałszywie w sytuacji, gdzie 

pod presją rosnącej w siłę skrajnej prawicy elity polityczne starej unii zaczynają chować do 

kieszeni wolnościowe hasła i uwodzić wyborców coraz bardziej twardą retoryką. 

Alternatywą dla takiego kursu jest zwycięstwo wyborcze skrajnej prawicy we Francji, 

Holandii, Austrii a nawet Niemczech. Mowa o partiach i politykach, przy których 

krytykowani obecnie Wiktor Orban czy Jarosław Kaczyński są łagodnymi jak baranki 

liberałami, gotowymi bronić do upadłego zjednoczonej Europy.  

 

Berlin mógł sobie w czasach spokoju i prosperity Unii pozwolić na ignorowanie Polski, bo 

wiedział, że jej rząd i tak będzie zabiegał o względy. W obecnych czasach, trudnych dla całej 

Europy, kontestowanie przez Warszawę nieśmiertelnego wydawałoby się sojuszu z Niemcami 

może irytować, ale przecież święty spokój na wschodzie UE jest kluczowy dla Berlina. Wejście 

w otwarty spór z polskim rządem znacznie osłabiałoby, i tak nadwerężoną kryzysem 

migracyjnym, pozycję Angeli Merkel. Stąd powściągliwość w oficjalnych ocenach Polski 

i unikanie wchodzenia w wojowniczą retorykę szefa europarlamentu Martina Schulza.  

 

Niemieccy chadecy bardzo pilnują także utrzymywania sankcji wobec Rosji, których 

zniesienie zostałoby uznane za zdradę polskich interesów. W otoczeniu Angeli Merkel 

dojrzewa też przekonanie, że oprotestowywany od lat, przez kolejne polskie rządy, rosyjski 

gazociąg Nord Stream może być groźny dla bezpieczeństwa Europy. Zresztą rząd polski 
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zdaje się doceniać tę zmianę nastawienia. Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski 

ogłosił niedawno, że niemiecka kanclerz, dotąd uważana w środowisku PiS za jednego 

z głównych wrogów w Unii, jest najlepszym z punktu widzenia Polski przywódcą Niemiec.  

U podstaw tej deklaracji stoi oczywiście zapowiedź przejścia do niemieckiej polityki 

hałaśliwego i wyjątkowo nieprzychylnie nastawionego do PiS Martina Schulza, który 

mógłby zostać szefem niemieckiej dyplomacji. Nie zmienia to faktu, że deklaracja polska 

została w Berlinie odebrana jako dowód, że ekipa, mająca wcześniej skłonności do wikłania 

się wyniszczające i często drugorzędne spory z Niemcami, wykazuje polityczną dojrzałość. 

Świadczy o tym także udana próba skrzyknięcia szerszego grona sojuszników. Przyszłość 

Grupy Wyszehradzkiej jest ciągle wielką niewiadomą. V4 może mieć wiele wad 

i być wewnętrznie podzielona w sprawie ambicji przywódczych czy też różnego podejścia 

do zagrożenia ze strony Rosji. Jej ożywienie i wykorzystanie, jako platformy sprzeciwu 

wobec forsowanej przez Berlin i Brukselę próby odebrania państwom narodowym kontroli 

nad ich polityką imigracyjną, pokazało, że V4 może stać się tworem, z którym główny nurt 

europejski, albo to, co z niego zostało, musi zacząć się liczyć. Pytanie tylko, czy to 

wystarczy? 

2.3. POLICJANCI TRUMPA 

Alternatywą dla europejskiego głównego nurtu zawsze była Ameryka. Tyle, że w czasach 

Baracka Obamy trudno było za oceanem lokować strategiczne kalkulacje. Obama 

zaczął jako laureat Pokojowej Nagrody Nobla in blanco, wdając się w szkodliwą dla nas 

i chybioną politykę resetu z Rosją, by skończyć - z dokonaną przy pomocy Putina - masakrą 

Aleppo, jako wyrzutem sumienia i smutnym podsumowaniem jego rządów. Zwycięstwo 

republikańskiego kandydata Donalda Trumpa rozgrzało nadzieje na zmianę i powstanie 

czegoś w rodzaju nowego wcielenia Ronalda Reagana, który zdusi w zarodku odradzające 

się rosyjskie imperium zła.  

 

Niechętne Trumpowi środowiska w USA, Europie, a także w Polsce wieszczą, że prezydent 

zachowa się dokładnie odwrotnie i w imię powrotu do izolacjonizmu zostawi Europę na 

pastwę Putina. Trudno jednak obronić tezę, że obecnie Amerykanie są jakoś nadmiernie 

zaangażowani w tej części świata. Nawet wzmocnienie wschodniej flanki NATO, będące 

niewątpliwym sukcesem szczytu Sojuszu w Warszawie, wymagało miesięcy zmiękczania 

oporu sojuszników, których przekonała dopiero aneksja Krymu, inwazja na Donbas 

i agresywne harce Rosjan u granic NATO w krajach bałtyckich.  

 

Nowa administracja zapowiada, że posprząta po Obamie, którego głównym grzechem było 

zaniechanie. Sprzątanie będzie wymagało aktywnej gry na wielu fortepianach, co sugeruje 

choćby skład nowego rządu USA, w którym obok republikańskich jastrzębi pokroju szefa 

Pentagonu gen. Jamesa Mattisa znalazł się Rex Tillerson, szczycący się osobistą przyjaźnią 

z Władymirem Putinem. Wygląda więc na to, że w ramach porządków, nie tylko w Europie, 

ale też przede wszystkim na Bliskim Wschodzie Trump będzie próbował zmiękczyć Rosjan 
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grą w złego i dobrego policjanta. Wyzwaniem dla naszej dyplomacji będzie pokazanie 

Amerykanom, że Polska w tej grze może odegrać jakąś istotną rolę, co oddalałoby groźbę 

marginalizacji Europy Środkowej w nowej odsłonie gry USA z Rosją. Nie będzie to łatwe, bo 

w kluczowym z naszego punktu widzenia konflikcie na Ukrainie nasz kraj nie jest teraz 

reprezentowany, mimo, że jako jedyny członek UE i NATO Polska graniczy zarówno 

z agresorem jak i ofiarą agresji. Wiara w to, że Europa może sama załatwić coś z Rosją 

gaśnie wraz z porozumieniem mińskim, zawartym w tzw. formacie normandzkim między 

Rosją, Niemcami, Francją i Ukrainą. Moskwa układu nie przestrzega, co oznacza, że być 

może trzeba będzie format negocjacji poszerzyć, np. o USA, być może także przy 

współudziale Polski. O ile oczywiście nasze dobre dotąd relacje z Ukrainą nie padną 

w ogniu historycznego sporu o UPA i masakrę wołyńską, skutecznie podgrzewanym przez 

Rosjan w obu krajach. Fakt, że tuż po nominacji Tillersona na sekretarza stanu prezydent 

elekt wysłał do Warszawy bliskiego współpracownika Rudolfa Giuliani, który zapewniał 

o utrzymaniu amerykańskiego zaangażowania w regionie wskazuje, że konsultacje w tej 

sprawie już się zaczęły. 
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Prezydent Donald Trump i jego slogan “Make America Great Again,” będzie 

najpotężniejszą siłą determinującą zachowanie rynków w nadchodzących latach. Obietnice 

składane na trasie kampanii wyborczej, potwierdzone przez członków jego gabinetu, każą 

nam wierzyć, że Amerykę czeka największa deregulacja od czasów Ronalda Reagana, 

wzmocniona potężną redukcją podatków. Największe, od czasów prezydenta Roosvelta, 

wydatki publiczne na infrastrukturę mają zapewnić nowe miejsca pracy. Zachęty dla 

wielkiego kapitału do inwestowania w Ameryce w połączeniu z protekcjonizmem, jakiego 

Ameryka nie pamięta od czasów prezydenta Hoovera, mają zatrzymać ucieczkę miejsc 

pracy do państw rozwijających się. Ostatnim razem, kiedy Ameryka postawiła na bariery 

celne i izolacjonizm gospodarczy, świat pogrążył się w jeszcze większym kryzysie, 

zakończonym dopiero II wojną światową. Dlaczego tym razem może być inaczej? 

 

 Pierwsza reakcja rynków na wygraną Trumpa była budująca. Natychmiastowe 

wzmocnienie dolara, najwyższy od lat optymizm firm entuzjastycznie reagujących na 

zapowiedź głębokich deregulacji i największych jednorazowych cięć podatkowych, 

zarówno podatku korporacyjnego CIT z 39 proc. do 15 proc., jak podatku dochodowego 

poprzez spłaszczenie progów podatkowych do trzech z założeniem, że najwyższa stopa 

procentowa zostanie zredukowana do 33 proc. Giełdy, wbrew katastroficznym 

prognozom, zareagowały zaskakująco pozytywnie. Jedyne ciemne strona wygranej Trumpa 

to gwałtowny wzrost oprocentowania obligacji rządowych, z uwagi na przewidywany 

wzrost zadłużenia, i spadki na rynkach państw rozwijających się, zależnych od 

amerykańskiego kapitału.  W tym osłabienie złotego. 

 

Republikański establishment lubi porównywać założenia programowe Trumpa do odnowy 

gospodarczej Reagana, który zdołał doprowadzić Amerykę od zera do 4.9 proc. wzrostu PKB. 

Rzecz w tym, że Trump nie został wybrany dzięki tradycyjnym konserwatywnym receptom 

gospodarczym, ale dzięki silnym antyglobalistycznym hasłom i obietnicom nowych barier 

handlowych. Nawet, jeżeli wiele elementów programu „Wielkiej Ameryki” pokrywa się 

z oczekiwaniami biznesu, to różnica z programem Reagana jest zasadnicza. Zwłaszcza, jeżeli 

chodzi o potencjalne globalne konsekwencje twardej, izolacjonistycznej polityki.  

 

Nieuchronny konflikt z Chinami i ucieczka kapitału z Europy oznaczają poważne 

konsekwencję dla gospodarek całego świata. Mocniejszy dolar, wyższa rentowność obligacji 

przy niższych podatkach i zachętach finansowych do repatriacji kapitału mogą w krótkim 

czasie wydrenować Europę z inwestycji. Dla Polski, której 60 proc. długu znajduje się 

w obcych rękach, odpływ kapitału może okazać się szczególnie dużym wyzwaniem. 

Pamiętajmy też, że utrzymanie wzrostu gospodarczego, na co najmniej obecnym poziomie, 
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jest uwarunkowane nowymi inwestycjami, a tych może okazać się jeszcze mniej, jeżeli 

wcześniej Polska nie stworzy nowych konkurencyjnych zachęt dla zagranicznego kapitału. 

3.1. SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA 

Trump pokonał swoich przeciwników, po prawej i lewej stronie sceny politycznej, dzięki 

programowi, którego nie sposób wpasować w tradycyjne ramy partyjne. Leitmotiv-em 

kampanii było zmniejszenie rosnących rozpiętości społecznych – tradycyjnie lewicowa 

domena. Barak Obama, mimo całej swojej socjalistycznej retoryki, zostawił Amerykę 

z największymi rozpiętościami zarobkowymi od czasów Reagana. Oczywiście ekonomiści 

bez trudu mogą to wytłumaczyć kryzysem. Cały program ratowania Ameryki z zapaści po 

2008 roku sprowadzał się do luzowania pieniądza, przy niemal zerowych stopach 

procentowych. To poniekąd się powiodło, ale ceną za operację było gwałtowne 

wzbogacenie się wszystkich, którzy korzystając z darmowego pieniądza wiedzieli jak 

pomnożyć swój majątek. W szczególności wielkie banki korzystające z darmowego lunchu 

na koszt podatnika. Trump zręcznie wykorzystał zrozumiałe poczucie niesprawiedliwości, 

prowadząc kampanie pod hasłem wojny z Wall Street.   

 

Dziś wiemy, że to nie były czcze słowa. Zapowiadając inwestycje infrastrukturalne na 

poziomie biliona dolarów w ciągu 10 lat, obniżkę podatków dla klasy średniej i import 

kapitału inwestycyjnego z powrotem do kraju Trump faktycznie może pomóc klasie 

pracującej oraz małym i średnim firmom, które najmocniej ucierpiały przez ostatnie osiem 

lat. To, co może mieć ogromne znaczenie dla przemian społecznych w Ameryce, dla Europy 

może stać się wzorem do naśladowania i motywacją w zbliżających się wyborach we 

Francji, Holandii, Włoszech czy nawet Niemczech. Podobna retoryka przebija dziś nie tylko 

w wypowiedziach polityków PiS, ale też brytyjskiej premier Teresy May. Powodzenie 

programu Trumpa może wzmocnić podobne tendencje całej Europie, a co za tym idzie 

gotowość do zamykania się bogatszych państw w sobie, konstruowania barier celnych 

i migracyjnych. Dla Polski, w 47 proc. zależnej od eksportu, może to być mocno 

niepokojące zjawisko. Coś, co rząd najwyraźniej już dostrzega, choćby usiłując prowadzić 

nieformalne rozmowy z Wielką Brytanią o nawiązaniu specjalnych relacji handlowych po 

jej wyjściu z Unii. Z całą pewnością Polska powinna już dziś wypracować własną strategię 

wspierania eksportu, zarówno jeżeli chodzi o rozbudowę relacji w ramach „Międzymorza”, 

jak i „Jedwabnego Szlaku”. 

 

Bez przykładania nadmiernej wagi do historycznych paraleli, warto przypomnieć, że ostatni 

raz kiedy Stany Zjednoczone zdecydowały się chronić własny przemysł i miejsca pracy,  

to był rok 1930 roku i prezydent Hoover podpisał ustawę o cłach Smoot-Hawley Tariff. 

W odpowiedzi na amerykańskie cła mieliśmy lawinę retorsji przeciwko amerykańskim 

produktom, ciąg wojen walutowych i Wielki Kryzys, który - zamiast skończyć się po roku - 

trwał przez kolejne pięć lat. Teorii na temat przyczyn II wojny światowej jest oczywiście 

http://www.wei.org.pl/


 

 

office@wei.org.pl,  www.wei.org.pl   20 

całe multum, ale niezależnie od tego, którą uznamy za dominującą, to kryzys wojen celno-

walutowych z całą pewnością był tym, który dopełnił czary goryczy.  

3.2. REWOLUCJA W PODATKACH  

Arthur Laffer, człowiek, którego imię nosi krzywa pokazująca punkt, po którym podwyżka 

podatków mija się celem - kiedy zamiast zwiększać wpływy do budżetu, powoduje ich 

spadek, znalazł się w grupie ekonomistów doradzających Trumpowi. 36 lat temu to 

właśnie Laffer narysował doradcom Reagana, na serwetce w hotelu Washington, swoją 

krzywą, która później stała się kluczem do sukcesu Regana. Dziś Laffer sprowokował 

kolejnego prezydenta do rewolucji podatkowej, która w powiązaniu z ambitnym 

programem repatriacji kapitału, może faktycznie spowodować boom inwestycyjny 

w Ameryce. Laffer, niezależnie od wspomnianej już redukcji podatków, chce żeby każdy, 

kto z powrotem ściągnie swój kapitał do Ameryki, płacił od tego zaledwie 12,5 proc. 

podatku w przypadku gotówki i 3,5 proc. od niematerialnych inwestycji. Jak choćby 

przeniesienia z powrotem do Ameryki Google czy Apple. Ostatnia abolicja kapitałowa 

w 2004 roku dała Ameryce inwestycje warte 300 miliardów dolarów i 15 miliardów 

w dodatkowych podatkach. Dziś, zdaniem ekspertów, Trump może liczyć, że z zagranicznych 

kont napłynie do Ameryki ponad bilion dolarów w gotówce i blisko 3 biliony w postaci 

inwestycji. Trudny do wyobrażania zastrzyk adrenaliny, nawet dla amerykańskiej 

gospodarki, dla państw peryferyjnych, czy jak wolimy w przypadku Polski pół-

peryferyjnych, oznacza gwałtowne podrożenie pieniądza i poważne trudności z obsługą 

naszego długu. Coś, co większość państw w naszym regionie zdaje się już rozumieć.  

 

Rumunia, Węgry, Bułgaria, Słowacja, Norwegia, Niemcy w popłochu obniżają lub 

zapowiadają obniżkę swoich podatków, w nadziei na zatrzymanie inwestorów. Polskie 

przymiarki do reformy podatków jak na razie skończyły się na obniżeniu CIT dla małych 

przedsiębiorstw. W naszym przekonaniu to dużo za mało i dużo za późno. Bez naprawdę 

zdecydowanych i odważnych reform podatkowych bardzo szybko możemy znaleźć się nie 

tylko bez nowych inwestycji, ale również bez pieniędzy na obsługę dawnych zobowiązań. 

W kontekście programu repatriacji kapitału, nasze dotychczasowe wysiłki sprowadzające 

się do ścigania i straszenia przedsiębiorców uciekających z kraju mogą okazać się chybione. 

Polska gwałtownie potrzebuje systemowych zmian podatkowych i programu repatriacji 

kapitału, bardziej wspaniałomyślnego niż program Trumpa.  

3.3. DEREGULACJE – POWRÓT DO TRADYCYJNYCH BANKÓW 

Wielki kryzys doprowadził do niespotykanych w historii regulacji sektora finansowego 

w zachodnim świecie. Jeżeli nawet uznamy, że część z nich była konieczna, to musimy 

uznać, że z perspektywy rynków było to samobójcze posunięcie. Przeciągająca się 

stagnacja, skurcz kredytowy i brak konkurencji na rynku ofert finansowych były wysoką 

ceną za złudne poczucie bezpieczeństwa. Sektor bankowy, w wielu państwach Europy, nie 
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tylko że nie stał się motorem napędowym ożywienia gospodarczego, ale wręcz sam stał się 

jego kotwicą i problemem dla rządów. Trump zapowiada, że w ramach deregulacji wystąpi 

o wycofanie sławnej ustawy bankowej Dodd-Frank, która raz na zawsze miała ukrócić 

nadużycia sektora. Ekonomiści są podzieleni co do oceny skutków ustawy, ale coraz więcej 

głosów po obu stronach Atlantyku mówi o konieczności przywrócenia większej równowagi 

rynkowej. Przyjęte regulacje to ślepa uliczka, o czym najlepiej niech świadczy stan sektora 

bankowego dziesięć lat od kryzysu. Tak jak trudna jest dziś do przewidzenia skala dalszej 

deregulacji, tak trudna jest do oszacowania przyszłość europejskiej bankowości po 

reformach Trumpa. Należy jednak założyć okres zaciętej konkurencyjności i powrotu do 

większej elastyczności i nowych instrumentów pochodnych. Polska z jednej strony zdaje 

się być stosunkowo dobrze przygotowana na ewentualne wstrząsy po ostatnich 

przejęciach upadających zagranicznych banków. Jednak ich silne uzależnienie od państwa 

może okazać się sporym ograniczeniem w przypadku koniecznych szybkich reakcji 

i elastyczności sektora.  

3.4. UCIEKAJĄCY DOLAR 

 Wzrost wartości dolara, w powiązaniu z wyższym oprocentowaniem amerykańskich 

obligacji i końcem deflacji, już dziś daje o sobie znać w Polsce. Na koniec I kwartału ceny 

mogą gwałtownie przyspieszyć, a wyższe stopy procentowe w USA mogą znacząco 

podnieść koszty obsługi długu zagranicznego, co przełoży się na sytuację budżetową 

i możliwości rządu do finasowania wszystkich zaplanowanych programów społecznych. 

 

Poniższy wykres prezentowany na ostatniej konferencji Warsaw Enterprise Institute, przez 

Pawła Dobrowolskiego, pokazuje symptomatyczną korelację. Cena pieniądza wyznaczana 

przez bank centralny USA dla banków komercyjnych kształtuje światową koniunkturę 

i historycznie oddziaływała na sytuację polityczną w Polsce. 
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Jak zauważył Dobrowolski: „Funkcjonariusze PZPR decydujący się np. na podwyżki cen 

mięsa, które detonowały społeczne wybuchy, mogli nie mieć pojęcia o stosunkach 

pieniężnych w USA. Ale ciśnienie wydarzeń gospodarczych rdzenia światowej gospodarki 

przenikało nawet do relatywnie zamkniętej gospodarki PRL”. Amerykański bank centralny 

FED zapowiada jeszcze trzy podwyżki stóp w tym roku. Ostatnia miała miejsce w grudniu 

2016 roku – pierwszy raz od 8 lat. „Gdy osiągną odpowiednio wysoki poziom, doprowadzą 

do odpływu kapitału z peryferiów do gospodarczego rdzenia (kraje na uboczu najwyżej 

rozwiniętych ekonomii)” - pisze Dobrowolski. I dodaje: „jeśli do tego czasu nie naprawimy 

gospodarki, czeka nas poważny kryzys”.  

 

Niezależnie od tego, jak dalej potoczą się losy dolara i koszty obsługi naszego długu, za 

który już dziś rząd w Warszawie musi płacić wyższe stawki procentowe niż Węgrzy czy 

Rumuni, Polska powinna jak najprędzej zrewidować swoją strategię gospodarczą. 

Przeregulowaną, wciąż pełną archaicznych przepisów podatkowych, mało elastycznych 

spółek skarbu państwa, nie mówiąc o skostniałych sądach gospodarczych i nawisach 

biurokratycznych. Nawet, jeżeli pomysły gospodarcze Trumpa zdają się być bliskie ideowo 

wielu politykom PiS, to rządowi daleko jest do ich realizacji. W miarę jak rośnie nam 

zadłużenie, przybywa regulacji i etatystycznych rozwiązań krępujących, a nie uwalniających 

rynek, Polska przesuwa się do grupy państw, które w pierwszym rzędzie mogą ucierpieć 

w wyniku gwałtownych zmian na globalnych rynkach.   
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