
 

Wprowadzenie „Polskiego Ładu” wiąże się ze 
zmianą wielu przepisów podatkowych. Nowe-
lizacja ustawy o PIT, CIT oraz niektórych in-

nych ustaw, którą ma niebawem procedować Senat, ma 
na celu upowszechnienie obrotu bezgotówkowego i ogra-
niczanie transakcji w szarej strefie. W przyszłym 
roku przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przyjmowania 
płatności bezgotówkowych „w każdym miejscu, w którym 
działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana”. 

Równolegle z tą zmianą ma się pojawić kolejny obowiązek 
dla przedsiębiorców. Zgodnie z nowym artykułem 19 a 
ust. 3 Prawa przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) od 
1 lipca 2022 r. kasa fiskalna online z będzie musiała być 
połączona z terminalem płatniczym. Co warto przy tym 
zaznaczyć, nowy przepis Prawa przedsiębiorców wyma-
ga, aby kasy fiskalne z terminalami komunikowały się 
protokołem FROB (opracowanym kilka lat temu przez 
Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w porozu-
mieniu z największymi polskimi operatorami terminali). 

Za mało czasu 

W Polsce funkcjonuje między 1,6 a 2,2 mln kas 
fiskalnych.   Z tego ponad 700 tys. to kasy fiskalne online, 
których liczba nadal będzie wzrastać. Jednocześnie na 
rynku działa około 1 mln urządzeń akceptujących karty 
płatnicze. Kasy online obecnie muszą mieć wgrany proto-
kół FROB, co nie oznacza, że nie będzie problemów z in-
tegracją – bo to, że kasy mają wgrany protokół nie zmie-
nia faktu, że i tak muszą przejść integracje z wszystkimi 
terminalami na rynku.  

Dodatkowo dotąd nie stawiano takiego wymogu termina-
lom płatniczym działającym na rynku. Wiele z nich nie 
zostało wyposażonych w potrzebny protokół. Dlatego 
będą musiały zostać wymienione. Szacuje się, że nowy 
przepis do 1 lipca 2022 obejmie około 150-200-tys. sztuk 
takich urządzeń, a docelowo nawet 600-800 tys. 

Jednak to zaledwie niewielki wycinek problemów związa-
nych ze sprzętem i oprogramowaniem. Na rynku działa 
bardzo wiele różnych typów terminali, jeszcze więcej jest 
typów kas fiskalnych. I nawet jeżeli oba urządzenia obsłu-
gują protokół FROB, to mogą mieć różny interfejs, co 
może uniemożliwić komunikację. Wspomniany protokół 
to obecnie raczej zbiór wytycznych, a nie rozwiązanie 
typu ‘plug&play’. Za każdym razem połączenie określo-
nego modelu terminala z konkretnym modelem kasy fi-
skalnej wymaga pracy dedykowanego zespołu informaty-
ków zarówno ze strony dostawcy kas, jak i dostawcy ter-
minali (i tak dla każdej z możliwych kombinacji 
urządzeń). 

Znawcy rynku uważają, że skala tych zmian jest bardzo 
duża, szanse są niewielkie, że uda się je przeprowadzić 
w założonym terminie. Dostosowanie takiej liczby sprzę-
tu do nowych wytycznych powinno być liczone w latach, a 
nie miesiącach. Doskonale wiemy, jak wyglądał 
proces wymiany kas fiskalnych na kasy online. Terminy 
były wielokrotnie przesuwane, mimo że przedsiębiorcy 
nie mieli na dostosowanie się do zmian sześciu miesięcy 
tylko kilka lat. 

Tajemnice 
pandemii 

Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów
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Integracja, czyli kolejny cios  
w polskich przedsiębiorców 
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Redaktor Naczelny

Jesienny niepokój 
Listopad oszczędził nam mroźnej aury, 
choć im bliżej zimy, tym częściej kieru-
jemy swoje zainteresowanie w stronę 
problemów energetyki. „Transformacja 
sięga o wiele dalej niż tylko zamykanie 
kopalń” – mówi prof. Ian Begg z London 
School of Economics i zastanawia się 
nad tym, co oznacza to dla Europy i Pol-
ski. Artykuł zatytułowany „W jaki sposób 
sektor prywatny może wesprzeć działa-
nia na rzecz transformacji energetycz-
nej” to relacja z panelu poświęconego 
perspektywom wzrostu i pozyskiwania 
finansowania na nową energetykę, od-
bywającego się podczas tegorocznego 
Kongresu 590.  

Przedsiębiorcy też mają swoje, jesienne 
troski. Zgodnie z założeniami „Polskiego 
Ładu” od 1 lipca przyszłego roku kasy 
fiskalne online będą musiały być zinte-
growane z terminalem płatniczym. Za 
brak integracji przedsiębiorcom, będzie 
groziła kara w wysokości 5 tys. zł. O kon-
trowersjach związanych z nowym prze-
pisem piszemy w tekście „Integracja, 
czyli kolejny cios w polskich przedsię-
biorców”. W listopadzie groźnie wezbra-
ła czwarta fala pandemii COVID-19. „Ta-
jemnice pandemii” ujawniają fakty doty-
czące wyprodukowania wirusów podob-
nych do SARS-CoV-2 już w 2018 roku. 
Zainteresowanym sprawami globalnego 
bezpieczeństwa i polityką obronną war-
to polecić artykuł „Przyszłość NATO i 
dylematy samodzielności obronnej UE”. 
Komplementarnie z tekstem „Francja 
szykuje się na »nową wojnę« i zmienia 
doktrynę obronną”, prezentujemy inte-
resujące spojrzenie na skuteczność mi-
litarnych sojuszów. Dopełnieniem tej 
tematyki jest artykuł „Pakt obronny AU-
KUS dowodzi, że UE jest papierowym 
tygrysem” oraz „Modernizacja armii 
USA. Nie wystarczy nowoczesna techno-
logia, potrzebna jest strategia działania”. 
Kwestie omawiane w tych publikacjach 
nabierają szczególnego znaczenia w 
kontekście działań hybrydowych pro-
wadzonych w tej chwili przez Rosję i 
Białoruś. 

Zgodnie z założeniami „Polskiego Ładu” od 1 lipca przyszłego roku kasy fiskalne online 
będą musiały być zintegrowane z terminalem płatniczym. Za brak integracji przedsiębior-
com, będzie groziła kara w wysokości 5 tys. zł. To tylko jedna z wielu kontrowersji związa-
nych z nowym przepisem.

Ciąg dalszy na stronie 2



 

Dodatkowe koszty dla firm 

Integracja kasy z terminalem będzie niosła nie lada 
problem dla przedsiębiorców. Koszt zakupu nowego 
urządzenia to jedno. Do tego dochodzi nowa umowa 
na terminal przy jednoczesnym obowiązku płacenia 
za poprzedni w przypadku braku możliwości odstą-
pienia od starej umowy (lub kary za jej zerwanie), a 
także konieczność przeszkolenia pracowników czy 
zakup materiałów informacyjnych. 

Według szacunków, co piąty przedsiębiorca (nawet 
200 tys. detalistów) korzysta dzisiaj z rozwiązań płat-
niczych niezintegrowanych z kasą online. Kto i w jaki 
sposób zrekompensuje im koszty integracji i wymiany 
urządzeń płatniczych? Nie możemy zapominać, że 
nakładanie dodatkowych, kosztownych obowiązków 
na przedsiębiorców odbywa się w czasie pandemii –
 po krótkim okresie „normalności”, po wszelakich ob-
ostrzeniach oraz przed kolejną, dużą falą zachorowań 
i możliwymi kolejnymi ograniczeniami. 

Koszty wymiany terminali będą zresztą ponoszone 
podwójnie. Zapłaci przedsiębiorca, ale koszty ponie-
sie też całe społeczeństwo. Przecież wymiana sprzętu 
na taką skalę oraz podążające za tym składowanie, a 
także utylizacja tylu urządzeń nie pozostaną bez 
wpływu na środowisko. 

Jak to będzie wyglądało w praktyce? 

Czy zostało już opracowane, jak w praktyce będzie 
wyglądała sprzedaż towarów i usług po wejściu w ży-
cie nowych przepisów? Jak w restauracji, klient będzie 
miał zapłacić kelnerowi? Czy kelner ma nosić ze sobą 
kasę fiskalną i terminal, czy klient, by zapłacić, będzie 
musiał podejść do kasy jak w sklepie? 

A gdy  zamówimy pizzę z dostawą to zagadka wydaje 

się jeszcze poważniejsza… Paragon drukowany jest w 
restauracji i dostarczany razem z zamówieniem. Jak 
w tym przypadku przedsiębiorąca ma zrealizować 
obowiązek integracji? Czy może przyjąć płatność 
kartą, przekazując pizzę, czy będzie mu za to groziła 
kara? Czy będzie musiał kupić dodatkowe kasy fiskal-
ne dla każdego ze swoich dostawców? 

Kara płacona po wielokroć 

Za brak integracji kasy fiskalnej online z terminalem 
płatniczym przedsiębiorcom, będzie groziła kara w 
wysokości 5 tys. zł. A przecież konieczna w wielu 
przypadkach wymiana urządzenia będzie się wiązała 
nierzadko z koniecznością zerwania umowy na do-
tychczasowy terminal i opłacenia związanej z tym 
kary. Czy jest ktoś w stanie oszacować, ile takich kar i 
w jakiej wysokości faktycznie przyjdzie zapłacić pol-
skim przedsiębiorcom? 

Zasadność karania przedsiębiorców jest dyskusyjna 
zwłaszcza w sytuacji, kiedy nie dysponują oni ani wie-
dzą, ani możliwościami niezbędnymi do realizacji 
tego obowiązku. Integracja wymaga profesjonalnie 
przygotowanych oraz przetestowanych rozwiązań 
informatycznych i musi być przeprowadzona przez 
niezależnych producentów kas fiskalnych, oraz agen-

tów rozliczeniowych, a oni też poniosą związane z 
tym koszty. Dodatkowo mniejsi dostawcy terminali 
mogą mieć duże trudności z dostosowaniem swoich 
produktów do nowych wymagań. Przecież każdy do-
stawca kas fiskalnych będzie chciał zintegrować się 
najpierw z tymi największymi, angażując w to całe 
swoje możliwości. 

Z racji ogromnej skali niezbędnych działań (liczba 
klientów, liczba i różnorodność używanych przez 
nich urządzeń), a także problemów z dostawami nie-
zbędnego sprzętu elektronicznego, producenci kas i 
agenci rozliczeniowi nie będą w stanie zrealizować 
potrzeb wszystkich przedsiębiorców w wymaganym 
terminie i zapewne jeszcze długo po jego upływie. 

Zarobią inni 

Na nowych przepisach stracą polscy przedsiębiorcy, 
zarobią natomiast  zagraniczni – głównie chińscy – 
dostawcy komponentów do terminali płatniczych lub 
kas fiskalnych. Zaznaczmy, że cała operacja ma się 
odbywać w sytuacji, gdy rosną ceny procesorów, a ze-
rwane łańcuchy dostaw wstrzymują produkcję wielu 
gałęzi gospodarki. Jak widać ta oczywista bariera, w 
ogóle nie została uwzględniona w pracach nad no-

wymi regulacjami. 

Zagraniczni dostawcy i producenci urządzeń zarobią 
u nas po raz drugi, bo przecież zarobili na dostawach 
sprzętu dla szybko rozwijającego się programu „Pol-
ska Bezgotówkowa”. I zarobią jeszcze więcej, bo presja 
szybkiego zakupu dużych partii terminali przez pol-
skich agentów rozliczeniowych – przy zaburzonych 
obecnie możliwościach dostaw – spowoduje dodat-
kowe podniesienie cen przez zagranicznych produ-
centów. 

Na polskim rynku natomiast konieczność integracji 
urządzeń umocni duopol dwóch dominujących do-
stawców kas fiskalnych (Comp, Posnet), którzy 
wzmocnią swoją pozycję i będą mogli stawiać wyso-
kie wymagania finansowe zarówno przedsiębiorcom 
zmuszonym do zakupu kas, jak i agentom rozlicze-
niowym, którzy będą musieli wraz z nimi opracować 
rozwiązania integrujące. 

Co z programem „Polska Bezgotówkowa”? 

Trzeba też zadać pytanie, czy uruchomiony w 2018 i 
przedłużony do 2025 r. program „Polska Bezgotów-
kowa” będzie kontynuowany, skoro już nie ma po-
trzeby zachęcania przedsiębiorców do płatności bez-
gotówkowych. Obecnie wprowadza się nie zachętę, a 
obowiązek płatności bezgotówkowych, zapisany 
w ustawie.  

W ramach programu zostało „rozdanych” ponad 400 
tys. niezintegrowanych urządzeń płatniczych. Co się 
stanie z przedsiębiorcami, którzy mają obecnie dar-

mowe rozwiązanie i działający w jego ramach termi-
nal, a nowe przepisy będą wymagały zmiany urzą-
dzenia, zerwania dotychczasowej umowy (i zapłace-
nia kary wpisanej w reguły tego programu) oraz wy-
boru nowego, płatnego rozwiązania już na zasadach 
komercyjnych? Czy nie podważy to także zaufania do 
innych inicjatyw rządowych związanych ze wspar-
ciem przedsiębiorców? 

Jakie będą faktyczne korzyści? 

Wielu ekspertów podważa sensowność wprowadze-
nia obowiązku integracji obu urządzeń. Fiskus raczej 
nic nie zyska na tej zmianie, bo organy skarbowe na-
dal będą otrzymywały informacje o obrocie wyłącz-
nie z raportu z kasy fiskalnej. Nadal będzie możliwe 
przyjęcie płatności za pomocą gotówki, niezależnie 
od zaewidencjonowania obrotu w kasie fiskalnej. 

Czy w związku z tym jest jakaś korzyść, pokrywająca 
choćby w części koszty, które poniosą przedsiębiorcy 
w związku z obowiązkową integracją? Czy policzono 
koszty i trudności związane z tym przedsięwzięciem 
i porównano z innymi, nierzadko tańszymi i prost-
szymi rozwiązaniami pozwalającymi osiągnąć ten 
sam cel? Np. ze stosowanym w Słowenii wysyłaniem 
przez agentów rozliczeniowych plików raportowych 
do Ministerstwa Finansów. 

I w końcu czy zostało zbadane ryzyko, że kłopotliwy, 
a czasem niewykonalny w terminie obowiązek inte-
gracji terminala z kasą spowoduje rezygnacje z uży-
wanych przez przedsiębiorców terminali i poszuki-
wanie innych dozwolonych według ustawy form 

przyjmowania płatności bezgotówkowych, którymi 
mogą stać się choćby chińskie portfele cyfrowe typu 
Alipay i Wechatpay? Rozwój takich usług substytucyj-
nych może mieć też znaczący wpływ na bezpieczeń-
stwo systemu płatniczego i  rozszerzenie się szarej 
strefy. 

Inicjatorzy tej rewolucji zignorowali również fakt, że 
polska infrastruktura telekomunikacyjna oraz ogra-
niczone kompetencje cyfrowe społeczeństwa (w tym 
dużej liczby małych przedsiębiorców) mogą okazać 
się poważną, obiektywną przyczyną fiaska wdrożenia 
planowanych zmian. Obowiązek będzie dotyczył 
przede wszystkim drobnych przedsiębiorców, którzy 
zwykle nie zatrudniają specjalistów – informatyków, a 
sami nie będą w stanie podołać tak skomplikowane-
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Integracja, czyli kolejny cios w polskich przedsiębiorców 
- ciąg dalszy ze strony 1
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Koszty wymiany terminali będą 
zresztą ponoszone podwójnie. 

Zapłaci przedsiębiorca, ale koszty 
poniesie też całe społeczeństwo

Zagraniczni dostawcy i producenci 
urządzeń zarobią u nas po raz 
drugi, bo przecież zarobili na 
dostawach sprzętu dla szybko 
rozwijającego się programu 

„Polska Bezgotówkowa”

Na nowych przepisach stracą 
polscy przedsiębiorcy, zarobią 

natomiast zagraniczni – głównie 
chińscy



 

- Co sądzi pan o zakończeniu wojny w Afganista-
nie i powrocie wojsk amerykańskich? 
To chaotyczne wycofanie zakwestionowało w zasa-
dzie cały sens trwającej od 2001 roku operacji. Jakby 
najazd na Afganistan był jedynym osiągnięciem tej 
misji. To wycofanie należało lepiej zorganizować, 
nie tak chaotycznie. Wcześniejsze ustalenie daty 
wycofania nie miało najmniejszego sensu – w takiej 
sytuacji wróg zawsze będzie czekał, aż odejdziesz. 
Błędem było także rozpoczęcie negocjacji z taliba-
mi, przy jednoczesnym odsunięciu aktualnego rzą-
du. W ten sposób afgańskie władze, które już wcze-
śniej nie cieszyły się pełnym zaufaniem opinii pu-
blicznej, straciły je zupełnie. 
- Czy w Afganistanie pozostało wielu Afgańczyków, 
którzy wcześniej współpracowali z NATO? W jaki 
sposób można ich ewakuować? 
To spory problem. Nadal możemy ich ewakuować, 
ale w tej chwili to trudniejsza, bardziej skompliko-
wana operacja. Dlatego uważam, że plan opuszcze-
nia Afganistanu należało lepiej przygotować. Dziwi 
mnie, że NATO nie miało planu ewakuacji lokalnych 
sprzymierzeńców, kiedy w kwietniu podejmowało 
decyzję o wycofaniu. 
- A co z talibami? Jakie stanowisko wobec nich za-
jąć? Jak będzie ich trak-
tować Unia Europejska? 
Osobiście nie ufam tali-
bom i nie sądzę, by się 
zmienili. Pamiętajmy, że aktualny emir Afganistanu 
miał syna, który był zamachowcem-samobójcą. Jeśli 
ojciec pozwala własnemu synowi na akt samospale-
nia, myśli o kwestiach międzynarodowych w spo-
sób zupełnie odmienny od polityków ze Stanów 
Zjednoczonych. Przede wszystkim martwię się o 
afgańskie kobiety, o ich prawa. Cieszę się, że po-
dejmują tam pewne próby protestu. Unia Europej-
ska – i kraje demokratyczne poza Unią – powinna 
jeszcze zaczekać, zobaczyć, jak rozwinie się sytu-
acja. Nie uważam, by należało uznać rządy talibów. 
Na razie jednak warto skupić się na udzielaniu po-
mocy humanitarnej, najlepiej w taki sposób, by jej 
beneficjentami nie byli talibowie. 
- Czy powołanie sojuszu AUKUS wskazuje na spa-
dek znaczenia Unii Europejskiej? 
AUKUS to moim zdaniem największa zmiana, jaka 
zaszła na arenie politycznej w naszych czasach. 
Wprost udowodnił zaangażowanie Stanów Zjedno-
czonych w regionie Indo-Pacyfiku. Pewne kroki w 
tę stronę były widoczne już za administracji Obamy, 
ale teraz zaangażowanie mocno się nasiliło. To 
zmiana przede wszystkim dla Australii. Do tej pory 
starała się ona nie mieszać w rywalizację USA z 
Chinami, ale teraz to 
praktycznie niemożliwe. 
Chiny na nią naciskają nie 
tylko politycznie, ale i go-
spodarczo. Jednak to Can-
berra wezwała do przeprowadzenia niezależnego 
dochodzenia w sprawie pochodzenia COVID-19, a 
także potępiła łamanie praw człowieka w regionie 
Xinjiang. W odpowiedzi na to Pekin wprowadził 
bojkot australijskich produktów. Australijczycy mają 
potrzebę większych gwarancji bezpieczeństwa od 
Amerykanów, dla nich trwały sojusz z Waszyngto-
nem wydaje się najlepszym rozwiązaniem, choć 

jednocześnie wymaga rezygnacji ze wcześniejszej 
neutralności. Zyskują jednak bezpieczeństwo i 
osiem atomowych okrętów podwodnych. Natomia-
st w przypadku Wielkiej Brytanii chodzi o odbudo-
wę pozycji międzynarodowej po Brexicie. Dla 
wszystkich trzech krajów ten sojusz jest bardzo 
ważny. 
- NATO koncen-
trowało się na 
R o s j i , t e r a z 
uwaga przenosi 
się na Pacyfik. 
Czy to znaczy, że 
NATO straci na 
znaczeniu? 
Nie. Rosja nadal 
stanowi główne 
zagrożenie dla 
krajów Europy, 
więc NATO za-
c h o w a s w o j e 
znaczenie. Na-
zywam czasem Rosję „regionalnym sabotażystą”, na 
czym to polega – widzieliśmy na Ukrainie. Rosja 
nielegalnie zaanektowała Krym i nadal destabilizuje 
wschodnią część Ukrainy. Niedawno naruszyła 
przestrzeń powietrzną krajów nordyckich, jest też 
bardzo asertywna wobec krajów bałtyckich. Dlatego 

potrzebujemy NATO, które 
jest najbardziej udanym ru-
chem pokojowym w historii 
naszych cywilizacji. Od 1949 
roku gwarantuje pokój, sta-

bilność i bezpieczeństwo na północnym Atlantyku. 
Działa głównie ze względu na znany artykuł 5, który 
mówi, że atak na którekolwiek z państw członkow-
skich jest atakiem na wszystkie. To doskonale znie-
chęca. Putin ma świadomość, że zaatakowanie so-
jusznika z NATO pociągnie za sobą zdecydowaną 
odpowiedź. Tyle że międzynarodowa sytuacja się 
zmienia, więc przy ostatnim szczycie NATO pierw-
szy raz wydano oświadcze-
nie w sprawie Chin. 
- Jak powinna zachowywać 
się Europa wobec proble-
mów w Azji? 
Moim zdaniem Europa powinna zwrócić uwagę na 
to, co dzieje się w regionie Indo-Pacyfiku, i poprzeć 
działania Stanów Zjednoczonych. Dla nas istotne 
jest utrzymanie otwartych linii handlowych na Mo-
rzu Południowochińskim, które umożliwią swo-
bodny transport morski. Tak się akurat złożyło, że 
nowa strategia Unii Europejskiej została opubliko-
wana w tym samym dniu, co inauguracja nowego 
sojuszu AUKUS, przez co mówiło się o niej zdecy-
dowanie mniej.  
- Czy wojna z Chinami jest realną perspektywą? 

Jeśli tak by się stało, wyszli-
byśmy z niej zwycięsko. Li-
czę jednak na to, że do takiej 
wojny nigdy nie dojdzie. A 
najlepiej jej przeciwdziałać, 

stawiając przed Chińczykami jasno sprawę Tajwanu 
– jeśli go zaatakują, spotkają się z militarną odpo-
wiedzią nie tylko Stanów Zjednoczonych, ale także 
ich sojuszników – Europy i Australii. Popieram też 
inicjatywę prezydenta Joe Bidena, który chce stwo-
rzyć sojusz światowych demokracji, który mógłby 
walczyć z autokracjami. Tylko tak można dotrzeć do 
Xi Jinpinga czy Władimira Putina. 

- Macron nazwał NATO „martwym mózgiem”. Czy 
zaangażowanie Francji w NATO osłabnie po AU-
KUS? 
Francja wie, że Europa nie byłaby w stanie obronić 
się samodzielnie. Potencjalny atak ze strony Rosji 
uniezależnia nas od sojuszu ze Stanami. W styczniu 

Francja przejmuje 
prezydencję w Unii i 
Macron z pewnością 
będzie forsował eu-
ropejską autonomię 
strategiczną. 
- Czy ta autonomia 
Unii powinna zostać 
zwiększona? 
W teorii wydaje się to 
dobrym pomysłem. 
Polega on na zwięk-
szeniu samodzielno-
ści Unii, żeby nie mu-
siała wciąż zwracać 
się o pomoc do USA. 

Moim zdaniem to dobry kierunek, bo Europa obec-
nie jest zbyt słaba, nie ma wystarczająco dużego 
znaczenia na arenie międzynarodowej. Jednocze-
śnie uważam, że NATO jest bardzo ważne dla mię-
dzynarodowego bezpieczeństwa – także w Europie.  
- Czy utworzenie armii europejskiej jest realnym 
projektem? 
Realne byłoby stworzenie europejskich sił szybkie-
go reagowania, ale nie armii europejskiej. A to dla-
tego, że przywódcy ważnych państw członkowski-
ch, takich jak Niemcy, Francja, Hiszpania czy Dania, 
nie zgodzą się na opłacenie utworzenia europejskiej 
armii. Moglibyśmy jednak zachować armie naro-
dowe, a dodatkowo utworzyć coś w rodzaju euro-
pejskich sił szybkiego reagowania. Dzięki temu mo-
glibyśmy jako Unia szybko przemieścić siły zbrojne 
w potrzebne akurat miejsce. 
- Czy potrzebna jest modernizacja europejskiej 

obronności? 
To zależy. Jeśli miałoby to 
polegać na wzmocnieniu 
europejskiego filaru NATO, 
wtedy jak najbardziej. Jeśli 
natomiast miałoby chodzić 

o konkurowanie z Sojuszem Atlantyckim, to wszy-
scy byśmy na tym stracili. Powinniśmy sobie poma-
gać, uzupełniać się, a nie konkurować. 
- Czyli hasło „America first” Trumpa nadal jest za-
sadne? 
Biden mówi, że „Ameryka wróciła”, ale ten powrót 
trzeba pokazać w praktyce. Bo nie chodzi przecież o 
powrót z Afganistanu, z którego wyjechano bez 
konsultacji z byłymi sojusznikami w tym regionie. Z 
perspektywy Europejczyków działania USA są po-
dobne bez względu na aktualny skład rządu. Jednak 
zachowanie Amerykanów jest też zależne od postaw 
Europejczyków. Czemu Australia zerwała umowę z 
Francją? Bo Amerykanie zaoferowali bezpieczeń-
stwo, którego Francja zaoferować nie mogła. Także 
kraje Azji nie są dziś przekonane, czy postawa 
Francji, Niemiec, a w zasadzie całej Europy w spra-
wie Chin jest właściwa. Dla nich jesteśmy zbyt po-
błażliwi. 

Źródło: larazon.es 
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Przyszłość NATO i dylematy samodzielności obronnej UE 

„Osobiście nie ufam talibom i nie 
sądzę, by się zmienili”

„Biden mówi, że „Ameryka wróciła”, 
ale ten powrót trzeba pokazać w 

praktyce”

„To wycofanie należało lepiej 
zorganizować, nie tak chaotycznie”

Na krajowej konwencji hiszpańskiej Partii Ludowej (PP) w Walencji gościł Anders Fogh Rasmussen – były sekretarz 
generalny NATO i były premier Danii. Podczas swojej wizyty 68-letni polityk udzielił wywiadu „La Razón”, w którym 
opowiedział o zagrożeniach, jakie stoją przed Unią Europejską oraz NATO. 
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Zachodnia demokracja przeżywa poważny kry-
zys egzystencjalny, co zauważają liczni politycy, 
z prezydentem USA Joe Bidenem na czele. An-

tyliberalne nastroje, autokracja oraz rosnące w siłę 
dyktatury przeciwdziałają procesom demokratycz-
nym i liberalnemu porządkowi. 
Rozmowę na ten temat Joe Bi-
den chciałby podjąć na przewi-
dzianym na grudzień „Szczycie 
dla Demokracji”. 
Jednak demokracja sama udo-
stępnia sprawnie działające na-
rzędzia swoim przeciwnikom 
takie jak np. tajemnica finansowa, która pozwala na 
lokowanie dużych kwot pieniężnych zdobywanych 
przez autokratyczne rządy na ich własnych obywate-
lach. 
Za parawanem spółek fasadowych i trustów pieniądze 
stają się anonimowe. Ich lokowanie i przetwarzanie w 
handlu nieruchomościami i luksusowymi towarami 
czy sztuką oraz swobodne inwestowanie w wielu 
branżach daje dyktatorom niezbędne mechanizmy, by 
zapewnić sobie stałe źródło dochodów.  
Uwagę na ten niepokojący aspekt zwracają też opubli-
kowane ostatnio Pandora Papers, krytycznie odno-
szące się do roli, jaką najważniejsze kraje Zachodu, jak 
Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Francja 
czy Niemcy odgrywają w całym procesie przepływu 
pieniędzy zdefraudowanych przez kleptokratów w 
swoich krajach. Aż 12 mln ujawnionych dokumentów 
wskazuje na ogromną ilość takich sieci przepływu. 
Dokumenty wykazały na przykład, że azerska dykta-
tura przepuszczała przez Londyn setki milionów do-
larów i nie był to pierwszy raz, kiedy stolica Wielkiej 
Brytanii stała się areną lokowania ogromnych kwot 
przywłaszczonych przez mniejsze lub większe reżimy. 
Informacje na temat Azerbejdżanu pokazały doskona-
le znany schemat – firmy fasadowe i zakupy nieru-
chomości były wspierane przez brytyjskich prawni-
ków pomagających w przeprowadzeniu wszystkich 
transakcji w sposób legalny. Pandora Papers wskazują 

nawet, że była w to (choć najprawdopodobniej nie-
świadomie) zaangażowana królowa Elżbieta II. 
Źródła tych pieniędzy są różne: kradzież skarbów na-
rodowych, defraudacja czy korupcja elit. Zachodnie 
firmy i korporacje nie mają obowiązku sprawdzać, 

skąd pochodzą konkretne 
kwoty i czy faktycznie ich 
zdobycie odbyło się w 
zgodzie z prawem, a nie 
poprzez zawłaszczanie 
państwowych funduszy. 
Fasadowe firmy brytyjskie 

wspierały również finansowo domniemaną kochankę 
Władimira Putina, co umożliwiło jej dostatnie życie w 
śródziemnomorskim luksusie. To nie pierwsze takie 
powiązanie z Kremlem, w którym osoby u władzy 
pragnąc uniknąć sankcji, decydują się na korzystanie 
z zachodnich narzędzi tajemnicy finansowej. 
Dokumenty ujawniły też ogromne, dziewięciocyfrowe 
tajne inwestycje króla Jordanii Abdullaha II w nieru-
chomości w USA i Wielkiej Brytanii. W tym kontekście 
szczególnie ironiczny wydaje się fakt, że on sam pro-
muje nagrody za przejrzy-
stość, a kraje zachodnie 
wciąż udzielają Jordanii 
pomocy finansowej. 
Podobne zarzuty padają pod 
adresem byłego prezydenta 
i dyktatora Kazachstanu 
Nursułtana Nazarbajewa, z 
którego uloko wanych na 
zachodnich kontach pieniędzy korzystała zarówno 
rodzina, jak i długoletnia kochanka. 
Jednak to wszystko odbywa się przy cichym przyzwo-
leniu zachodnich polityków. Pandora Papers wskazują 
m.in. na byłego premiera Wielkiej Brytanii Tony’ego 
Blaira jako człowieka, który miał w zwyczaju wybielać 
podejrzane działania finansowe reżimów z Kazach-
stanu, Azerbejdżanu, Serbii i innych autokratycznych 
rządów. Były premier był m.in. zaangażowany w dzia-
łalność spółki offshore powiązanej bezpośrednio z 

górnymi szczeblami dyktatorskiej władzy w Bahrajnie. 
Także inni politycy nie są bez winy w kontaktach z 
kleptokratami i przepływem ich pieniędzy na za-
chodnie konta i inwestycje. Współpracę z Gazpro-
mem, kluczowym przedsiębiorstwem putinowskiej 
oligarchii, podjął były kanclerz Niemiec Gerhard 
Schröder. Także były kanclerz Austrii Alfred Gusen-
bauer, były premier Włoch Romano Prodi i były pre-
zydent Polski Aleksander Kwaśniewski korzystali ze 
specjalnych funduszy, doradzając początkującym 
dyktatorom. 
Ta swego rodzaju zdrada ideałów demokratycznych 
jest najwyraźniej mniej wstydliwa niż zyski, jakie licz-
ni politycy na Zachodzie czerpią ze współpracy z klep-
tokratami. Ci drudzy bez skrupułów wykorzystują też 
zachodni przemysł, pomnażając dzięki temu swoje 
bogactwa. W biznesie pozory dbania o demokrację są 
jeszcze mniejsze, a branża nieruchomości, private 
equity, domy aukcyjne i całe mnóstwo innych pod-
miotów związanych z przepływem gotówki są zainte-
resowane jedynie własnym zyskiem i otrzymaną pro-
wizją. A na współdziałaniu z różnorakimi reżimami 
dużo mogą też ugrać doradcy, lobbyści czy prawnicy. 
W ich interesie jest, żeby żadne nowe regulacje praw-
ne nie wpłynęły na status międzynarodowych prze-
pływów finansowych. 
Dostępne narzędzia finansowe wciąż świetnie się 
sprawdzają, pozwalając oligarchom i dyktatorom na 
stałe powiększanie swojego majątku uzyskanego na 
okradaniu społeczeństwa, co destabilizuje całe regio-
ny, a im daje możliwość opłacania swoich niedemo-
kratycznych działań. Zachód podejmuje wprawdzie 
starania, aby przeciwdziałać niedemokratycznym 
rządom, choćby poprzez stosowanie sankcji, jednak 
mechanizm tajemnicy finansowej pozwala w łatwy 
sposób uniknąć ograniczeń i torpedować wszelkie 
sposoby zwrotu zagrabionych aktywów nawet wów-
czas, gdy konkretny tyran straci już władzę. 
To paradoksalne, że reżimy przeciwne zachodniemu 
porządkowi chętnie i skutecznie korzystają z jego na-
rzędzi finansowych. I nie ma znaczenia, jaki system 
reprezentują – równie chętnie czynią to potentaci z 
komunistycznych Chin, oligarchowie z Rosji, prore-
żimowi biznesmeni z Wenezueli, urzędnicy wspiera-
jący rząd w Iranie, skrajnie prawicowe sieci na Wę-
grzech czy gangsterzy-politycy w Azerbejdżanie. Dla 
nich wszystkich offshoring i tajemnica finansowa są 
idealnym rozwiązaniem. 
Jest proste wyjście z sytuacji – przejrzystość finanso-
wa, do czego nawołuje wielu polityków pragnących 
ograniczyć kleptokratyczne matactwa. Musiałaby ona 
objąć firmy fasadowe, trusty i fundacje, ale także 
transakcje związane z nieruchomościami, dziełami 
sztuki i dobrami luksusowymi. Niewątpliwie pomoc-
ne byłyby tu także nowe regulacje i zasady wymierzo-
ne w zachodnich pośredników, czyli prawników, księ-
gowych, konsultantów i spin doktorów od public rela-
tions. Takie współdziałanie może odnieść sukces. 
Pewien postęp da się zaobserwować już teraz. Rząd 
brytyjski stworzył na przykład publiczny rejestr nie-
których spółek, zaś Stany Zjednoczone i Kanada pod-
jęły kroki w celu oczyszczenia swoich sektorów spółek 

fasadowych. W Unii Euro-
pejskiej kładzie się z kolei 
nacisk na większy nadzór 
nad takimi podmiotami jak 
prawnicy i operatorzy tru-
stów. 
To jednak dopiero początek 
drogi. Powyższe rozwiąza-

nia będą przede wszystkim wymagały znaczącej woli 
politycznej wielu ugrupowań, a także uzmysłowienia 
sobie, jak istotna jest rola Zachodu w sieciach offsho-
re. Pracę muszą podjąć wszystkie duże, ale i mniejsze 
państwa demokratyczne, które pozostają filarami go-
spodarki offshore tak chętnie nadużywanej przez 
światowych kleptokratów. Przecieki ujawnione w Do-
kumentach Pandory to bowiem za mało, żeby ukrócić 
ten proceder. 

Źródło: foreignpolicy.com

Bezkarność kleptokracji 
gwarantowana tajemnicą 
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Tajemnica finansowa: narzędzie demokracji w rękach autokratów – 
zwraca uwagę portal „Foreign Policy”

To paradoksalne, że reżimy przeciwne 
zachodniemu porządkowi chętnie i 

skutecznie korzystają z jego narzędzi 
finansowych

Za parawanem spółek fasadowych i 
trustów pieniądze stają się 

anonimowe
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Wyprodukowanie wirusów podobnych do SARS-
CoV-2 planowano już na dwa lata przed pandemią 
– donosi „Le Point”

Śmiały tajny projekt badawczy Defuse może być odpowie-
dzialny za obecną pandemię. Pracowała przy nim ekipa 
międzynarodowych badaczy związanych z Instytutem Wi-
rusologii w Wuhan, którzy wystąpili o finansowanie przez 
resort obrony USA. Sprawę ujawniła Drastic Research. 

Tajemnice pandemii

Organizacja Drastic Research, sławna dzięki swoim rewelacjom doty-
czącym pochodzenia COVID-19 i laboratoriów w Wuhan, ujawniła 
kolejne szokujące informacje na ten temat. Ta grupa niezależnych 

śledczych otrzymała bardzo ważny plik od anonimowego źródła. Informacje 
w nim zawarte mogą być dowodem na to, że koronawirus, z którym obecnie 
zmaga się cały świat, został wyprodukowany przez naukowców.  

„Wprowadzimy odpowiednie miejsca rozszczepienia specyficzne dla czło-
wieka” – zakładał ujawniony przez Drastic plan badań załączony do złożo-
nego w kwietniu 2018 r. wniosku. Jego autorami była grupa międzynarodo-
wych badaczy związanych z Instytutem Wirusologii w Wuhan. Starali się oni 
o sfinansowanie swojego projektu przez resort obrony USA. Chodziło im o 
wprowadzenie „specyficznego dla człowieka miejsca rozszczepienia” do 
białka spike laboratoryjnie wyhodowanych koronawirusów, a tym samym 
przeanalizowanie roli „miejsc rozszczepienia furyn” w SARS-CoV, rodzinie 
wirusów SARS z 2003 r. „Jak zauważono w artykule, dodanie tej kluczowej 
insercji zwiększa zdolność przenoszenia się tych nietoperzowych wirusów 
na ludzi. Nigdy nie znaleziono jej w tej rodzinie wirusów w przyrodzie. Jed-
nakże jest ona wykryta w SARS-CoV-2, który pojawił się w Wuhan w 2019 r.” 
– informuje gazeta. 

Odrzucony projekt 

Drastic Research opublikowała dokumenty DARPA będące prośbą EcoHeal-
th Alliance (EHA), prywatnej amerykańskiej organizacji specjalizującej się w 
zapobieganiu pandemii, o granty na bardzo śmiały projekt badawczy obej-
mujący wytworzenie we współpracy z Instytutem Wirusologii w Wuhan 
chimerycznych wirusów SARS-CoV z miejscami rozszczepienia furin. EHA 
nie zaprzeczyła, że taki wniosek złożyła w kwietniu 2018 r. Był on zatytuło-
wany „Project Defuse: defusing the threat of bat coronavirus”.  

W tamtym roku EHA i jej prezes Anglo-Amerykanin Peter Daszak oraz Shi 
Zhengli, chiński łowca wirusów nietoperzy, szukali możliwości sfinansowa-
nia tych eksperymentów. Amerykański Departament Obrony odrzucił jed-
nak projekt. Uznano go za zbyt ryzykowny. Do dziś nie wiadomo, czy mimo 
braku finansowania ze strony amerykańskiego wojska chińscy naukowcy 
nie zrealizowali części projektu. Reakcja wirusologów po ujawnieniu doku-
mentów była jednoznaczna. „Daszak i EHA oszaleli” – powiedział jeden z 
nich. Nie da się wciąż jednak potwierdzić, że to wypadek badawczy związa-
ny z projektem Defuse wywołał obecną pandemię. Niezaprzeczalnie jest to 
jednak ważny punkt zwrotny w śledztwie. 

Naukowcy ze wsparciem dla chińskich badaczy 

Aby uciszyć spekulacje o wydostaniu się wirusa z laboratorium, około dwu-
dziestu czołowych naukowców z całego świata podpisało w lutym 2020 r., 
opublikowane w „The Lancet”, „oświadczenie o poparciu” dla chińskich le-
karzy i badaczy. Potępili oni „teorie spiskowe, które sugerują, że COVID-19 
nie jest pochodzenia naturalnego”. Nie wszyscy to stanowisko podzielali, a 
pierwszą reakcją było powstanie małej grupki dysydenckich badaczy i zapa-
lonych internautów, którzy na portalach społecznościowych odmówili 
stwierdzenia, bez wcześniejszych badań, że choroba ma naturalne pocho-
dzenie.  

„Ich pierwszym i najważniejszym odkryciem był najbliższy krewny SARS-
CoV-2, wirus nietoperzy o nazwie RaTG13, o którym dziwnym trafem Wu-
han Institute of Virology poinformował na samym początku pandemii, bez 
podawania żadnych szczegółów. Młody hinduski twitterowicz posługujący 
się pseudonimem The Seeker odkrył w maju 2020 r. memoranda badawcze 
z drugiej dekady XXI wieku, wskazujące, że miejsce zbiórki RaTG13, kopal-
nia w Yunnan (prowincja w południowo-zachodnich Chinach, 1500 km od 
Wuhan), w dystrykcie Mojiang, była w 2012 r. sceną poważnego incydentu – 
śmierci trzech pracowników z powodu zapalenia płuc, podobnego do CO-
VID-19” – pisze „Le Point”.  

Mimo że według międzynarodowych zasad i zobowiązań, incydent taki po-
winien zostać zgłoszony do WHO, nie zrobiono tego. Co więcej, badacze z 
Instytutu Wirusologii w Wuhan nadal, co najmniej cztery razy w latach 2013-
2015, odwiedzali jeszcze tę kopalnię. Informacje dotyczące tamtejszych wi-
rusów nie zostały jednak przez nich nigdy opublikowane. 

Prezes EHA Peter Daszak, jako współpracownik laboratoriów w Wuhan, od 
pierwszych dni epidemii wypowiadał się w międzynarodowych mediach i w 
najważniejszych czasopismach naukowych. Już 31 stycznia 2020 r., w wy-
wiadzie dla magazynu „Science”, porównał insynuacje dotyczące możliwo-
ści wypadku badawczego do mitów o „broni bakteriologicznej”. W maju miał 
kolejne gotowe wyjaśnienia dla prasy: próbka została zapomniana w „za-
mrażarce”. Obecność bliskiego krewnego SARS-CoV-2 w jednym z laborato-
riów w Wuhan była czysto przypadkowa. Naukowcy przeszukali Azję w po-
szukiwaniu wirusa i nie wiedząc o tym, po prostu zebrali próbkę, ale jej nie 
przeanalizowali. 

Konflikt interesów? 

Jednak już pod koniec kwietnia 2020 r. pojawiły się doniesienia, że EHA 
otrzymało fundusze z Narodowego Instytutu Zdrowia USA na finansowanie 
badań w Wuhan. Biały Dom zareagował niemal natychmiast, nakazując ob-
ciąć te dotacje. Chodziło o 4 mln dolarów. Donald Trump, coś mówił wtedy 
o „wirusie chińskim”. Narzekał, że zaburza plany jego kampanii i obiecywał 
„dowody”, które zresztą nigdy się nie pojawiły. Od początku zresztą niejasne 
było, czego mają one dotyczyć – czy Trump oskarża rywalizujące z USA 
Chiny o wypadek badawczy, czy o uwolnienie broni bakteriologicznej.  

Petera Daszaka, który musiał w zaistniałej sytuacji ustąpić ze stanowiska, 
środowisko uczyniło natychmiast męczennikiem nauki. 77 laureatów Na-
grody Nobla podpisało pod koniec maja 2020 r. list otwarty potępiający 
„niebezpieczny precedens ingerencji w prowadzenie nauki”. Dano przy oka-
zji prztyczka w nos amerykańskiej administracji zapraszając byłego prezesa 
EHA do komisji „Lancet” badającej przyczyny pandemii. Zaproponowano 
mu też udział we wspólnej misji WHO w Wuhan – mimo że nie był jednym z 
trzech oficjalnych kandydatów z USA. Uznano go bowiem za najlepszego 
eksperta, znającego Chiny i pole badawcze. Amerykanin Richard H. Ebright 
dostrzegł w tym jednak wyraźny „konflikt interesów”. Zresztą nie on jeden.  

Nawet jeśli zastrzeżenia były słuszne, brakowało jednak dowodów na to, że 
na opinie naukowe Petera Daszaka miała wpływ jego współpraca z laborato-
rium w Wuhan. Nie udało się też wykazać, że wykorzystywał on swoje wpły-
wy i stanowisko do utrudniania dochodzenia w sprawie laboratoriów.  

Jednak już w listopadzie US Right to Know (USRTK), organizacja pozarzą-
dowa walcząca o przejrzystość w środowisku naukowym, upubliczniła e-
maile z lutego 2020 r., niekorzystne dla byłego prezesa EHA. Uzyskała te do-
kumenty w sposób oficjalny, składając wniosek prawny na podstawie usta-
wy o wolności informacji (FOI). Były one dowodem na to, że Daszak wysłał 
do „The Lancet” list odrzucający wszelkie kwestionowanie możliwego wy-
padku w laboratorium jako teorię spiskową i sam zatroszczył się o to, by zo-
stał on opublikowany. 

Śledztwa w sprawie EcoHealth Alliance 

Gary Ruskin, założyciel USRTK, stwierdził, że opinia publiczna, „ma prawo 
poznać produkt pracy osób opłacanych z dolarów podatnika”. Jego organi-
zacja pozarządowa wystosowała zatem latem 2020 r. zapytania do kilku-
dziesięciu instytucji badawczych i uniwersytetów, kierując je m.in. do dy-
rektorów EcoHealth Alliance. Nie spodziewano się jednak, że uda się uzy-
skać jakieś konkrety.

Ciąg dalszy na stronie 6
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Publikacja USRTK, chociaż osłabiła 
reputację Daszaka, nie spowodowała 
jednak utraty poparcia dla niego. 
Nadal miał on wziąć udział w misji 
WHO w Wuhan. „Uniwersytet, który 
dostarczył e-maile, zareagował, mó-
wiąc, że popełnił błąd i że nie będzie 
go powtarzał” – dziwił się Ruskin.  
Kilka kolejnych miesięcy dochodzeń 
ujawniło kolejne powiązania z EHA 
niektórych z 27 sygnatariuszy listu 
do „Lancetu”. To z kolei zmusiło cza-
sopismo do zmiany publikacji. Mu-
siano ujawnić, to co wcześniej zosta-
ło pominięte, czyli powiązania mię-
dzy Chinami a Peterem Daszakiem i 
EcoHealth Alliance – jednak nie tych 
z Instytutem Wirusologii w Wuhan. 
Śledztwo trwało nadal i z czasem 
ujawniło nawet, że naukowcy, którzy 
publicznie upierali się, że wirus ma 
naturalne pochodzenie, prywatnie 
dyskutowali o możliwości wypadku 
przy badaniach. 
Sprawę drążył także portal śledczy 
„The Intercept”. Na początku wrze-
śnia 2021 r. zdobył on dostęp do po-
nad 900 stron dokumentów dotyczą-
cych finansowania projektów Eco-
Health Alliance współpracującej z 
Wuhan Institute of Virology. Wynika 
z nich, że badania wysokiego ryzyka 
nad koronawirusami rozpoczęły się 
już w połowie drugiej dekady XXI 
wieku. Nie udowodniły one jednak, 
że Wuhan Institute of Virology lub 
EcoHealth Alliance planowały ekspe-
rymenty, które mogłyby doprowa-
dzić do stworzenia wirusa takiego 
jak SARS-CoV-2.  
Jednak eksperymentowano na wi-
rusach? 
Potencjalnie dowodem na niebez-
pieczne eksperymentowanie i wy-
wołanie pandemii koronawirusa 
może być projekt Defuse ujawniony 
przez niezależną grupę dochodze-
niową Drastic. Pomimo wagi infor-
macji, nie odbiła się ona szerokim 
echem. „Le Point” zauważa, że w 
wywiadzie dla „The Intercept”, kilku 
ekspertów przyznało, że istnienie ta-
kiego dokumentu zmieniłoby reguły 
gry, ale inni pozostali sceptyczni. Bo 
w stosunku do śledczych Drastica 
wciąż panuje duża nieufność. Kiedy 
w 2021 r. media głównego nurtu po-
stawiły grupę w centrum uwagi, 
amerykański naukowiec specjalizu-
jący się w tematyce chińskiej zwrócił 
uwagę na serię profili o nienauko-
wych, wręcz antyszczepionkowych 
stanowiskach, kojarząc je z Drastic. 
W rzeczywistości jednak żadna z 
tych osób nie była częścią zespołu 
śledczego.  
Nie zmienia to faktu, że cokolwiek by 
nie zrobili, przylgnie do nich ety-
kietka zwolenników teorii spiskowy-
ch. Kilku wirusologów twierdzi, że 
skoro DARPA odmówiła finansowa-
nia tego projektu, nie ma dowodów 
na to, że takie ryzykowne ekspery-
menty zostały kiedykolwiek prze-
prowadzone. Naukowcy z Instytutu 
Wirusologii w Wuhan poddają zresz-

tą w wątpliwość, że incydent w ko-
palni Mojiang, który doprowadził do 
śmierci trzech pracowników z po-
wodu zapalenia płuc, jest związany z 
SARS-CoV-2. Oznaczałoby to, że do-
wody dostarczone przez niezależny-
ch śledczych są mylące, błędnie zin-
terpretowane lub błędne.  
„Le Point” przypomina, że „Marion 
Koopmans, holenderski wirusolog, i 
Stuart Neil, brytyjski wirusolog, za-
sugerowali na przykład, że testy se-
rologiczne pacjentów wspomnianych 
w tezie z 2013 r. są fałszywie pozy-
tywne. The Seeker nie zgadza się z 
taką opinią. Dla niego niedające się 
sfałszować dokumenty sprzed 2019 r. 
są bardziej wiarygodne niż opinie 
deklarowane przez chińskich na-
ukowców po wybuchu pandemii. Za-
daje pytanie „jak cztery z czterech 
testów mogą być fałszywie pozytyw-
ne”? Chce on, aby Instytut Wirusolo-
gii w Wuhan udostępnił próbki do 
niezależnego dochodzenia. 
The Seeker tłumaczy też, dlaczego 
badacze z Wuhan ukrywali zarówno 
incydent w Mojiang, jak i niektóre ze 
swoich badań nad SARS-CoV. „Widzę 
tylko dwa możliwe powody ukrywa-
nia tego faktu. Albo przygotowywali 
ważny artykuł dla »Nature« lub »
Science« i milczeli z powodów kon-
kurencyjnych. W tym przypadku, 
możliwe bezpośrednie przeniesienie 
wirusa SARS-CoV z nietoperza na 
człowieka, z trzema zgonami, byłoby 
przedmiotem intensywnego, global-
nego zainteresowania badawczego. 
Albo władze chińskie utajniły wszel-
kie badania na ten temat, również ze 
względu na wagę tych przypadków” 
– twierdzi pracownik Drastic Rese-
arch.  
Większość naukowców milczy, bo 
albo mają w tym konkretny finanso-
wy interes, albo boją się być oskar-
żonymi o popieranie „teorii spisko-
wej”. 
Ciekawe i zarazem niepokojące jest 
jednak to, że tuszowanie przestało 
być jedynie sprawą Chin. Wiele in-
formacji zostało zatajonych, a zaan-
gażowani bezpośrednio w projekt 
wielokrotnie kłamali. Daszak nieraz 
twierdził, że w laboratorium w Wu-
han nie trzymano żywych nietope-
rzy. To, że jest to kłamstwo, udo-
wodniła dość szybko organizacja 
Drastic, która w czerwcu 2021 r. 
opublikowała analizę filmu wideo 
opublikowanego przez Chińską Aka-
demię Nauk. Film ten pokazywał 
nietoperze w Instytucie Wirusologii 
w Wuhan. Nie były to jednak gatunki 
zakażone SARS-CoV-2, tylko ich 
krewni.  
Nie zmienia to faktu, że zgodnie z 
projektem Defuse, „planowano 
schwytać i przywieźć do Wuhan 20 
nietoperzy z gatunku podkowców – 
gatunku, z którego pobrano RaTG13 i 
który zamieszkuje kopalnię Mojiang”. 

Źródło: www.lepoint.fr

Ben Bernanke, były szef FED ostrzega w portalu ABC, że banki centralne 
mogą nie podołać rozwiązaniu wszystkich kryzysów gospodarczych, które 
pojawią się w przyszłości. Nawet nie powinny próbować tego robić.

Ben Bernanke, były prezes FED radzi, 
co robić, by uniknąć w przyszłości 

kryzysów gospodarczych

„Banki centralne nie mogą rozwiązywać wszystkich kryzysów. Ich zadaniem jest re-
agowanie na krótkoterminową niestabilność inflacji i zatrudnienia oraz na kryzysy fi-
nansowe” – mówi dla portalu ABC Ben Bernanke, były prezes amerykańskiej Rezerwy 
Federalnej. Dziennikarz opisujący dorobek Bernanke twierdzi, że wiedza i arsenał na-
rzędzi polityki monetarnej będącej w dyspozycji banków centralnych poszerzyły się od 
czasu kryzysu finansowego z 2008 r. I jest w tym także zasługa samego Bernanke. 
Ben Bernanke nagrodzony  
Bena Bernanke określa się jako „decydującą postać dla światowej gospodarki XXI wie-
ku”. Otrzymał on właśnie nagrodę Fundacji BBVA „Frontiers of Knowledge Award”, 
wraz z trzema innymi ekonomistami: Markiem Gertlerem, jego bliskim współpracow-
nikiem i prawą ręką w FED, Johnem Moore’em, profesorem Uniwersytetu w Edynbur-
gu oraz Nobuhiro Kiyotaki z Uniwersytetu Princeton. Wszyscy czterej zostali uhonoro-
wani za „fundamentalny wkład w zrozumienie, w jaki sposób niedoskonałości rynków 
finansowych mogą wzmacniać wahania makroekonomiczne i powodować głębokie re-
cesje”. 
Bernanke jest jednak jedynym, który oprócz bogatej pracy naukowej, ma za sobą dwie 
kadencje za sterami FED (2006-2014) i to pod rządami dwóch różnych prezydentów – 
George’a W. Busha i Baracka Obamy. Zazwyczaj nie udziela on wywiadów prasie niean-
glojęzycznej, zgodził się jednak odpowiedzieć na trzy pytania portalu ABC, dotyczące 
jego badań naukowych z okresu jeszcze przed otrzymaniem nagrody. 
„Luzowanie” tak, ale ze wspomaganiem fiskusa  
W swoich odpowiedziach dla ABC Bernanke wyraża pragnienie, aby polityka luzowania 
ilościowego, którą zapoczątkował w USA, „stała się stałą częścią zestawu narzędzi poli-
tyki pieniężnej” w arsenale środków banków centralnych. Przyznaje jednak, że „w 
krótkim okresie polityka monetarna może reagować na umiarkowane recesje, ale po-
trzebuje już pomocy polityki fiskalnej, aby zaradzić głębokim recesjom, takim jak Wiel-
ka Recesja czy recesja pandemiczna”. 
Potrzebne są dobrze wykształcone kadry 
Okazuje się także, że w dłuższej perspektywie polityka banku centralnego oraz stymu-
lowanie fiskalne mogą nie wystarczyć. „Dobra polityka monetarna i fiskalna to tylko 
część przepisu na zdrową gospodarkę. Potrzebna jest także wykształcona populacja w 
zakresie wzrostu gospodarczego, postępu technologicznego, przedsiębiorczości i 
otwarcia na świat” – uważa Bernanke.  
Były szef FED wypowiada się także na temat kryzysu finansowego z lat 2006-2008. W 
jego opinii „globalny kryzys finansowy był częściowo spowodowany brakami zarówno 
w analizie ekonomicznej, jak i w regulacjach finansowych. Od tamtego czasu nastąpiła 
poprawa w obu tych obszarach”.  
Wiele nowych badań analizuje źródła kryzysów, często wykorzystując do takiej analizy 
obszerne zestawy danych historycznych. Wynika z nich, że ulepszenia w zakresie regu-
lacji finansowych idą w kierunku bardziej makroostrożnościowego podejścia 
(uwzględniającego system finansowy jako całość, a nie jako poszczególne rynki lub 
przedsiębiorstwa). Idą także w kierunku akumulacji kapitału bankowego oraz stworze-
nia nowych narzędzi umożliwiających zamykanie upadających przedsiębiorstw finan-
sowych prawie bez szkód systemowych. 
„Luzowanie ilościowe” powinno już pozostać 
„Jednak, jak pokazuje kryzys z marca 2020 r., potrzeba więcej pracy regulacyjnej, zw-
łaszcza w tzw. systemie bankowości równoległej (dotyczy to zwłaszcza pozabankowych 
instytucji finansowych udzielających kredytów)” – pisze Bernanke. 
Na pytanie, czy niekonwencjonalna polityka monetarna stanowi „nową normę”, z której 
się już nie wyrwiemy, były prezes FED odpowiada, że „konwencjonalna polityka mone-
tarna polegała na obniżaniu krótkoterminowych stóp procentowych. Kiedy krótkoter-
minowe stopy procentowe spadły do zera (lub lekko ujemne, jak w Europie), do pobu-
dzenia gospodarki potrzebne były inne narzędzia, takie jak luzowanie ilościowe”.  
Bernanke chciałby, by elastyczność w prowadzeniu polityki pieniężnej, którą wprowa-
dził, pozostała stałym narzędziem będącym do dyspozycji bankierów centralnych. 
Źródło: www.abc.es 
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Komisja Europejska daje jasny sygnał, że 
nie ma odwrotu od transformacji gospo-
darki i energetyki w stronę neutralności 

klimatycznej – właśnie wprowadzony został pakiet 
„Fit for 55” – co oznacza to dla Europy i Polski? 
Czy i jak wpłynie on na zdolności europejskie 
rozwojowe, a w tym polskiej energetyki? 

„Fit for 55” oznacza dla mnie bardzo jasny cel, ale 
trudno to wyjaśnić czytelnikom lub wszystkim in-
nym, którzy chcą go zrozumieć. Jest to dość skom-
plikowana strategia, w której chodzi o ograniczenie 
emisji, o co najmniej 55 proc. do 2030 roku – w sto-
sunku do poziomu z roku 1990. To bardzo złożona i 
trudna do wyjaśnienia koncepcja, ale ja pojmuję ją 
jako „dokręcenie śruby” w odniesieniu do wszystki-
ch rodzajów zużycia energii i środków produkcji. Na 
przykład istnieje ambicja, aby w odniesieniu do po-
jazdów silnikowych zmniejszyć zużycie energii o 55 
proc. w stosunku do 2021 roku. Jest to ta sama licz-
ba, ale dotyczy już innego zjawiska niż zanieczysz-
czenia. Pięć lat po 2030 r. powinniśmy mieć już sa-
mochody produkowane z zerową emisją. Oznacza 
to dla przemysłu motoryzacyjnego bardzo głęboką 
transformację. Produkcja zeroemisyjna będzie wy-
magać zbudowania zupełnie nowych łańcuchów 
dostaw. Wartość takiej operacji trudno dziś nawet 
oszacować, a cały proces jest również nie łatwo zro-
zumieć. Będą więc produkowane samochody elek-
tryczne, ale przecież ich wytwarzanie to proces 
związany z koniecznością zużycia energii. Ponadto 
oznacza to również rewolucję w infrastrukturze w 
zakresie konieczności zapewnienia tym pojazdom 
możliwości ładowania baterii. Może to stanowić 
bardzo duży kłopot. 

Ważne jest, aby zauważyć, że istnieje stopniowy na-
cisk na więcej elementów redukcji zużycia energii 
związanych z klimatem, a w szczególności redukcji 
emisji dwutlenku węgla. Dlatego instytucje trans-
portu drogowego są też włączone do mapy trendów 
emisyjnych. Wcześniej tyl-
ko niektóre kategorie dzia-
łalności były objęte syste-
mem handlu emisjami. Te-
raz zostanie on rozszerzo-
ny na samochody. Sugeruje 
się, że będzie on również 
rozciągnięty na lotnictwo. Może to wywoływać wiele 
trudności o charakterze nie tylko wewnętrznym, 
ale i międzynarodowym oraz spore problemy poli-
tyczne. 

Według mnie wyzwanie dla Polski jest większe niż 
dla wielu innych krajów ze względu na zależność od 
węgla. Jeśli się nie mylę, węgiel generuje w Polsce 
około 70 proc. energii elektrycznej. Szybka redukcja 
tego uzależnienia od węgla będzie dużym wyzwa-
niem. W Polsce mamy również do czynienia z fak-
tem, że wchodzi w proces transformacji znacznie 
później niż inni. Próba zbudowania alternatywnych 
źródeł dostaw, krajom takim jak Szwecja, Dania czy 
Austria, które robią to od 10 – 20 lat, przychodzi z 
łatwością. Polsce będzie trudno, ponieważ okres 
przejściowy do 2030 r. nie jest długi, wynosi zaled-
wie dziewiętnaście lat. Jeśli trzeba będzie przepro-
wadzić duże inwestycje infrastrukturalne, to prak-
tycznie rok 2030 jest już bardzo blisko. Prace po-
winny więc rozpocząć się już jutro, a nie za 10 lat. 

Dla Polski jest to wyzwanie większe niż dla wielu 
innych krajów. Emisje energetyczne Polski w 2019 r. 
(to był ostatni rok przed COVID), były prawie tak 

wysokie, jak we Francji i Włoszech, które są znacz-
nie większymi gospodarkami. I tak naprawdę, tylko 
Niemcy wyróżniają się tym, że u nich wskaźnik 
emisji dwutlenku węgla jest dwa razy taki, jak w 
Polsce. Tak więc Niemcy, też mają przed sobą wiel-
ką walkę, a Polska musi dogonić innych. 

Czy transformację energetyczną można przepro-
wadzić, opierając się tylko na środkach państwo-
wych lub unijnych? Jak ważne jest pozyskanie fi-
nansowania z rynku? Czy transformację energe-
tyczną można prowadzić, uwzględniając jedynie 
potencjał spółek Skarbu Państwa, czy powinien w 
to być zaangażowany również i sektor prywatny? 

Nawet jeśli najnowszy program finansowy UE, ukie-
runkowany częściowo na transformację energe-

tyczną wydaje się duży, to 
nigdy nie będzie wystarcza-
jący dla skali zmian, które 
taki kraj, jak Polska będzie 
musiał przeprowadzić. Pry-
watny sektor produkcyjny 
sięgnie po większość tych 
środków, ponieważ fundusze 

państwowe nigdy nie będą wystarczające bez 
wsparcia europejskich transferów. Zamiast odnosić 
to do kosztów i tego, kto finansuje, z mojego punktu 
widzenia ważniejsze są możliwości biznesowe. 

Duży obszar marnotrawstwa energii znajduje się w 
budownictwie mieszkanio-
wym. „Fit for 55” to w 
znacznym stopniu projekt 
budowlany, a zatem firmy 
budowlane będą musiały 
zainwestować, być może w 
wyszkolonych pracowni-
ków, nowe materiały lub nowe maszyny. Sektor 
prywatny ma wystarczające zasoby, aby zapłacić za 
mechanizm inwestycyjny umożliwiający zmniejsze-
nie emisji z budynków. Możliwości biznesowe dla 
firm budowlanych są olbrzymie i mają one ogromną 
motywację do zaciągania pożyczek na rynku, do ko-
rzystania ze źródeł kapitału własnego oraz innych 
form finansowania w celu wspierania tego rodzaju 
działań. Myślenie o transformacji energetycznej je-
dynie w kategoriach związanych z wytwarzaniem 
energii lub generowaniem energii elektrycznej 

może okazać się poważnym błędem. Duża część tej 
transformacji dokona się poza sektorem wytwarza-
nia energii elektrycznej. To właśnie tam widzę 
ogromny potencjał dla firm prywatnych. 

Istnieje rachunek za całą działalność związaną z 
transformacją i potencjalnie bardzo ograniczone 
sposoby płacenia za nią. Można nakładać opłaty na 
zanieczyszczających, czyli tych, którzy obsługują 
elektrownie, tych, którzy zajmują się bardzo duży-
mi inwestycjami i bardzo dużym zużyciem energii 
w niektórych gałęziach przemysłu. Mogą oni zapła-
cić „podatek od zanieczyszczeń”. Można także ob-
ciążyć kosztami transformacji sektor publiczny albo 
przerzucić te koszty na konsumentów, a wtedy po-
jawia się również element międzypokoleniowy. Bo 
jeśli pożyczyłeś, aby zapłacić za transformację, na 
pewnym etapie ten dług musisz spłacić, a to znaczy, 
że jutro konsumenci będą płacić więcej, aby doto-
wać działania prowadzone dzisiaj. 

Uważam, że są to główne źródła finansowania. Jed-
nak podkreślam jeszcze raz, ponieważ cała ta dzia-
łalność dotyczy bardzo szerokiego spektrum, sama 
skala możliwości biznesowych powinna stanowić 
bardzo silną zachętę dla sektora prywatnego do in-
westowania w przedsiębiorstwa energetyczne. W 
obliczu wyższej ceny węgla zachętą dla przedsię-
biorstw energetycznych jest przejście na odnawial-
ne formy energii – wiatr, słońce lub źródła, których 

jeszcze sobie wyobrażamy. 
Dlatego w kwestii finanso-
wania jestem gotów być 
optymistą.  

Za jakiś czas pojawi się 
ogromny rynek budynków 
dostosowanych do wymo-

gów transformacji. Być może w ciągu 10 lat, 2/3 bu-
dynków w Polsce zostanie przekształconych na 
znacznie bardziej energooszczędne, a wtedy koszty 
ich eksploatacji bardzo spadną. Ponieważ na co 
dzień zużywa się energię na wiele rzeczy. To jest in-
terakcja pomiędzy tym, co ma sens w krótkim okre-
sie, a tym, co ma sens w dalszej perspektywie i do 
jakiej gospodarki musimy się dostosować. Dodał-
bym jeszcze składnik społeczny. 
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Prof. Ian Begg z London School of Economics dzieli się swoimi refleksjami na temat procesu transformacji energetycznej z dr. Januszem Grobickim

Ciąg dalszy na stronie 9 

Duży obszar marnotrawstwa 
energii znajduje się w 

budownictwie 

Produkcja zeroemisyjna będzie 
wymagać zbudowania zupełnie 

nowych łańcuchów dostaw
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Jednym z powodów, dla których niektóre kraje 
(myślę, że przykładem tego jest także Polska i 
Niemcy), niechętnie podchodzą do przyspieszenia 
redukcji węgla, jest presja społeczna i polityczna, 
aby wspierać górników.  

Istnieje obawa przed tym, że górnicy będą narażeni 
na bezrobocie. Dlatego, aby to złagodzić, należy 
spowolnić proces i spróbować zapewnić górnikom 
nowe możliwości zawodowe. W Wielkiej Brytanii 
przeszliśmy przez ten proces w latach osiemdzie-
siątych. Wtedy Margaret Thatcher chciała zlikwi-
dować kopalnie węgla i zawód górnika. Jej rząd re-
presjonował tę grupę społeczną. Konsekwencją 
tego było przesunięcie niektórych pracowników do 
pracy w innych sektorach gospodarki. W Wielkiej 
Brytanii nie zadziałało to zbyt dobrze, ponieważ 
wielu górników porzuciło pracę w górnictwie i sta-
ło się albo bezrobotnymi, albo nieaktywnymi za-
wodowo do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego. 
Dlatego moim zdaniem rozsądna polityka rządu 
powinna uwzględniać pośrednie konsekwencje 
transformacji energetycznej, czyli potrzebę reedu-
kacji lub przekwalifikowania ludzi, którzy mogą zo-
stać zwolnieni. 

Kluczowym elementem transformacji energe-
tycznej jest jej sfinansowanie. Jak pozyskać środki 
i jak je odpowiednio ulokować, aby zakończyła się 
ona sukcesem? 

Myślę, że na przestrzeni co najmniej 10-15 lat w 
przygotowaniu jest wystarczająco dużo możliwości 
inwestycyjnych, a poza tym być może nastąpią 
inne, korzystne przemiany w gospodarce. Jeśli 
spojrzeć na nową strategię zarządzania polityką 
ogłoszoną przez Europejski Bank Centralny 8 lipca 
tego roku, jednym z jej elementów było stwierdze-
nie „my, bankierzy centralni, musimy wziąć pod 
uwagę ryzyko klimatyczne przy określaniu polityki 
zarządzania”. Inne banki centralne, w szczególności 

bank Anglii, powiedziały, że w programie zakupu 
aktywów zamierzają dać pierwszeństwo obliga-
cjom, które są związane z działalnością ekologicz-
ną. Jest to nic innego, jak sygnał wysłany wprost do 
sektora finansowego – „sektorze finansowy, musisz 
poważnie myśleć o zmianach klimatycznych”.  

To bardzo hojna propozycja, ale także bardzo kon-
kretna, biorąc pod uwagę ryzyko dla firm, które na 
nią nie liczyły. Stworzy to nowe rynki obligacji – w 
tak zwanych „zielonych obligacjach” lub ogólnie 
mówiąc „obligacjach ekologicznych”. A to z kolei 
stanie się elementem finansowania tego rodzaju 
przedsięwzięć, o których mówiliśmy. Widzę więc 
związek pomiędzy polityką wielu krajów, wymoga-
mi regulacyjnymi nakładanymi na banki, a sposo-
bem, w jaki banki postrzegają „zielone finanse”. Jest 
to dość ważny kanał dla zmiany możliwości finan-
sowania. 

Transformacja zachodzi równolegle z inicjatywami 
„GreenDeal” i „Fit for 55”. Myślę, że to wszystko jest 
częścią tego samego pakietu, ponieważ banki będą 
musiały się obudzić i zobaczyć, że w przyszłości 
będziemy musieli mieć w naszych portfelach kom-
ponent „zielonych obligacji”. Oznacza to, że „zielo-
ne finansowanie” staje się mniej więcej tak samo 
cenne, jak inne rodzaje finansowania i czyni je 
atrakcyjnym dla firm, które chcą pożyczać pienią-
dze z „zielonymi możliwościami”, „zielonymi refe-
rencjami”.  

Czy transformacja energetyczna może stanowić 
podstawę do rozwoju sektora, a co za tym idzie 
gospodarki? 

Widzę, że to wszystko jest częścią tego samego 
trendu i czegoś, co zmieni kształt gospodarki. Może 
jeszcze warto wspomnieć, że jest to częściowo efekt 
COVID-19 i ograniczeń, które wielu z nas zmusiły 
do pracy zdalnej – w domu. 

A praca w domu stała się możliwa dzięki upo-
wszechnieniu się nowych technologii. Jeśli praca w 
domu staje się bardziej powszechna w wielu społe-
czeństwach, stanowi to dużą premię za innowacje 
cyfrowe. To są właśnie te nowe możliwości inwe-
stycyjne. „Zielony” biznes może być zbieżny z cy-
frowym – myślę, że w sposób, w jaki identyfikuje go 
Komisja Europejska. W związku z tym, że trans-
formacja sięga o wiele dalej niż tylko zamykanie 
kopalń, spodziewam się, że rzeczy, których praw-
dopodobnie nawet sobie nie wyobrażaliśmy, staną 
się o wiele bardziej znaczącą częścią globalnej go-
spodarki. 

Transformacja energetyczna wygeneruje również 
nowe fale polityczne. Partia polityczna, która 
wspiera na przykład pracowników kopalni, będzie 
musiała dokonać rewolucji w sposobie myślenia na 
temat korzystania z zasobów państwowych. Po-
wstanie dylemat, jak i gdzie alokować uwolniony 
potencjał siły roboczej. Jeśli będzie to sektor „zielo-
ny”, to w którym z jego obszarów powinni znaleźć 
swoje miejsce byli górnicy. Te przemiany będą mia-
ły wpływ na ewolucję polityki i gospodarki. 

Iain Begg – profesor London School of Economics, 
badacz w Instytucie Europejskim LSE. Ekonomista 
polityczny oraz dyrektor projektu badawczego 
Dahrendorf Forum. Jego głównym przedmiotem 
badań jest ekonomia polityczna integracji europej-
skiej i zarządzanie gospodarcze w UE. Prowadzi 
badania nad gospodarczymi i fiskalnymi konse-
kwencjami Brexitu, zarządzaniem europejską poli-
tyką gospodarczą i społeczną, ewaluacją polityki 
spójności UE oraz reformą budżetu UE. 

Rozmawiał: Janusz Grobicki

„Transformacja sięga o wiele dalej 
niż tylko zamykanie kopalń”  
- ciąg dalszy ze strony 8

Ponieważ chińska polityka pokojowego zjed-
noczenia z Tajwanem nie zdaje rezultatu, w 
grę i to już w najbliższym czasie mogą wcho-

dzić rozwiązania siłowe. A to pociąga za sobą po-
ważne konsekwencje dla całego świata.  
Również na Tajwanie bardzo poważnie traktuje się 
możliwość agresji na wyspę. Ogłoszono zwiększenie 
wydatków na wojsko o 9 mld dolarów, a tajwańskie 
siły powietrzne wzięły udział w incydencie z udzia-
łem 10 chińskich samolotów, które weszły w strefę 
obrony powietrznej Tajpej. Obawy o wciągnięcie 
Wielkiej Brytanii do ewentualnej wojny między Chi-
nami i Tajwanem budzi też pakt obronny AUKUS za-
warty między tym krajem oraz USA i Australią.   Rzecz-
nik chińskiego ministerstwa spraw zagranicznych 

Zhao Lijian nazwał go przykładem „przestarzałej 
zimnowojennej mentalności o sumie zerowej”. 
W wywiadzie dla LBC Inkster zauważył, że równowa-
ga militarna między ChRL a Stanami Zjednoczonymi 
może być gwarantem zachowania chwiejnego poko-
ju. Jednak zdaniem dyrektora MI6 Chiny są zdeter-
minowane, aby szybko odzyskać kontrolę nad wyspą, 
a szanse na pokojowe zjednoczenie są iluzoryczne, 
wobec czego Pekinowi pozostaje opcja militarna. Po-

twierdza to ostatni rok – polityka ChRL jest coraz 
bardziej agresywna w stosunku do Tajpej, a chińskie 
samoloty notorycznie naruszają przestrzeń po-
wietrzną wyspy. Tajwański premier Su Tseng-chang 
w trakcie swojego przemówienia powiedział, że rząd 
musi poważnie traktować zagrożenie ze strony kon-
tynentalnego sąsiada. Warto mieć tylko nadzieję, że 
pokój, nawet wymuszony, zostanie zachowany. 
Źródło: www.express.co.uk

Były zastępca dyrektora MI6 Nigel 
Inkster w wywiadzie dla LBC ocenił 
prawdopodobieństwo konfrontacji 
militarnej pomiędzy Chinami a USA 
na osiem w dziesięciostopniowej 
skali. 

Wojna między Chinami a USA o Tajwan 
jest możliwa – twierdzi dyrektor MI6

Istnieje obawa przed tym, że 
górnicy będą narażeni na 

bezrobocie
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Wojciech Dąbrowski, prezes Zarządu PGE, przy-
pominał, że wbrew powszechnemu przeświad-
czeniu na przestrzeni minionych 20 lat, polski 

system energetyczny przeszedł istotne zmiany. Chodzi tu 
nie tylko o upowszechnianie niskoemisyjnych źródeł 
energii jak farmy wiatrowe czy popularne w ostatnim cza-
sie, prosumenckie instalacje fotowoltaiczne, ale również 
odchodzenie od węgla na rzecz gazu w ciepłownictwie. 
Prezes PGE podkreślał równocześnie, iż w tym ostatnim 
segmencie rynku nie sposób liczyć na źródła w pełni od-
nawialne, jako że współczesne technologie nie dają takich 
możliwości.  

Transformacja energetyczna to olbrzymi projekt i do jego 
realizacji konieczne jest nie tylko zaangażowanie środków 
państwowych. To przedsięwzięcie wymaga również fi-
nansowania z budżetu Unii Europejskiej oraz stworzenia 
takich mechanizmów, które pozwolą wykorzystać poten-
cjał, nie tylko podmiotów państwowych, ale także sektora 
prywatnego. Wszak dysponuje on nie tylko odpowiednimi 
zdolnościami produkcyjnymi, lecz także doświadczeniem 
oraz często unikalnymi kompetencjami w zakresie wy-
twarzania energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł – 
podkreśił Ian Begg, profesor London School of Economics.  

W kontekście zielonej transformacji klu-
czowe jest pytanie, kto i w jakim stopniu 
poniesie jej koszty. Piotr Arak, dyrektor 
Polskiej Izby Ekonomicznej, wskazywał, 
że zmiany w samej tylko polskiej gospo-
darce pochłoną 136 mld euro do roku 
2030, przy czym liczba ta nie uwzględnia 
dopłat do rosnących cen energii dla go-
spodarstw domowych. Jak skutecznie 
tworzyć, mechanizmy, które zminimali-
zują ten efekt dla najuboższych, zwłaszcza jeśli wziąć pod uwagę, że zgodnie z wy-
tycznymi Komisji Europejskiej polityka społeczna stanowi domenę państw człon-
kowskich? Problem ten dotyczy nie tylko osób, które wskutek wdrażania nowych 
technologii utracą źródło zarobkowania, ale i tych, którzy będą zmuszeni płacić na-
wet dwukrotnie więcej za podstawowe usługi, np. transportowe. Wątpliwości budzi 
też niejasne podejście Komisji Europejskiej, odnośnie do takich źródeł energii, jak 
gaz czy atom, który dla Polski będzie kluczowy, jeśli chodzi o bezpieczeństwo ener-
getyczne.  

W jaki sposób sektor prywatny może wesprzeć działania na rzecz transformacji? 
Piotr Arak przypomniał, że dobra z większym śladem węglowym staną się niekon-
kurencyjne, a oznacza to, że przedsiębiorcy powinni dążyć do zmniejszenia emisji w 
produkcie końcowym. „Każde inwestycje dążące do tego by dobra były bar-
dziej konkurencyjne, są bardzo racjonalne” – dodał dyrektor Polskiej Izby 
Ekonomicznej, zaznaczając, że dla Polski, która od lat wykazuje nadwyżkę 
eksportową w przypadku towarów, a ostatnio także i usług, utrzymanie kon-
kurencyjności oferty na rynkach międzynarodowych jest absolutnym priory-
tetem. Potwierdzają to doświadczenia przedstawicieli sektora bankowego.  

Marcin Eckert, wiceprezes zarządu PKO Banku Polskiego nadmienił, że wielu 
właścicieli firm ubiegających się o finansowanie monitoruje ślad węglowy 
swych produktów, podejmując starania, by poprawić efektywność energetyczną 
wytwarzania. „W naszym portfelu jest wiele firm będących liderami w skali global-
nej, wiele z nich ma dobrze poukładane kwestie ESG” – dodał Marcin Eckert. Zwró-
cił on jednocześnie uwagę na potrzebę wychodzenia z finansowania technologii 
wysokoemisyjnych w sposób uporządkowany i stabilizujący system tak, by nie odci-
nać całych segmentów rynku od pieniędzy, z dnia na dzień. Jako przykład takiego 
procesu podał zaangażowanie PKO Banku Polskiego w segment OZE, które jest już 
trzykrotnie wyższe, niż inwestycje w tradycyjną energetykę, w portfelu tej instytucji. 
Wielu klientów PKO BP jest też zaawansowanych w pracach nad tzw. małym ato-
mem czy technologiami wodorowymi. „To daje odpowiedni zarobek i pomaga nam 
jako społeczeństwu” – dodał wiceszef banku.  

Prof. Ian Begg zaznaczył, iż równie istotną kwestią co sama produkcja energii jest jej 
oszczędzanie, choćby w aspekcie właściwej izolacji budynków. „To znaczące 
oszczędności, kluczowe w przejściu na zielone gospodarowanie energią – dodał 

prof. Ian Begg. Nadmienił on też, że ludzie muszą zaakceptować zmiany, aby 
cały proces zakończył się sukcesem. Rzecz w tym, że nie istnieje jedna recepta 
dla całej Wspólnoty, jak bowiem wskazał przedstawiciel London School of 
Economics, priorytety poszczególnych państw w tym zakresie różnią się i to 
znacząco. Tymczasem kwestia ograniczania emisji ma wymierne znaczenie 
dla społeczeństw, jak bowiem zauważył prof. Ian Begg – efektem zmiany w 
dziedzinie energetyki jest poprawa stanu zdrowia społeczeństw.  

Potrzebę stopniowego przechodzenia do gospodarki niskoemisyjnej akcento-
wał też Wojciech Dąbrowski. Jego zdaniem, nie można doprowadzić do sytu-

acji, w której „Zielony Ład” przekształci się w dziką transformację, a do tego może 
prowadzić sztuczne stymulowanie ceny CO2, mające w ostatnim czasie charakter 
czysto spekulacyjny. „Przestrzegam polityków KE, żeby to nie spowodowało dezin-
tegracji gospodarek UE, bo wiele z nich tego nie wytrzyma” – dodał prezes PGE. 
Jego zdaniem windowanie cen energii w nieskończoność może przynieść niepożą-
dane skutki w postaci ubóstwa energetycznego, a dodatkowym efektem może być 
wypromowanie partii o nastawieniu populistycznym i antyintegracyjnym. „Jeśli KE 
oczekuje od Polski szybszej transformacji, musi pomóc nam to sfinansować” – 
stwierdził Wojciech Dąbrowski. Tymczasem, jak wspomniał Piotr Arak, żeby zreali-
zować cel neutralności w obecnych uwarunkowaniach, cena emisji powinna się 
kształtować na poziomie 170 euro za tonę, co oznaczałoby, że konsument zapłaci do 

50 proc. więcej za energię. Pytanie, czy w 
tym kontekście ludzie będą skłonni insta-
lować niskoemisyjne źródła energii, czy 
może raczej stwierdzą, że bardziej opłaca 
się im płacić więcej za rozwiązania trady-
cyjne. To zaś oznaczałoby fiasko całego 
wielkiego projektu.  

Prof. Ian Begg przekonywał, że w osta-
tecznym rozrachunku i przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów wsparcia, 
technologie niskoemisyjne mogą przynosić znaczące oszczędności gospodarstwom 
domowym, co może być z kolei kluczowym czynnikiem skłaniającym nieprzekona-
nych. Aby się tak stało, nie można doprowadzić do sytuacji, w której koszt zmian 
będzie zbyt drastyczny, gdyż w takiej sytuacji pojawia się niebezpieczeństwo gwał-
townych protestów społecznych – dodał profesor London School of Economics. 
Należy położyć więc silny akcent na klienta końcowego, ponieważ wzrost kosztów 
energii związany z procesem inwestycyjnym w czasie transformacji energetycznej, 
może obciążyć w znacznym stopniu również budżety gospodarstw domowych. Ko-
nieczne w tej sprawie są zatem rozwiązania, polegające na stworzeniu systemu 
wsparcia finansowego, który będzie rekompensować wzrost cen energii. 

Autor: Karol Mórawski

W jaki sposób sektor prywatny może wesprzeć 
działania na rzecz transformacji energetycznej

Piotr Arak, dyrektor Polskiej Izby 
Ekonomicznej, wskazywał, że zmia-
ny w samej tylko polskiej gospodar-

ce pochłoną 136 mld euro do roku 
2030

„Jeśli KE oczekuje od Polski szyb-
szej transformacji, musi pomóc 

nam to sfinansować” – stwierdził 
Wojciech Dąbrowski.

Powodzenie transformacji sektora energetycznego zdeterminowane jest nie tylko czynnikami technologicznymi i ekonomicznymi. 
Aby plan przejścia na źródła niskoemisyjne przyniósł oczekiwane skutki, konieczne jest z jednej strony wyznaczanie realistycznych 
celów, z drugiej zaś, pozyskanie poparcia społecznego – twierdzili uczestnicy panelu poświęconego perspektywom wzrostu i 
pozyskiwania finansowania na nową energetykę, odbywającego się podczas tegorocznego Kongresu 590.
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Każdy rząd pozbawiony krytyki jest skazany na popełnianie błędów

Jednak wielu obserwatorów jest niezadowolony-
ch z działań UE w tej sprawie. Ich zdaniem polity-
cy Unii od wielu lat bawią się w pustosłowie, de-
klarując, że Europa powinna prowadzić swoją 
własną politykę obronną, lecz nic konkretnego z 
tego nie wynika. 

Sytuacja dla UE nie jest jednak korzystna i ciężko 
to będzie zmienić. Chęć dorównania potędze mili-
tarnej rosnących w siłę Chin czy coraz śmielszej w 
działaniach Rosji to – pomimo doskonałej gospo-
darki państw członkowskich – bardzo trudne za-
danie. Większość członków Unii nie wydaje wy-
starczająco dużo na obronę, a z dwóch wielkich 
potęg obronnych w Europie, jedna – Wielka Bryta-
nia – nie jest już w UE. Drugą jest Francja. 

Pakt AUKUS bezceremonialnie obnażył tę strategiczną słabość. Ucierpiała na tym 
francuska duma, ale w szerszym kontekście europejskim pakt ukazał Unię jako pa-
pierowego tygrysa. 

Po zakończeniu urzędowania na stanowisku kanclerza przez Angelę Merkel naj-
ważniejszym przywódcą narodowym we Wspólnocie stał się prezydent Francji 
Emmanuel Macron. W lutym 2020 r. wygłosił on przemówienie, w którym podsu-
mował bieżące problemy obronne i istniejącą sytuację oraz odwołał się do Charlesa 
de Gaulle’a. Jako prezydent w latach 1959-1969 de Gaulle wyrażał brak zaufania do 
Anglii i Stanów Zjednoczonych w kwestiach obrony Europy Zachodniej. Uważał też, 
że przewodnia rola powinna tu przypaść Francji. Winston Churchill sądził, że de 
Gaulle nienawidzi Anglików, co pośrednio potwierdzał fakt, że francuski prezydent 
dwukrotnie odmówił Wielkiej Brytanii przyjęcia do EWG. 

Jak zauważają niektórzy, Macron próbuje stać się godnym następcą generała i pro-
wadzić politykę w jego stylu. W swoim przemówieniu wyraźnie zaznaczył, że Fran-
cja nie chce dołączyć do wielkiego amerykańskiego sojuszu przeciwko Chinom, a 
Europa powinna zorganizować się sama. Macron opowiada się również za bliższy-
mi więzami z Rosją. Jak stwierdził, „Jestem głęboko przekonany, że Europejczycy 

muszą przede wszystkim wspólnie określić, jakie są 
ich interesy bezpieczeństwa i suwerennie zdecy-
dować, co jest dobre dla Europy”.  

Politycy amerykańscy, brytyjscy i australijscy uznali 
więc nie bez podstaw, że deklaracje Macrona 
świadczą o tym, że Unia Europejska nie jest gotowa 
na duży sojusz obronny krajów demokratycznych 
przeciwko Chinom i dąży do strategicznej autono-
mii. Jednak oświadczenia ze strony unijnych lide-
rów o poważnym podejściu do kwestii obrony mi-
jają się z rzeczywistością. 

Istnieją liczne instytucje i struktury UE, które 
wspierają jej wspólną politykę bezpieczeństwa i 
obrony. W grudniu 2020 r. Parlament Europejski 

wydał oświadczenie, w którym z zadowoleniem przyjął „zobowiązanie UE do 
zwiększenia jej obecności na świecie i zdolności do działania”. Uznano, że udział sił 
państw członkowskich w różnego rodzaju misjach powinien być większy i bardziej 
skuteczny oraz uwzględniać aspekt płci. 

Martin stwierdza ironicznie, że o ile zwolennicy Brexitu uważali UE za zbyt potęż-
ną, to tak naprawdę, aby mogła ona odgrywać jakąś rolę na świecie, powinna stać 
się znacznie potężniejsza lub zaprzestać zwodniczej retoryki i zaakceptować fakt, 
że jej siła tkwi jedynie w gospodarce. Być może wówczas możliwe byłoby, zawarcie 
przymierza obronnego przez Francję, Wielką Brytanię i inne kraje europejskie poza 
strukturami Unii. 

Jak konkluduje Martin, ciągła chwiejność UE wspiera poglądy profesora Johna Bew, 
doradcy Borisa Johnsona do spraw zagranicznych. Jego doktryna głosi, że polityka 
zagraniczna to w obecnej chwili więcej niż handel, kwestia siły i zdolności do obro-
ny. Świat szybko się zmienia, a demokracje przygotowane do działania mogą rów-
nie dobrze zabrać się za przygotowanie solidnej odpowiedzi obronnej na Chiny, 
niekoniecznie czekając, aż Emmanuele Macron i UE zdecydują się pomóc. 

Źródło: www.thetimes.co.uk 

Pakt obronny AUKUS dowodzi, że UE jest papierowym tygrysem
Jak stwierdza Iain Martin w swoim artykule dla „The Times”, niezadowolenie w Unii Europejskiej wywołał fakt pominięcia 
Francji w pakcie obronnym AUKUS zawartym pomiędzy Australią, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem wielu 
europejskich przywódców był to duży nietakt, a dodatkowo wskazówka, że Europa musi zacząć inaczej myśleć o obronie swoich 
interesów. 

Francja szykuje się na „nową wojnę” i zmienia doktrynę obronną
Na łamach „Le Figaro” szef sztabu generalnego mówi o zmianach, jakie Francja musi wprowadzić w armii. 

Francja musi być gotowa na wojnę „wysokiej intensywności” i działania hybrydowe, 
uważa generał Thierry Burkhard. Będąc szefem sztabu generalnego od 3 miesięcy, ma 
swoją „strategiczną wizję”. Na jej realizację potrzebne będą niemałe środki. Wojskowy za-
powiada bowiem wzmocnienie sił lądowych i manewry na większą skalę. 

Chodzi o to, by Francja przygotowana była nie tylko na najgorsze intensywne działania wo-
jenne, ale też na stałe współzawodnictwo. Wizję nowego szefa sztabu generalnego Komisja 
Obrony Zgromadzenia Narodowego musi wziąć pod uwagę przy projektowaniu ustawy bu-
dżetowej na rok 2022. Już jego poprzednik generał Lecointre ostrzegał przed „zubożeniem” 
świata i powrotem „wysokiej intensywności”. Teraz Thierry Burkhard zamierza przygoto-
wać armię i całe społeczeństwo na zmianę paradygmatu, polegającą na konieczności „wy-
grania wojny przed wojną”. 

Walka bez konfrontacji 

Kiedyś typowy był cykl „pokój-kryzys-wojna”. Dziś to już nie funkcjonuje, jak wyjaśnił gene-
rał dziennikarzom. Tłumaczył, że „fazy pokoju” zostały zastąpione obecnie „fazami rywaliza-
cji”, po których następują momenty „kontestacji”, charakteryzujące się polityką fait accompli 
(faktów dokonanych). To „wojna tuż przed wojną” – twierdzi Thierry Burkhard. Dobrym 
przykładem była aneksja Krymu przez Rosję. Ale protesty czasem przeradzają się w militar-
ną konfrontację, która może również postawić przeciwko sobie największe potęgi. 

Jednak najczęściej realizuje się inny scenariusz – wszystko rozgrywa się wcześniej na pozio-
mie „fazy rywalizacji”. Główni konkurenci dążą wtedy do narzucenia swojej woli. Rozgrywa 
się to na wszystkich możliwych poziomach: militarnym, dyplomatycznym, informacyjnym, 
kosmicznym, ekonomicznym czy prawnym. Może to ciągnąć się niemal w nieskończoność. 
Generał w związku z tym uważa, że Francja, jeśli chce uniknąć konfrontacji, musi móc za-
działać odpowiednio w fazie rywalizacji. Zauważa przy tym, że „wola zwycięstwa bez użycia 
siły pozostaje uzależniona od siły”. Jednak „aby móc prowadzić działania »poniżej progu 
konfliktu«, lepiej być gotowym na próbę ognia”. 

Potrzebne pieniądze i zmiana podejścia do pracowników 

By jednak Francja mogła zwyciężać już w fazie rywalizacji, musi poprawić swoją wiarygod-
ność. „Jest to kwestia zdolności wojskowych, szkolenia, sojuszy, ale także działań w sferze 
percepcji” – podkreśla generał Burkhard. „Wykracza to poza ramy ściśle wojskowe” – dodaje. 
W związku z tym już w październiku zostanie opublikowana nowa doktryna dotycząca woj-
ny informacyjnej. 

By kraj mógł sprostać wyzwaniom, niezbędny będzie konkretny wysiłek finansowy. Jest też 
inny problem. „Jak możemy zagwarantować, że za dwadzieścia lat młodzi ludzie będą nadal 
zaciągać się do wojska?” – pyta szef sztabu generalnego. Zwłaszcza że ten problem nie jest 
odległą wizją, bo „niektóre kraje europejskie, takie jak Szwecja, już doświadczały problemów 
z rekrutacją”. Żeby móc sobie zapewnić w przyszłości wystarczającą liczbę chętnych do służ-
by wojskowej, musi zmienić się sposób, w jaki armia podchodzi do życia rodzinnego swojego 
personelu, a przy tym zachować jednak specyfikę warunków wojskowych. Niepokój szefa 
sztabu wzbudziło również zakwestionowanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Euro-
pejskiej czasu pracy żołnierzy. Zgodnie z orzeczeniem TSUE czas pracy wojska miałby być 
ograniczony i wynagradzany w formie nadgodzin. Z decyzją tą nie zgadza się rząd Francji, 
uważając, że TSUE zbyt ingeruje w bezpieczeństwo narodowe kraju.  

Obecnie typowe są wojny hybrydowe i na takie musi być przygotowana Francja. W tym 
przypadku ważne jest „spowolnienie lub nawet uniemożliwienie drugiej stronie podjęcia 
decyzji poprzez stworzenie niepewności” – tłumaczy generał. Zauważa, że „wojna hybrydo-
wa rządzi się swoimi prawami. Ale ograniczenia narzucone przez demokrację nie są takie 
same jak w przypadku reżimu autorytarnego”. 

Zmieniła się też logika geopolityczna. Gdy trwają walki w Mali, nie dotyczą one tylko dżiha-
dystów. „Jesteśmy również skonfrontowani z innym strategicznym konkurentem, Rosją, 
która przetasowuje karty” – podaje jako przykład Burkhard. 

Źródło: www.lefigaro.fr 
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Kiedy armia amerykańska mówi o zmianach, 
skupia się przede wszystkim na nowych, za-
awansowanych możliwościach i na uspraw-

nieniu systemu pozyskiwania sprzętu. Sukcesy w 
rozwoju nowych i – miejmy nadzieję – znacznie bar-
dziej wydajnych systemów uzbrojenia, platform i 
urządzeń wspomagających są bardzo pozytywne – 
pisze Daniel Goure na łamach Breaking Defense. 
W opinii wiceprezesa Lexington Institute wysiłki 
amerykańskiej armii na rzecz transformacji są w naj-
lepszym wypadku sukcesem „nierównomiernym”. 
Mimo że wkrótce będzie miała do dyspozycji wiele 
nowych możliwości i mimo optymizmu związanego 
z koncepcją Multi-Domain Operations, nadal nie jest 
jasne, w jaki sposób zamierza wykorzystać tę prze-
wagę do pokonania przeciwnika, który technologicz-
nie jest jej równy i ma przewagę polegającą na tym, 
że znajduje się blisko miejsca, gdzie będą toczyć się 
konflikty. 
Program modernizacyjny 31+4 
Armia modernizuje się w ramach programów 31+4. 
Twierdzi, że w ciągu najbliższych kilku lat zrealizuje 
co najmniej 22 z 35 programów. Obejmują one pocisk 
hipersoniczny, kilka precyzyjnych broni uderzenio-
wych dalekiego zasięgu, ulepszone systemy wizyjne 
dla żołnierzy, lasery taktyczne i sztuczną inteligencję. 
Do końca dekady armia spodziewa się rozpocząć 
wdrażanie bogatego wachlarza możliwości lądowych, 
powietrznych, kosmicznych i cybernetycznych z 
programów modernizacyjnych 31+4. 
Analityk przypomina, że dowództwo zebrało ok. 35 
mld dolarów ramach przeglądu budżetu oraz działań 
badawczo-rozwojowych, co pozwoli skutecznie 
utrzymać najwyższy priorytet, jakim jest rozwój po-
tencjału. Utrzymane zostały również fundusze na 
krytyczne elementy wyposażenia, w tym czujniki i 
systemy łączności, niezbędne do pełnego wykorzy-
stania zmodernizowanego wyposażenia. 
Uzależnienie od istniejącego obecnie wyposażenia 
Jednocześnie jednak – jak podkreśla dr Dan Goure –
 armia zdecydowała się ograniczyć inwestycje w inne 
systemy, takie jak zaawansowana wersja SEPV3 czoł-
gu Abrams i lekkie pojazdy taktyczne (Joint Light 
Tactical Vehicles – JLTV), mimo że będą one miały 
kluczowe znaczenie dla jej zdolności do prowadzenia 
wysokiej jakości działań wojennych na lądzie. Dlatego 
też nawet przy najbardziej udanym programie mo-
dernizacyjnym w historii, armia jeszcze przez wiele 
dekad będzie uzależniona od istniejącego obecnie 
wyposażenia. 

Dążenie do przedkładania nowych technologii nad 
kompleksową modernizację jest również widoczne w 
działaniach organizacyjnych. 
Nawet po utworzeniu Army Futures Command, któ-
re miało nadzorować szybką modernizację, armia 
utworzyła dodatkową komórkę  –  Biuro Szybkich 
Zdolności i Technologii Krytycznych (RCCTO), aby 
skupić się na dokonywaniu szybkich postępów w 
najtrudniejszych, ale potencjalnie wpływowych ob-
szarach, takich jak hipersonika, energia kierowana, 
sztuczna inteligencja i przestrzeń kosmiczna. Nie-
dawno dyrektor RCCTO gen. broni Neil Thurgood 
jako przykład udanej modernizacji podał sukces 
swojej organizacji w zmianie sposobu funkcjonowa-
nia kultury zakupów, tak, aby w ciągu czterech lat do-
starczyć pierwszą baterię pocisków hipersonicznych. 
Nowe sposoby wykorzystania sił 
Kiedy armia uwierzyła, że szybkie zdobywanie nowy-
ch rzeczy równa się modernizacji? – pyta autor ana-
lizy. 
„Historia wojskowości sugeruje, że o ile lepszy sprzęt 
może mieć znaczenie w potencjalnym konflikcie, o 
wiele ważniejsze jest opracowanie koncepcji opera-
cyjnej, a w końcu doktryny, która może być skuteczna 
wobec sposobu, w jaki zamierza walczyć 
przeciwnik” – czytamy. 
W roku 1940 armia francuska dysponowała lepszymi 
czołgami i myśliwcami niż niemiecki Wehrmacht. 
Francja została jednak pokonana, ponieważ nie wie-
działa, jak prowadzić wojnę zmechanizowaną. Jej 
nowy sprzęt został wykorzystany w strategii opartej 
na statycznej, pozycyjnej obronie. Niemcy, z gorszy-
mi czołgami i armią zmechanizowaną, opracowali 
nowe sposoby wykorzystania swoich sił i nowator-
skie podejście do współpracy powietrzno-lądowej, 
które sprawdziło się w walce z wieloma przeciwni-
kami przez pierwsze lata wojny. 
Wielka Piątka wpasowała się w potrzeby bitwy po-
wietrznej 
Ostatni raz armia USA z powodzeniem przeprowa-
dziła gruntowną modernizację latach 80., kiedy to 
miała szczęście skorzystać z dwóch wydarzeń, które 
w porę się ze sobą zbiegły. Pierwszym z nich był dłu-
gofalowy, wielokierunkowy wysiłek modernizacyjny, 
który zaowocował powstaniem tak zwanej Wielkiej 
Piątki systemów uzbrojenia, do dziś stanowiący trzon 
zdolności wojsk lądowych armii: czołgu M1 Abrams, 
bojowego wozu piechoty Bradley, systemu obrony 
powietrznej Patriot, śmigłowca szturmowego AH-64 

Apache oraz śmigłowca użytkowego UH-60 Black 
Hawk. 
Drugą zmianą było sformułowanie nowej koncepcji 
operacyjnej nazwanej AirLand Battle. Miała ona na 
celu wykorzystanie penetrującej siły powietrznej i 
ofensywnego manewru naziemnego do wykorzysta-
nia wysoce ustrukturyzowanego i stosunkowo prze-
widywalnego stylu działania armii radzieckiej. Wielka 
Piątka ściśle wpasowała się w potrzeby bitwy po-
wietrznej, zwiększając zdolność armii do wykorzy-
stania luk w rozmieszczeniu sowieckich sił lądowych. 
Możliwości prowadzenia manewrów strategicznych 
Obecnie amerykańska armia rozwija coś, co określa 
jako nową koncepcję operacyjną, zwaną Multi-Do-
main Operations (MDO). Nie jest to sposób prowa-
dzenia walki, ale próba wykorzystania możliwości, 
jakie stwarza rozwój ofensywnych systemów ognio-
wych w wielu środowiskach: lądowym, morskim, 
powietrznym, kosmicznym i cybernetycznym. Do-
kumenty MDO mówią o tworzeniu wyzwań dla prze-
ciwnika dzięki skoordynowanemu zarządzaniu róż-
norodnymi, rozproszonymi możliwościami ofen-
sywnymi w ramach połączonych sił. W ten sposób 
armia będzie w stanie spenetrować i zdezintegrować 
zdolności obronne przeciwnika, tworząc tym samym 
możliwości prowadzenia manewrów strategicznych. 
„Podczas gdy armia zainwestowała znaczne środki w 
uzbrojenie, zrobiła znacznie mniej, aby opracować w 
pełni rozwiniętą koncepcję operacyjną, za której po-
mocą mogłaby walczyć w przyszłym konflikcie. Na co 
komu bateria, a nawet całe bataliony broni hiperso-
nicznej, jeśli nie wiadomo, do czego i po co mają 
strzelać? Sześć priorytetów modernizacyjnych za-
pewnia nowe zabawki dla każdego żołnierza, ale 
strzelanie dalej i latanie szybciej nie jest koncepcją 
operacyjną” – podkreśla wiceprezes Lexington Insti-
tute. 
Mało miejsca na ofensywną wojnę manewrową 
Dr Daniel Goure zaznacza przy tym, że MDO nie jest 
koncepcją operacyjną. Nie wiadomo, czy kiedykol-
wiek nią będzie. Jest to raczej doktryna ogniowa lub 
plan obsługi celów. Jest to szczególnie widoczne na 
Indo-Pacyfiku, gdzie jest bardzo mało miejsca na 
ofensywną wojnę manewrową, może z wyjątkiem 
Półwyspu Koreańskiego. Jak opisano w niedawno 
opublikowanym dokumencie strategicznym, podej-
ście armii do walki na Indo-Pacyfiku polega na roz-
proszeniu formacji na różnych wyspach, aby uczynić 
je trudnymi do wykrycia, jednocześnie oddając 
strzały w kierunku chińskich sił powietrznych i mor-
skich. 
Co więcej, broń może i jest coraz lepsza, ale nie ma 
koniecznego wywiadu, obserwacji i rozpoznania, 
komunikacji i logistyki, które uczyniłyby ją skuteczną. 
Co więcej, siły amerykańskie nie są rozmieszczone 
tam, gdzie mogłyby skutecznie prowadzić działania 
MDO – ani w Europie, ani na Indo-Pacyfiku. 
Zupełnie nowe sposoby prowadzenia walki 
W jaki sposób armia amerykańska będzie przeciw-
działać szybko postępującej rosyjskiej ofensywie lą-
dowej przeciwko państwom bałtyckim, Polsce czy 
Ukrainie? Być może o wiele ważniejsze jest posiada-
nie dużych, ciężkich, opancerzonych sił lądowych 
rozmieszczonych wzdłuż wschodniej flanki NATO niż 
rozmieszczenie baterii systemów ogniowych dale-
kiego zasięgu na tyłach. 
„Armia potrzebuje zupełnie nowego sposobu prowa-
dzenia walki na ogromną skalę z równie dobrze wy-
posażonymi przeciwnikami, mającymi przewagę w 
postaci bliskości pola bitwy i możliwości wyboru cza-
su i miejsca rozpoczęcia działań wojennych” – kon-
kluduje autor analizy. 

Dr Daniel Goure jest starszym wiceprezesem Le-
xington Institute, organizacji zajmującej się bada-
niem polityki publicznej w Północnej Wirginii. Dr 
Goure pracował w Biurze Sekretarza Obrony w latach 
1991-1993 jako dyrektor Biura Konkurencyjności 
Strategicznej. 
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Modernizacja armii USA.  
Nie wystarczy nowoczesna technologia, 

potrzebna jest strategia działania
Armia amerykańska w imię modernizacji w zawrotnym tempie wdraża najnowo-
cześniejsze systemy uzbrojenia. Jednak dr Dan Goure z Lexington Institute zasta-
nawia się, czy armia nie myli postępu technologicznego z prawdziwą nowoczesną 
strategią wojenną.
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