Spojrzenie z dystansu. Wizyta studyjna w USA
Agata Wittchen-Barełkowska
Dziewiąty numer „Polski w Praktyce” podsumowuje wizytę uczestników programu
„Przywództwo. Poziom wyżej” („Klub Absolwenta Szkoły Przywództwa – platforma
wymiany, tworzenia idei i praktycznych rozwiązań między biznesem, polityką i NGO”)
w stolicy Stanów Zjednoczonych. Był to czas pełen wrażeń, refleksji i przyglądania się
rozwiązaniom funkcjonującym w amerykańskiej rzeczywistości, które warto naśladować.
Numer otwiera ciekawy tekst Wojciech Kaczora, który przygląda się kulturze wspierania
przywództwa w Stanach Zjednoczonych.
Duże zainteresowanie wzbudziły odwiedziny w siedzibach licznych think-tanków, spośród
których najbardziej inspirującą organizacją okazało się Mercatus Center. Z jego działalnością
można się zapoznać, czytając wnikliwe studium napisane przez Mariusza Karłowskiego
i Małgorzatę Polińską. Spotkanie z Jamesem Broughelem w Mercatus Center zainspirowało
również dwóch innych autorów: Adrianna Szubielska-Malińska napisała, dlaczego warto
przeprowadzać wiosenne porządki regulacyjne, a Kryspin Radzio przedstawił sposób na
ograniczenie nadmiernej biurokracji.
O dobrych praktykach związanych z działalnością think-tanków przeczytać można również
w tekście Kamili Mróz, która kontynuuje cykl rozpoczęty w poprzednich numerach „Polski
w Praktyce”, tym razem opisując German Marshall Fund of the United States (GMF) oraz
American Enterprise Institute (AEI).
W tym numerze znajdują się również teksty, analizujące stosunki międzynarodowe, ze
szczególnym uwzględnieniem relacji Polska – USA. Janusz Gorol opisuje kluczowe
partnerstwa we współpracy międzynarodowej, przyglądając się konfliktowi, jaki aktualnie
rozgrywa się między UE, Niemcami i USA. Aleksander Siemaszko analizuje kwestie związane
ze strategią Stanów Zjednoczonych wobec Starego Kontynentu. Damian Szewczyk zastanawia
się nad deficytem Polaków w ważnych międzynarodowych instytucjach, pisząc o wartości
zaufania i kulturze współpracy. Aleksandra Fabin przybliża interesujący dla wielu osób temat

zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych. Katarzyna Walkowska zrelacjonowała natomiast
swoje wrażenia z kolejnych spotkań i zebrała opinie dotyczące Polaków za oceanem.
Rafał Zaniewski w ramach cyklu „Bezpieczna Polska” tym razem, w kontekście podpisanej
przez prezydentów Polski i USA umowy o współpracy wojskowej, rozważa, po co nam sojusz
wojskowy ze Stanami.
Dziewiąty numer „Polski w Praktyce” jest ostatnim numerem opublikowanym w ramach
programu „Przywództwo – poziom wyżej”. Przez kilkanaście miesięcy na łamach pisma młodzi
liderzy z całej Polski mieli okazję wypowiadać się jako eksperci, zabierać głos w ważnych
sprawach, analizować otaczającą rzeczywistość, podejmować z odwagą, czasami pierwsze
w życiu, dziennikarskie próby. Dziękując autorom za współpracę przy tworzeniu pisma, mam
nadzieję, że był to dla nich inspirujący czas, a chęć komentowania rzeczywistości
i wypowiadania się w ważnych kwestiach nadal będzie im towarzyszyć na drodze zmieniania
świata na lepsze.
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Jak funkcjonują think-tanki w Stanach Zjednoczonych? Studium
przypadku Mercatus Center
Mariusz Karłowski i Małgorzata Polińska
Odnosząc się do działalności think-tanków amerykańskich, w tym Mercatus Center,
należy wskazać, że często zajmują się one bieżącymi sprawami społeczno-politycznogospodarczymi, obecnymi w debacie społecznej. Dzięki temu funkcjonowanie organizacji
tego typu jest zauważalne i budzi zainteresowanie.
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The Mercatus Center at George Mason University to amerykański think-tank funkcjonujący
przy uczelni. Nie stanowi on wyodrębnionej jednostki organizacyjnej na wzór wydziałów czy
instytutów na polskich uczelniach wyższych (np. Instytut Prawa Międzynarodowego Wydziału
Prawa i Administracji UW) czy amerykańskich (np. Harvard Business School, Yale Law
School). Centrum jest powiązane z uczelnią wyższą na wielu płaszczyznach, ale nie znajduje
się w jej strukturze organizacyjnej. Co ciekawe i warte odnotowania, Mercatus Center jest
jednym z kilkudziesięciu takich ośrodków, działających przy wspomnianym uniwersytecie.

Współpraca z uniwersytetem

Mercatus Center czerpie z renomy oraz prestiżu George Mason University. Nie jest natomiast
finansowo wspierane przez uczelnię. Pól współpracy między nimi, poza samą możliwością
identyfikowania się z uczelnią, może być wiele, podobnie jak w przypadku innych instytucji,
które działają przy szkole. Przykładowo można wymienić: nawiązywanie współpracy między
przedstawicielami kadry merytorycznej przy wybranych projektach, organizację wspólnych
wydarzeń – konferencji, seminariów, warsztatów, opracowywanie ekspertyz i analiz. Dzięki
takiej symbiozie każda z instytucji odnosi korzyści, zarówno w perspektywie krótko-, jak
i długoterminowej. Podobne rozwiązania występują w Polsce, np. w przypadku Centrum
Pozasądowego Rozwiązywania Sporów przy Wydziale Prawa i Administracji UW. Niemniej
jednak skala funkcjonowania naszych instytucji pozostaje niewspółmiernie mniejsza.
Działalność Mercatus Center w dużej mierze skupia się na bieżących sprawach społecznopolityczno-gospodarczych.
Podkreślić jednak warto, że centrum nie realizuje projektów na zamówienie. Kadra
naukowa sama wybiera ciekawe z jej punktu widzenia obszary, prowadząc badania
i analizy zgodnie ze standardami akademickimi.
Odnosząc się do działalności think-tanków amerykańskich, w tym Mercatus Center, należy
wskazać, że często zajmują się one sprawami będącymi aktualnie przedmiotem debaty
społecznej. Dzięki temu funkcjonowanie organizacji tego typu jest zauważalne i budzi
zainteresowanie. Głosy ekspertów, wypowiadających się w mediach, publikujących raporty
i analizy, stają się źródłem informacji dotyczących bieżących problemów.

Kadra think-tanku

Kadra Mercatus Center to personel administracyjny, którego obecność pozwala na sprawne
zarządzanie organizacją, oraz pracownicy merytoryczni. Jako że jest ono instytucją działającą
bezpośrednio przy uniwersytecie i w powiązaniu z nim, ma dostęp do niezwykle mocnego
zaplecza naukowego, które tworzone jest przez szerokie grono badaczy akademickich oraz

niezależnych naukowców związanych z organizacją często celowymi umowami współpracy,
zawieranymi jedynie na czas i potrzeby realizacji konkretnych projektów.
Częściowo grono eksperckie zasilają młodzi badacze, kształcący się i zdobywający tytuły
naukowe na wydziałach uniwersytetu, oraz studenci, stażyści i doktoranci Georg Mason
University. Drugą część natomiast stanowi kadra naukowo-badawcza współpracująca
z organizacją bezpośrednio przy realizowanych projektach. Taka synergia działania przynosi
korzyści zarówno organizacji, jak i uniwersytetowi y-– studenci i pracownicy akademiccy mają
możliwość rozwijania swoich kompetencji oraz zdobywania praktycznego doświadczenia,
współpracując przy realizacji innowacyjnych projektów zewnętrznych, natomiast Mercatus
Center zyskuje dostęp do wiedzy i doświadczenia naukowców posiadających często unikatowe
i mocno specjalistyczne kompetencje, które mogą zostać wykorzystane w ramach
prowadzonych przez think-tank projektów.
Warto ponadto podkreślić, iż na potrzeby realizacji projektów uczelnia udostępnia swoim
współpracownikom z Mercatus Center doskonale wyposażone przestrzenie edukacyjne
i pokoje biurowe wraz z wszelkim niezbędnym do pracy i realizacji działań projektowych
sprzętem technicznym na najwyższym światowym poziomie.
Dzięki udostępnieniu tej infrastruktury koszty operacyjne działalności think-tanku okazują się
znacznie mniejsze. Z drugiej zaś strony takie podejście sprawia, że możliwości sprzętu
zakupionego w ramach działalności uczelni są w pełni wykorzystywane i znajdują dodatkowe
zastosowanie.
Niezależność badawcza
Co niezwykle istotne, właśnie dzięki autonomii w podejmowaniu decyzji o zakresie badań
i tematyce realizowanych przez siebie działań Mercatus Center może – bez względu na
zewnętrzne wpływy i ewentualne naciski – wyznaczać kierunki rozwoju oraz zakresy i obszary
tematyczne prowadzonych przez siebie projektów. Oznacza to również całkowitą niezależność
od wszelkich sugestii, strategii czy kierunków działania uniwersytetu.
Każdy badacz, nieważne, czy już wcześniej współpracował z Mercatus Center, czy też nie,
może zgłosić się do rady think-tanku z własną propozycją tematu badawczego. Proces

ostatecznego wyboru i zatwierdzenia projektu do realizacji jest kilkuetapowy i w pełni
transparentny, co pozwala na wybór interesujących propozycji, o największym potencjale
wiedzy i potencjalnie rozwojowym.
Jako że głównym celem think-tanku pozostaje dostarczanie rzetelnej i sprawdzonej wiedzy,
która stanowić będzie podstawę lub wsparcie w debacie publicznej na tematy rozwoju polityki
państwa, jakość dostarczanych badań okazuje się czynnikiem kluczowym dla organizacji.
W tym kontekście po raz kolejny podkreślić należy, iż decyzje o projektach skierowanych do
dalszej realizacji w ramach działalności think-tanku oraz w ramach posiadanego budżetu
podejmowane są całkowicie samodzielnie przez radę Mercatus Center. Każda propozycja
tematu badawczego jest szczegółowo analizowana i weryfikowana.
Dokumentacja zawierająca skrócony opis działań, zarys zakładanej metodologii prowadzonych
badań, założenia oraz cele projektu, opis oczekiwanych korzyści, wyników i oczekiwanych
rezultatów dla linii politycznej oraz legislacyjnej, powinna zostać przedłożona do think-tanku
w celu weryfikacji jej przyszłego potencjału. W kolejnym kroku konspekt projektu podlega
ocenie przez niezależną radę ekspercką, która dokonuje weryfikacji propozycji pod kątem jej
innowacyjności, przydatności jej wyników oraz tego, na ile temat badania pozostaje
interesujący w kontekście obecnych wyzwań gospodarczych i politycznych. Ostateczna
decyzja zostaje podjęta na podstawie wyników przeprowadzonej analizy.
Realizacja projektów
Lider projektu ma dowolność w doborze osób do zespołu. W ramach realizowanych działań
niezależne zespoły naukowo-badawcze opracowują raporty, publikacje, analizy oraz zalecenia,
które udostępniane są wszystkim zainteresowanym, m.in. poprzez stronę internetową thinktanku. Członkowie zespołów występują również w roli ekspertów w ramach debaty publicznej,
gdzie prezentują konkluzje będące wynikiem przeprowadzonych badań.

W obszarach swojego szczególnego zainteresowania Mercatus Center stawia projekty
dotyczące:



wydatków publicznych,



technologii i innowacji,
polityki monetarnej,
opieki zdrowotnej,
rynków kapitałowych,
rozwiązań regulacyjnych,
ekonomii miejskiej,
wymiany handlowej i imigracji.








Jednym ze sztandarowych realizowanych obecnie w ramach Mercatus Center projektów
jest Policy Change Index (PCI) project, czyli badanie i analiza wskaźników zmiany
politycznej i trendów gospodarczych w Chinach w długiej perspektywie czasowej.
Zgodnie z założeniami jest to seria projektów, których cel stanowi wykorzystanie analizy dużej
ilości danych (big data), algorytmów analityki predykcyjnej (predictive analytics) oraz
mechanizmów bazujących na uczeniu maszynowym (machine learning) w celu przewidzenia,
jakie znaczące kroki związane ze zmianą głównego nurtu politycznego zostaną podjęte
w przyszłości przez wybrane rządy i w jakiej perspektywie czasowej to nastąpi. Realizowane
w obecnym momencie dwa podprojekty dotyczą bezpośrednio badań polityki wewnętrznej
i zagranicznej Chin. Cel tych działań to przede wszystkim przewidzenie planowanych ruchów
rządu chińskiego, zmierzających do zmian kierunku politycznych. Predykcje te bazują na
analizie wcześniejszych trendów oraz zmian zidentyfikowanych na podstawie tekstów
pochodzących z oficjalnych artykułów publikowanych w gazecie „People’s Daily”.
Finansowanie działalności
By móc prowadzić tego typu działalność, think-tank musi zgromadzić określone środki
finansowe. Budżet organizacji może składać się zarówno ze źródeł publicznych, jak
i prywatnych. Fundusze pochodzą z grantów rządowych skierowanych do sektora NGO, dotacji
i subwencji publicznych, wpłat fundatorów i donatorów (zarówno innych instytucji, jak i osób
fizycznych). Częściowo budżet składa się również z opłat wnoszonych przez uczestników
poszczególnych projektów, np. konferencji. Nie można przy tym zapominać o możliwości
przekazywania różnego rodzaju majątku niefinansowego na rzecz danej organizacji.

Pozyskiwanie funduszy na bieżącą działalność ze źródeł publicznych co do zasady wiąże się
z pracą projektową, tzn. organizacja realizuje określony program lub projekt, szczegółowo
opisany w umowie grantowej. Bardzo rzadko zdarza się, żeby źródła publiczne finansowały
bieżącą działalność administracyjną.
Warto zwrócić uwagę, że Mercatus Center, podobnie jak wiele innych think-tanków,
dysponuje budżetem, na który składają się wpłaty donatorów. Można mówić o dwóch
rodzajach wpłat, tj. wpłatach jednorazowych, zawierających większe sumy, oraz tzw.
regularnych, lecz niewielkich wpłatach na rzecz danej organizacji, najczęściej
pochodzących od osób fizycznych.
Na pierwszy rzut oka mogłoby wydawać się, że wpłacanie małych kwot nie jest istotne z punktu
widzenia bieżącej działalności think-tanku. Nic bardziej mylnego. Zarówno w Mercatus Center,
jak i przykładowo w American Enterprise Institute czy Heritage Foundation, stanowią
one gros budżetu instytucji. Budują tym samym jej niezależność i samodzielność, zarówno na
płaszczyźnie zarządzania organizacją, jak i w kontaktach z interesariuszami. Dzięki temu thinktank staje się obiektywnym recenzentem rzeczywistości, inicjatorem i pomysłodawcą.
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Małgorzata Polińska Manager z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem. Z wykształcenia specjalistka HR (absolwentka Wydziału Cybernetyki na Wojskowej Akademii Technicznej) oraz project manager (Akademia Leona
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Wiosenne porządki w USA
Adrianna Szubielska-Malińska
Jeden z rozmówców w Mercatus Center – James Broughel, specjalizujący się w stanowych
i federalnych procedurach regulacyjnych – opowiedział nam, dlaczego nawet imperia
muszą robić wiosenne porządki. Jakie wnioski dla naszego kraju wynikają ze spotkania
w USA?
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Zdaje się, że wszystkie imperia cierpiały i cierpią na problem ilości norm i swoistej inflacji
prawa. Przypomnę jeden przykład z dość odległej przeszłości: edykt cesarza Dioklecjana,
z którego treścią mogą się zapoznać zwiedzający Afrodyzję (obecna Turcja). W roku 301
n.e. Dioklecjan, próbując zdusić inflację, wydał edykt o cenach maksymalnych, który dotyczył
około 1400 usług i produktów. Trudno ocenić rozmach regulacyjny tego aktu normatywnego,
ponieważ nie znamy wszystkich pozycji, które ów akt wymieniał. Wiadomo jednak
z przekazów historycznych, że mimo szlachetnych zamierzeń, pogorszył on tylko sytuację

gospodarczą państwa i był powszechnie ignorowany jako nieprzystający do rzeczywistości. Jak
podają historycy, stan gospodarki Imperium Rzymskiego poprawił się dopiero w kolejnej
dekadzie, po wprowadzonej przez cesarza Konstantyna reformie monetarnej, natomiast
wspomniany pomysł Dioklecjana przeszedł do historii jako jedna z najmniej respektowanych
regulacji w obrocie gospodarczym.
Jak powyższy przykład wiąże się ze Stanami Zjednoczonymi? Trudno oczywiście powiedzieć,
czy Stany Zjednoczone są imperium u schyłku swojej wielkości, choć wielu wieszczy im
upadek. Ale nie o tym chcę pisać i nie do tego nawiązuje tytuł niniejszego tekstu. Chcę
zrelacjonować prelekcję o wiosennych porządkach w regulacjach prawnych, która odbyła się
podczas wizyty studyjnej uczestników programu „Przywództwo. Poziom wyżej” w USA. Jeden
z naszych rozmówców w Mercatus Center – James Broughel – opowiedział nam, dlaczego
nawet imperia muszą takie porządki przeprowadzać. Starożytnym legislatorom – w tym
Dioklecjanowi – zdecydowanie przydałaby się znajomość tej koncepcji okresowego przeglądu
prawa. A Stanom Zjednoczonym być może pomoże dalej utrzymać stratus gospodarczej potęgi?

Spotkanie w Mercatus Center
James Broughel jest pracownikiem naukowym Mercatus Center na George Mason University
i adiunktem w Antonin Scalia Law School. Specjalizuje się w stanowych i federalnych
procedurach regulacyjnych, analizie kosztów i korzyści oraz tematyce wzrostu gospodarczego.
To także autor licznych raportów politycznych i tych dotyczących kwestii regulacyjnych.
Broughel uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych na George Mason University w 2017
roku, a tytuł licencjata i magistra ekonomii obronił w Hunter College na City University of
New York.
Prelegent podczas spotkania przywołał ciekawy przykład reform w Kanadzie – to właśnie tam
przeprowadzono pierwsze wiosenne porządki regulacyjne. Od 2001 roku kanadyjska prowincja
Kolumbii Brytyjskiej ograniczyła wymogi regulacyjno – koncesyjne o prawie 50%, czyli
w efekcie obniżyła ilość norm prawnych. Po tym drastycznym kroku zanotowano znaczny
wzrost realnego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W efekcie prowincja z najgorzej
radzącej sobie gospodarczo w latach 80. i 90. XX wieku stała się po reformie jedną z najlepiej

prosperujących. Oprócz tego, jak zapewniał nasz rozmówca, Kolumbia Brytyjska została
uznana przez część komentatorów za jedno z najlepiej funkcjonujących miejsc w Kanadzie,
a pod pewnymi względami – również na świecie.
Nadmiar norm
W ocenie Broughela Stany Zjednoczone nie mają na tym polu imponujących wyników,
a głównym powodem kłopotów jest nieustanny wzrost liczby regulacji federalnych.
Niezależnie od tego, która partia polityczna kontroluje Biały Dom czy też Kongres, liczba ta
od lat rośnie. Warto zwrócić uwagę, że – zgodnie z danymi podawanymi przez prelegenta –
w 1950 roku amerykański Kodeks Przepisów Federalnych (CFR) miał mniej niż 10 000 stron.
Do 1975 roku liczba ta wzrosła do ponad 70 000 stron. W okolicach 1990 roku – po „rewolucji
Reagana” stron było już ponad 125 000. Dziś CFR ma prawie 180 000 stron i obejmuje ponad
milion ograniczeń (słowa takie jak „będzie”, „musi” i „zabronione”). Brzmi to zaskakująco
znajomo, prawda?
Trudno nie zgodzić się z tezą, że tworzenie nowych norm prawnych jest nie tylko kosztowne,
ale również zwyczajnie absurdalne. Uważam za niezwykle trafne porównanie przywołane przez
naszego rozmówcę, że organy nadzoru stają się w pewnym momencie jak sąsiedzi – zbieracze,
którzy nie chcą wyrzucać żadnych przyniesionych do domu rzeczy. Każdego roku dodają do
zebranej sterty tysiące nowych zasad, ale rzadko, jeśli w ogóle, robią sobie przerwę, aby
gruntownie uporządkować zgromadzone zasoby. W końcu ich dom przestaje spełniać swoją
pierwotną funkcję, zmieniając się w przepełniony magazyn. Dlatego James Broughel zachęcał
do robienia wiosennych porządków regulacyjnych. Idea zacna, ale w polskim porządku
prawnym uchylamy z zasady uprzednie akty normatywne regulujące dany obszar, zatem nowe
i stare przepisy nie powinny się na siebie w żaden sposób nakładać. Czy zatem możemy uznać,
ze nie potrzebujemy porządków?
Regulacje w Polsce
Moim zdaniem jest wręcz odwrotnie. Jak jednak się do nich zabrać? Nasz rozmówca zalecał
metody radykalne. Według mnie na naszym krajowym podwórku trzeba zacząć od szukania
regulacji anachronicznych albo takich, w których gąszczu obywatele gubią się najczęściej.
Warto też zadbać o to, by nikt nie był jedynym sędzią we własnej sprawie. Administracja przez
lata stosująca jakąś regulację będzie mniej skłonna do jej reformy niż ktoś, kto ma z nią

sporadyczną styczność. Uważam przy tym, że nowej regulacji nie da się wypracować bez
udziału tych, którzy przez lata stosowali jej poprzednią wersję.
Nie zaryzykuję jednak twierdzenia, że dostęp do wszystkiego i zawsze należy liberalizować.
Nasz rozmówca był w tym zakresie nieprzejednany – uważał, że nadregulacja jest zła,
a liberalizm gospodarczy zawsze generuje wzrost. Przykład monopoli czy też zmów cenowych
pokazuje, że – jeśli do przysłowiowej gry nie włączy się państwo – często nie da się zmusić
podmiotów do zmiany danej praktyki, szczególnie gdy jest dla nich opłacalna. Z silniejszym
nie wygra obywatel – wygrać może jedynie państwo. Dlatego daleka jestem od odbierania
państwu prawa do tworzenia nowych regulacji, określających mechanizm działania
poszczególnych sektorów rynku. Jak w każdej garderobie – trzeba przeglądać co jakiś czas, co
już wyszło z mody, w co się już nie mieścimy, a zachować to, co jest nam potrzebne albo czeka
na stosowną okazję. W tym zakresie przegląd norm prawnych nie różni się od wiosennego
przeglądu szafy.

ADRIANNA SZUBIELSKA-MALIŃSKA
Radca prawny specjalizujący się w legislacji i obsłudze podmiotów publicznych. Od lat zawodowo związana z
administracją rządową. Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się na prawie działalności kulturalnej.

Jak ograniczyć nadmierną biurokrację?
Kryspin Radzio
Efektem wizyty studyjnej w Mercatus Center jest zestaw kilku praktycznych wskazówek
dla

polskich

decydentów,

którzy

mają

możliwości

ograniczania

nadmiernej

„biurokracji”.

fot. Plashing Vole CC BY-NC 2.0

Mercatus Center zostało założone w 1980 roku. Znajduje się na kampusach Arlington i Fairfax
George Mason University. Mercatus po łacinie oznacza „rynek”. Naukowcy z tej organizacji
prowadzą badania i współpracują z innymi badaczami w celu wypracowania rozwiązań
dotyczących światowych problemów oraz udostępniają wyniki badań mediom i decydentom,
aby połączyć naukę akademicką z praktyką. Centrum jest organizacją non-profit wspieraną
przez fundacje (58% środków), osoby prywatne (40%) i firmy (2%) z całego kraju. Nie
otrzymuje wsparcia finansowego od uczelni ani rządu federalnego, stanowego lub lokalnego.
Narzędzie przygotowane przez Jamesa Broughela, pracującego w Mercatus Center,
dotyczy amerykańskiego obszaru prawnego, ale może być implementowane przez
polskich urzędników.
Ograniczenie nadmiernej „biurokracji” zamyka się w sześciu krokach, które przypominają plan
działania zawarty w metodologii zarządzania projektami.

Krok 1

Zdefiniuj obciążenie regulacyjne.

Krok 2

Ustal poziom bazowy.

Krok 3

Ustaw docelowy cel redukcji i termin.

Krok 4

Utwórz mechanizm nadzoru.

Krok 5

Ustal proces przeglądu regulacji i uzyskaj akceptację organów regulacyjnych.

Krok 6

Utwórz budżet regulacyjny.

Krok 1. Zdefiniuj obciążenie regulacyjne.
James Broughel proponuje, aby dokładnie zdefiniować obciążenia, tzn. dość szczegółowo
określić, co dokładnie ma być zmniejszone, np. ilość dokumentów, przepisów, wytycznych etc.
Krok 2. Ustal poziom bazowy.
W tym celu należy określić punkt odniesienia, tzn. ile mamy wszystkich regulacji. Obecnie
można to zrobić za pomocą aplikacji.
Krok 3. Ustal docelowy punkt redukcji i termin.
Należy ustalić docelowy punkt redukcji niepotrzebnych przepisów i konkretny termin
realizacji. W przypadku USA po ustaleniu linii bazowej gubernator, ustawodawca stanowy lub
inny organ wyznacza cel – wskazuje, ile przepisów należy zredukować. W Polsce główni
decydenci to Sejm i Senat, które skupiają największy zakres władzy ustawodawczej.
Niewątpliwie jest to w dużej mierze decyzja polityczna, ponieważ trudno wskazać „właściwą”
ilość regulacji w jakimkolwiek państwie.
James Broughel powołuje się na przeprowadzoną w 2013 roku ankietę, w której
przedstawiciele małych firm w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie uznali, że ciężar
regulacji można zmniejszyć o około 30% bez narażania interesu publicznego.
Określenie niepotrzebnych regulacji jest jednak dość trudne i zależy od wielu czynników,
takich jak czas i miejsce. W kontekście amerykańskim dobrym przykładem jest Kolumbia
Brytyjska – kanadyjska prowincja, która w 2001 roku wyznaczyła sobie cel zmniejszenia liczby
wymogów regulacyjnych o 1/3 w ciągu trzech lat i do 2004 roku zredukowała 37% regulacji.

W przypadku Polski dobrym punktem odniesienia mogłyby być występujące w krajach
sąsiednich regulacje, które mają przełożenie na dobre wyniki gospodarcze.
Broughel zaleca, aby do każdego szczebla redukującego zbędne przepisy podejść
indywidualnie – każdy poziom władzy tworzącej prawo może w różnym stopniu przyczynić się
do ograniczania niepotrzebnych regulacji. Docelowo to decydenci mają wpływ na ostateczny
poziom redukcji. Należy tu zaznaczyć, że bez określenia precyzyjnego celu trudno będzie
zmierzyć postęp prac.
Krok 4. Utwórz mechanizm nadzoru.
Ciekawą propozycją Broughela jest ustanowienie komisji ds. ograniczenia biurokracji.
W polskich warunkach prawnych w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, aby powołać taki
organ, który zapewni pomyślne i terminowe osiągnięcie celów. Komisja powinna analizować,
opracowywać rekomendacje, konsultować oraz wskazywać korzyści beneficjentom.
Pracownicy komisji powinni reprezentować różne punkty widzenia – podobnie jak
w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych.
Krok 5. Ustal proces przeglądu regulacji i uzyskaj akceptację organów nadzoru.
Na tym etapie należy ustanowić proces przeglądu regulacji i uzyskać akceptacji od organów
nadzoru w celu zidentyfikowania, a następnie wyeliminowania zbędnych przepisów.
Zasadniczo chodzi o otrzymanie informacji zwrotnej z jak największej liczby źródeł. Na
przykład podczas wysłuchań publicznych przeprowadzonych w ramach reformy w New Jersey
w 2010 roku okazało się, że ustanowione specyfikacje w zamówieniach publicznych
wyeliminowały część potencjalnych oferentów, co stanowiło dodatkową informację dla
redukujących przepisy.
Przegląd przepisów można bezpośrednio zlecić interesariuszom, którzy „wyprodukowali”
dane regulacje. Korzyści z takiego rozwiązania są oczywiste – posiadają oni zasoby
przydatne do monitorowania przepisów, zatem nie potrzebują dodatkowych środków na
realizację tego celu.
Pojęcie „agent zmiany”, zaczerpnięte z zakresu zarządzania projektami, idealnie odnosi się do
organów regulacyjnych. Powinny one być częścią reformy, aby projekt redukcji nadmiernych
przepisów miał szansę powodzenia.

Krok 6. Utwórz budżet regulacyjny.
Ostatnim krokiem jest utworzenie budżetu regulacyjnego, gwarantującego utrzymanie –
choćby w przybliżeniu – stałego poziomu regulacji (mierzonego liczbą wymogów
regulacyjnych) w czasie. Utworzenie tego budżetu ma zniechęcać decydentów do zwiększania
liczby regulacji. Preferowanym rozwiązaniem przy określaniu obciążeń regulacyjnych jest
wskazywanie kosztu społecznego weryfikowanego przez niezależne analizy ekonomiczne.
Mercatus Center to jedna z wielu organizacji w Stanach Zjednoczonych, która prowadzi
badania w zakresie rozwiązywania lokalnych i światowych problemów. Dzięki dywersyfikacji
darczyńców badacze z Mercatus Center mogą pozwolić sobie na niezależność myślenia, co
czyni ich raporty i analizy bardziej krytycznymi.
Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.mercatus.org/.

KRYSPIN RADZIO
magister prawa. Licencjat Stosunków Międzynarodowych, Prince2Foundation, ILM5, Agile PM, zainteresowania:
Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Innowacyjna Gospodarka, Prawo Bankowe, Finansowanie Małych i
Średnich Przedsiębiorstw.

Dobre praktyki działalności amerykańskich think-tanków
Kamila Mróz
…na przykładzie German Marshall Fund of the United States (GMF) oraz American
Enterprise Institute (AEI)

By AgnosticPreachersKid – Own work, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6251335

W ostatnim tygodniu września 2019 roku delegacja Instytutu Wolności gościła w ramach
wizyty studyjnej w Waszyngtonie. Stolica Stanów Zjednoczonych, będąca ośrodkiem
władz państwowych, w naturalny sposób stała się skupiskiem think-tanków. Spotkanie
z dwoma z nich – German Marshall Fund of the United States (GMF) oraz American
Enterprise Institute (AEI) – stanowi ciekawy materiał do przemyśleń na temat dobrych
praktyk działalności think-tanków oraz możliwości przełożenia tych praktyk na
funkcjonowanie podobnych organizacji w Polsce.

Sfery zainteresowania
GMF działa na rzecz wzmocnienia współpracy transatlantyckiej w zakresie regionalnych
i globalnych możliwości oraz wyzwań, zgodnie z ideą planu Marshalla. Założona w 1972 roku
jako dar Niemiec organizacja realizuje zadania w ramach tej szlachetnej inicjatywy po obu
stronach Atlantyku. GMF posiada biura w Waszyngtonie (siedziba), Berlinie, Paryżu, Brukseli,
Belgradzie, Ankarze, Bukareszcie i Warszawie[1].
AEI powstało w 1943 roku. Misją tej organizacji jest obrona godności i poszerzanie ludzkiego
potencjału, a także budowa wolnego i bezpiecznego świata. Praca AEI bazuje na ideach
demokracji oraz wolności gospodarczej. Ten think-tank skupia się na rozwoju USA jako
globalnego lidera[2].
Dobre praktyki
Oba omawiane think-tanki mogą pochwalić się długą obecnością w życiu Ameryki – mają więc
duże doświadczenie, które pozwoliło im wypracować odpowiednie praktyki.
Jak zostało nam wskazane w AEI, przez lata można było obserwować zmiany
w działalności think-tanków – coraz większą medialną obecność oraz ściślejszą
współpracę z politykami.
Przedstawiono nam również dodatkową wartość, jaką wnoszą ludzie obecnie zatrudnieni
w AEI, którzy wcześniej pracowali w sferze publicznej i urzędach władz USA – od znajomości
tych miejsc „od kuchni” i ich odpowiedniego zrozumienia, po rozszerzenie sfery kontaktów.
AEI inwestuje też w przyszłe pokolenia, oferując studentom możliwość odbycia stażu.
Natomiast w przypadku GMF warto w mojej opinii w szczególności zwrócić uwagę na
ogromne

wsparcie

dla

społeczeństwa

obywatelskiego

oraz

rozwoju

jednostek

w ramach współpracy transatlantyckiej. Spektrum możliwości jest bardzo szerokie – GMF
oferuje wschodzącym liderom m.in. możliwości rozwijania umiejętności i sieci kontaktów
poprzez wymianę transatlantycką. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez GMF
organizacja dostarcza środków również na projekty własne.

Oba think-tanki zajmują się również typową dla tego rodzaju inicjatyw działalnością –
przygotowują publikacje oraz wystąpienia i konferencje. Jednak w mojej ocenie warto przede
wszystkim zwrócić uwagę na wcześniej przywołane wyjątkowe nastawienie do prowadzonej
działalności.
Wnioski
Działalność AEI i GMF nie jest jednakowa.
Co zatem łączy w mojej opinii dwa wcześniej opisane podejścia do tematu działalności
think-tanku? Ciekawa koncepcja inwestowania w kapitał ludzki.
Jest to wyjście poza zwykłą praktykę przygotowywania badań i analiz. Inwestycja w kadry, czy
to pracujące w ramach projektów przedstawionych think-tanków, czy też angażujące się w
społeczeństwo obywatelskie, może poprawiać jakość ich pracy, a także otaczającego nas
świata. Urealnia to wpływ think-tanku na arenie, którą się zajmuje.

[1]
[2]

Zob. http://www.gmfus.org/about-gmf [dostęp: październik 2019]).
Zob. https://www.aei.org/about/ [dostęp: październik 2019]).
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doświadczeniem w zakresie prawnych aspektów działalności instytucji finansowych. Interesuje się gospodarką i
polityką państw anglojęzycznych.

Nigdy nie warto stawiać wszystkiego na jedną kartę
Janusz Gorol
Umiejętne wykorzystanie konfliktu, jaki aktualnie rozgrywa się między UE, Niemcami
i USA, może przynieść nam korzyści, ale bezkrytyczne zaufanie i opowiedzenie się po
stronie Ameryki Trumpa to spore ryzyko.
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Donald Trump to przede wszystkim przedsiębiorca. Lata doświadczenia w biznesie sprawiły,
że dużo ważniejszy od sentymentów jest dla niego interes ekonomiczny . Jeśli weźmiemy to
pod uwagę, szybko zauważymy, że mocne proamerykańskie stanowisko Polski w polityce
zagranicznej, kosztem relacji z partnerami unijnymi, pozostaje bardzo ryzykowne dla naszego
kraju.
Podczas wizyty w Waszyngtonie pogląd ten pojawiał się wielokrotnie w rozmowach
z przedstawicielami różnych instytucji analizujących globalną sytuację polityczną (niezależnie
od tego, czy dany think-tank lub ekspert był bardziej związany ze stroną republikańską, czy

demokratyczną). „Silna Unia Europejska nie jest w interesie USA i musicie sobie z tego zdawać
sprawę” – taką opinię wyraził podczas dyskusji z nami Jeff Rathke, prezydent American Institut
for German Studies (AICGS), który mieliśmy okazję odwiedzić podczas naszej wizyty
studyjnej w USA.
Rywalizacja handlowa

Mimo dość napiętych stosunków z Waszyngtonem, w 2018 roku wartość eksportu z krajów UE
do USA była aż o 140 mld euro[1] wyższa niż wartość towarów, które zostały zaimportowane
od amerykańskich partnerów. Za największą część tej różnicy odpowiadają Niemcy – wynosi
ona przeszło 66 mld euro. Mimo że ze względu na cła i oziębienie wzajemnych stosunków
zmalała ona o 400 mln euro w porównaniu z poprzednim rokiem, to właśnie Berlin nadal
pozostaje głównym partnerem USA w Europie. Biorąc jednak pod uwagę osobowość
prezydenta Trumpa i jego liczne deklaracje streszczające się w znanym wszystkim sloganie
„Make America great again”, taki stosunek transatlantyckiego importu-eksportu może stać się
dla niego solą w oku.
Rywalizacja handlowa między USA a Chinami w postrzeganiu wielu republikanów niewiele
różni się od tej z UE. Jak zauważył w nieoficjalnej rozmowie jeden ze spotkanych przez nas
w USA ekspertów, Polakom republikanie kojarzą się z Reganem, czyli tym, który walczył
z komunistami i stał po stronie praworządnej i wolnorynkowej Europy. A przecież należy też
pamiętać, że to m.in. dochodzący coraz bardziej do głosu ruch izolacjonistyczny w Partii
Republikańskiej stał na straży neutralności USA w 1939 roku po ataku Trzeciej Rzeszy na
Polskę i blokował działania Roosvelta na rzecz sprzedaży broni dla naszego kraju.
Na obecne niełatwe relacje USA i UE w znaczącym stopniu wpływają trudności w zawarciu
„ograniczonej” umowy handlowej, w ramach której miałyby być zniesione pozataryfowe
bariery w handlu transatlantyckim. Regulacja ta jest często postrzegana jako szansa dla
borykającej się z widmem twardego brexitu Wielkiej Brytanii. Jeśli jednak popatrzymy na jej
skomplikowaną sytuację i słabą pozycję Londynu w negocjacjach z dużo większym partnerem,
trudno oczekiwać, by Brytyjczykom udało się zawrzeć dobre, a przede wszystkim – szybkie
umowy z USA. Podpisanie dokumentów w tym, a nawet w przyszłym roku może okazać się

nierealne, zaś wystraszeni nieprzewidywalnością Wysp unijni partnerzy coraz bardziej
ograniczają swój handel z nimi. W trzecim kwartale 2018 roku Polska wyprzedziła UK pod
względem eksportu do Niemiec właśnie z powodu poszukiwania przez naszych zachodnich
sąsiadów bardziej stabilnych dostawców. Silny unijny front pozwala wynegocjować
poszczególnym krajom członkowskim dużo lepsze warunki w relacjach z innymi państwami
niż umowa bilateralna. Jedynie więc skrajni idealiści mogą wierzyć w to, że Amerykanie,
kierując się jakimiś szczytnymi ideami, będą wspierać silny europejski sojusz.
Kwestie bezpieczeństwa
Rządzący w większości krajów europejskich socjaliści bardzo negatywnie patrzą na
urzędującego w USA prezydenta. W zaprezentowanych podczas konferencji monachijskiej
badaniach „Radar bezpieczeństwa 2019: Alarm dla Europy” najbardziej zaskakująca okazała
się odpowiedź Niemców na pytanie, kto ich zdaniem stanowi prawdziwe zagrożenie. Ponad
połowa ankietowanych wskazała na USA pod rządami Donalda Trumpa, zaś tylko 33% – na
Rosję Władimira Putina.
Kością niezgody między USA i Niemcami pozostają też kwestie wydatków na wojsko. W 2019
roku Niemcy wydadzą na obronność 1,36% PKB, a niemiecka opinia publiczna pozostaje
podzielona w kwestii zwiększania tego budżetu do 2%, do których zobowiązały się państwa
NATO podczas szczytu w Newport w 2014 roku. W kwietniowym sondażu Infratest Dimap aż
53% respondentów sprzeciwiało się zwiększaniu wydatków na Bundeswehrę. Także założenia
budżetowe na lata 2020-2023 według ministra finansów Olafa Scholza (SPD) zakładają
obniżenie odsetka PKB przeznaczonego na obronność do poziomu 1,5%. Takie działania nie
podobają się za oceanem. Jest „obraźliwie oczekiwać od amerykańskiego podatnika, że nadal
będzie akceptował utrzymywanie na jego koszt 35 tys. żołnierzy wraz z cywilną obsługą
w RFN, gdy Niemcy wykorzystują pieniądze z nadwyżki handlowej na własne cele” –
powiedział w sierpniu ambasador USA w Berlinie Richard Grenell w rozmowie z agencją DPA.
W tym kontekście trudno nie mieć skojarzeń, że Polska jest dla Amerykanów idealnym
straszakiem dla Berlina. Donald Trump bardzo umiejętnie wskazuje w swoich wypowiedziach,
że cieszy się, iż wojska amerykańskie będą obecne w Polsce, a Polska za to zapłaci. W tym
samym czasie amerykańska ambasador w Warszawie Georgette Mosbacher napisała na

Twitterze: „W przeciwieństwie do Niemiec, Polska wypełnia swoje zobowiązania do
wydatkowania 2% PKB na rzecz NATO. Chętnie byśmy powitali w Polsce amerykańskich
żołnierzy stacjonujących w Niemczech”[2]. Czy jednak ci żołnierze chętnie przyjechaliby do
naszego kraju i czy bylibyśmy w stanie wybudować bazy i infrastrukturę, aby ich utrzymać?
Nie ma żadnych analiz, ile taka operacja mogłaby kosztować, ale podawane czasem kwoty
oscylujące wokół 2 mld dolarów zdają się – zdaniem ekspertów, z jakimi rozmawialiśmy
w USA – mocno zaniżone i należałoby je pomnożyć co najmniej razy dziesięć.

Kluczowe partnerstwo
Analizując dane statystyczne na temat polskiego handlu zagranicznego, szybko można się
zorientować, że kluczowym partnerem dla wymiany handlowej pozostają dla nas Niemcy. Ta
sytuacja raczej się szybko nie zmieni, bo nasz eksport do zachodniego sąsiada systematycznie
rośnie. Mimo że Niemcy są bardzo silnie przywiązani do swoich marek, a ich rynek
charakteryzuje się ponadprzeciętnie silną konkurencją, to bliskość geograficzna ma tu
największe znaczenie. Niemiecki handel z Polską wzrósł w roku 2018 o ponad 7,5% i wyniósł
118 mld euro – niemal tyle samo, co handel z Wielką Brytanią[3]. Dla Niemiec jesteśmy
siódmym pod względem obrotów partnerem handlowym, oni dla nas – pierwszym. Do Niemiec
eksportujemy towary za blisko 63 mld euro – w porównaniu z 6 mld do USA! Podobnie
wyglądają też nasze bilanse handlowe z wymienionymi państwami – do USA eksportujemy
o 400 mln euro mniej, niż importujemy, do Niemiec zaś eksportujemy o prawie 12 mld euro
więcej, niż importujemy.
Mogłoby się więc wydawać, że dla Polaków dużo ważniejszym partnerem powinny być
Niemcy. A jednak – w polityce w dużej mierze stawiamy na wielkiego brata zza oceanu.
Umiejętne wykorzystanie konfliktu, jaki aktualnie rozgrywa się między UE, Niemcami i USA,
może przynieść nam korzyści, ale bezkrytyczne zaufanie i opowiedzenie się po stronie Ameryki
Trumpa to spore ryzyko. Może się okazać, że byliśmy tylko pionkiem w grze dużo większych
graczy. I obyśmy nie zauważyli tego zbyt późno.
[1]

Por. https://www.dw.com/pl/rekordowa-nadwy%C5%BCka-ue-w-bilansie-handlowym-z-usa/a-

47546375 [dostęp: październik 2019].
Por. https://www.defence24.pl/usa-przeniosa-wojska-z-niemiec-do-polski-komentarz [dostęp: październik
2019].
[3]
Zob. https://www.oaoev.de/de/polen-ueberholt-grossbritannien-deutscher-osthandel-stabilisiertkonjunktur [dostęp: wrzesień 2019].
[2]
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Zagubiony Amerykanin patrzy na Europę
Aleksander Siemaszko
Próżno doszukiwać się w działaniach Stanów Zjednoczonych głębszej strategii wobec
Starego Kontynentu. Myli się jednak ten, kto sądzi, że jest to wyłącznie specyfika działań
obecnego lokatora Białego Domu. Europa najzwyczajniej przestaje być dla USA głównym
punktem odniesienia. Wzrok Waszyngtonu zwraca się raczej ku Azji.

Jakakolwiek analiza polityki amerykańskiej obarczona jest obecnie wysokim ryzykiem błędu.
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społecznościowymi dość chaotyczną mieszankę, tym bardziej, że wiele wskazuje na istotne
osłabienie zwyczajowych procedur wypracowywania decyzji w Białym Domu. Osławiona
Rada Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) ze swoją biurokracją, opisywana we wspomnieniach
Zbigniewa Brzezińskiego czy Henry’ego Kissingera, Departament Stanu czy Handlu –
wszystkie tradycyjne instytucje, w których wykuwała się amerykańska polityka, zostały
zepchnięte na margines. Co istotne, prezydent Trump zdaje się wierzyć, że ta
nieprzewidywalność polityki działa na korzyść samych Stanów Zjednoczonych. Niewiele
wskazuje więc, by miała się ona w najbliższym czasie zmienić, zaś takie decyzje, jak niedawne
wycofanie się z północnej Syrii (podjęte wbrew opinii wojskowych), dowodzą rosnącej
asertywności i samodzielności prezydenta. To wszystko każe się zastanowić, czy za
hiperaktywnością Donalda Trumpa kryje się jakaś strategia? I jakie miejsce zajmuje w polityce
USA Unia Europejska?
Działania Białego Domu zawierają w sobie pewne elementy charakterystyczne dla tradycyjnej
polityki republikańskiej, jak chociażby nieufność wobec multilateralizmu, jednak w dużej
mierze są świadectwem przyjęcia przez amerykańską prawicę kierunku związanego z nurtem
neo-izolacjonistycznym:
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międzynarodowych i użycia siły wojskowej poza sytuacjami bezpośredniego zagrożenia dla
bezpieczeństwa USA. Co prawda Stany Zjednoczone wzmacniają swoją obecność wojskową
w niektórych regionach świata (m.in. w Europie Środkowej, a najprawdopodobniej także na
Półwyspie Arabskim), robią to jednak na zasadzie dwustronnych porozumień, w których
finansowa partycypacja sojuszników stanowi istotny argument za ostateczną decyzją.
Zobowiązania sojusznicze
Zarówno w czasie kampanii prezydenckiej, jak też po swojej wygranej, Donald Trump
wielokrotnie wskazywał, że Europa „wykorzystuje Stany Zjednoczone” – tak w ramach NATO,
jak i w relacjach handlowych.
W sprawach sprawiedliwego podziału zobowiązań sojuszniczych trudno nie przyznać
prezydentowi Trumpowi racji. Nawet po uroczystych deklaracjach o zwiększeniu nakładów
wojskowych, składanych podczas szczytów w Newport i Brukseli, jedynie 6 europejskich
członków Sojuszu – Polska, kraje bałtyckie, Wielka Brytania i Grecja – wypełniło minimalne
zobowiązanie przeznaczania 2% PKB na obronność.

Brak zdolności wojsk państw europejskich do projekcji sił w ich najbliższym otoczeniu
brutalnie uzmysłowiła interwencja w Libii w 2011 roku.
Od tego czasu zmieniło się niewiele – co prawda UE prowadzi operacje ochrony granic na
Morzu Śródziemnym (Triton w latach 2014 – 2018, obecnie Themis), a pojedyncze kraje
europejskie podjęły działania antyterrorystyczne u źródeł (m.in. francuska operacja Serval w
Sahelu), jednak nie pozyskano żadnych realnych zdolności prowadzenia operacji pokojowych
lub zarządzania kryzysowego na większą skalę. Niemoc Europejczyków dobitnie uzmysłowiło
wycofanie się wojsk amerykańskich z północnej Syrii, które mogło być co najwyżej
oprotestowane w stolicach Starego Kontynentu. O zastąpieniu wojsk amerykańskich
przedstawicielami sił europejskich nie mogło być mowy.
Relacje handlowe
Natomiast kwestia transatlantyckich relacji handlowych jest sprawą bardziej skomplikowaną.
Amerykańsko–europejskie spory handlowe maja długą tradycję (wystarczy przypomnieć
„bananowe wojny” lat dziewięćdziesiątych), wynikającą tak z naturalnej rywalizacji miedzy
największymi gospodarkami na świecie, jak i z przyjętych odmiennych modeli rozwoju
i polityk publicznych. Te różnice, a także rozmaite protekcjonistyczne interesy grupowe, przez
długi czas blokowały kolejne inicjatywy zmierzające do ekonomicznego zbliżenia się USA
i UE. Nawet gdy obie strony wyrażały silną wolę zawarcia porozumienia o wolnym handlu (jak
miało to miejsce w przypadku umowy TTIP), na przeszkodzie stawały takie kwestie jak
rolnictwo, dostęp do rynku zamówień publicznych, transport czy system rozwiązywania
sporów (ISDS).
Do powyższej listy należałoby obecnie dodać kwestię deficytu handlowego USA i europejskiej
(a zwłaszcza niemieckiej) nadwyżki w obrotach ze Stanami. Według administracji Trumpa
istnienie tej nierównowagi jest szkodliwe dla amerykańskiej gospodarki; w tej sytuacji
odmienne zdanie ekspertów, nawet blisko związanych z Partią Republikańską, nie
przeszkodziło Waszyngtonowi na otwarcie w połowie 2018 roku drugiego frontu wojny
handlowej.

To Chiny są priorytetem amerykańskiej „wielkiej strategii”, a zabezpieczenie
przywództwa handlowego, technologicznego i wojskowego w sytuacji rosnącej
asertywności
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Waszyngtonu.
Jakkolwiek istnieją spory, co do zastosowanych środków (m.in. użyteczności ceł jako środka
nacisku na Pekin), to ogólna, średniofalowa taktyka „korekcyjnych” działań wobec Chin nie
budzi większego oporu. Otwarte pozostaje natomiast pytanie, co do ostatecznego celu
strategicznego – czy jest nim po prostu utrzymanie prymatu USA, czy też raczej integracja Chin
w istniejącym ładzie międzynarodowym na zasadach korzystnych dla Stanów Zjednoczonych.
Spór z Europą

Zaangażowanie USA w spór z Europą wydaje się tym kontekście całkowicie niezrozumiałe.
Nie tylko oznacza ono podział środków i uwagi w dość krytycznym dla Stanów momencie, ale
także niepotrzebnie zraża potencjalnego sojusznika. Przypadki naruszania własności
intelektualnej i przemysłowej przez chińskie firmy, nielegalnych (w świetle zasad Światowej
Organizacji Handlu) praktyk handlowych i inwestycyjnych, czy ręcznego zarządzania kursem
yuana podnoszone były przez europejskie lobby przemysłowe – na wiele lat przed
amerykańskim odpowiednikiem.
Niepokój UE w mniejszym stopniu budzą geopolityczne ambicje Chin, które są głównym
tematem rozmów w Waszyngtonie, a w większym – konkurencja gospodarcza.
W tej sytuacji skoordynowane działania USA i Unii w ramach WTO mogłyby być
skutecznym mechanizmem nacisku na ChRL.
Wymagałoby to jednak dwóch rzeczy. Po pierwsze – zmiany nastawienia obecnej administracji
USA do współpracy z Europą. Jest to możliwe, a spotkanie Trump – Juncker, w czasie którego
ogłoszono intencje powrotu do rozmów o transatlantyckiej umowie handlowej, wskazuje, że
nawet realne, o ile Waszyngton i Bruksela są w stanie odejść od taktyki eskalacji sporu
(widocznej chociażby wokół sankcji związanych z nielegalną pomocą publiczną dla lotniczych
gigantów). Po drugie – wypracowania mechanizmu współpracy, najlepiej na forum WTO.
Tymczasem Stany Zjednoczone wydają się coraz bardziej sceptyczne wobec efektywności tej

instytucji, a szczególnie – jej systemu rozwiązywania sporów. Blokada nominacji sędziowskich
do tzw. Organu Apelacyjnego WTO stawia pod znakiem zapytania cały porządek systemu
Bretton Woods[1].
Niestabilność polityki amerykańskiej wobec Europy jest sygnałem traktowania naszego
kontynentu w sposób drugorzędny. Brak jasnej strategii i określonych celów skazuje stosunki
transatlantyckie na wypadkową dynamiki relacji USA z innymi podmiotami (Chinami, Rosją)
bądź sympatii lub uprzedzeń aktualnego lokatora Białego Domu. A te, zwłaszcza ostatnimi
czasy, okazują się bardzo zmienne.

System wzajemnie powiązanych instytucji finansowych ustanowiony przez USA i państwa sojusznicze podczas
konferencji w Bretton Woods w stanie New Hampshire w latach 1944 – 1947. W węższym rozumieniu system
oznacza instytucje Grupy Banku Światowego i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. W szerszym rozumieniu
określa się tym mianem także międzynarodowe organizacje i porozumienia odpowiadające za liberalizację
światowych obrotów handlowych, takie jak GATT (Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu) obecnie
funkcjonujący jako Światowa Organizacja Handlu (WTO) czy GATS (Układ Ogólny w sprawie Handlu
Usługami). Porozumienie z Bretton Woods uznaje się za kamień węgielny powojennej stabilizacji
makroekonomicznej i globalizacji.
[1]
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Polacy do USA bez wiz – historyczny moment
Aleksandra Fabin
Polska została włączona do Programu Ruchu Bezwizowego (Visa Waiver Program), a więc
jej obywatele mogą wjechać do USA na podstawie zezwolenia wydawanego przez Internet
– elektronicznej autoryzacji ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Dotyczy
to jednak wyłącznie podróży w celach turystycznych, biznesowych lub w ramach tranzytu
na okres nie dłuższy niż 90 dni.

Fot. Leo Sauermann CC BY-NC-ND 2.0

4 października 2019 roku prezydent USA Donald Trump podpisał dokument przyjmujący
Polskę do Programu Ruchu Bezwizowego. Na konferencji prasowej z amerykańską ambasador
Georgette Mosbacher prezydent Andrzej Duda ogłosił, że pierwsi podróżni legalnie przekroczą
amerykańską granicę już 11 listopada 2019 roku. Historyczna data kończy niemal 30-letnie
starania Polaków.

Historia polskiej walki o zniesienie wiz

Do 1991 roku Polacy i Amerykanie chcący odwiedzać się nawzajem musieli posiadać wizy.
Prezydent Lech Wałęsa zniósł jednostronnie wymóg wizowy wobec obywateli Stanów
Zjednoczonych, licząc na szybki rewanż.
W latach 90. wielu naszych rodaków chciało wykorzystać swoją szansę za oceanem,
dlatego rosła nie tylko liczba składanych wniosków, ale też liczba Polaków, którzy
nielegalnie pozostawali w USA. Na przełomie tysiącleci odsetek odmów wizowych wynosił
40%.
Po 8 latach prezydentury Billa Clintona, który nie poruszał tematu zniesienia wiz, kwestia ta
odżyła za czasów George’a W. Busha. Mając na uwadze zaangażowanie militarne Polski
w Afganistanie czy Iraku oraz członkostwo w NATO od 1999 roku, spodziewano się zniesienia
wiz, o co głośno upominał się prezydent Aleksander Kwaśniewski, jednak do oczekiwanych
zmian nie doszło.
Lata 2007-2008 to czas, gdy Polska była najbliżej zniesienia wiz, gdyż udało się przeforsować
prawo dające sojusznikom USA możliwość wejścia do strefy bezwizowej przy osiągnięciu
10%-owego progu odmów. Niestety, Polska nie zdążyła z tego prawa skorzystać[1].
Barack Obama w 2010 roku deklarował chęć zniesienia wiz dla Polaków do końca swojej
kadencji[2], jednak w czasie 8 letnich rządów nie zrealizował obietnicy. Taka sama deklaracja
została wypowiedziana przez Donalda Trumpa[3] jeszcze przed zaprzysiężeniem biznesmena
na prezydenta. 24 września tego roku Trump spotkał się z polskim prezydentem Andrzejem
Dudą, a rozmowa obu głów państw dotyczyła również kwestii wiz. Gospodarz Białego Domu
powiedział wprost, że Polska zostanie zaproszona do programu bezwizowego – i tak właśnie
się stało. 4 października prezydent USA złożył podpis pod dokumentem, który włącza nas do
programu Visa Waiver. Warto zwrócić uwagę, że Polska spełniła kluczowy warunek: wskaźnik
odmów wydania wiz spadł poniżej wymaganych 3% – do poziomu 2,8%[4].

Nowe zasady podróży do USA

Włączenie Polski do Visa Waiver Program nie jest jednoznaczne z likwidacją tradycyjnych wiz
dla obywateli naszego kraju, a tym samym – nie powoduje anulacji wszystkich ważnych wiz,
które zostały już wydane. Polacy mogą wjechać do Stanów Zjednoczonych na okres 90 dni bez
wizy jedynie w celach turystycznych, biznesowych lub w ramach tranzytu. W tym przypadku
przed podróżą konieczne jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez Internet –
elektronicznej autoryzacji ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Osoby, które
chcą np. podjąć naukę lub pracować w Stanach Zjednoczonych, muszą aplikować o tradycyjną
wizę w ambasadzie. Program nie dopuszcza również możliwości zmiany statusu pobytu w
czasie jego trwania, dlatego podróżni, którzy skorzystają z ruchu bezwizowego i wjadą do
Stanów Zjednoczonych, nie będą mogli np. zmienić swojego statusu z turysty na
pracownika[5].
Wniosek elektronicznej autoryzacji podróży ESTA wypełnić można online najpóźniej 72
godziny przed wylotem. Oprócz odpowiedzi na pytania we wniosku podróżny jest zobowiązany
do uiszczenia opłaty w kwocie 14 USD. Dokument przesyłany jest na skrzynkę mailową i
pozostaje ważny przez 2 lata – obywatel polski może w tym czasie bez limitu podróżować do
Stanów Zjednoczonych[6].
Nie wszyscy wjadą do USA bez wizy
Ruch bezwizowy nie obejmie osób, które chcą np. pracować lub uczyć się w Stanach
Zjednoczonych. Osoby te muszą skorzystać z tradycyjnej formy i ubiegać się o wizę
nieimigracyjną. Składając wniosek ESTA, należy liczyć się również z możliwością otrzymania
negatywnej odpowiedzi, co w konsekwencji prowadzi do konieczności starania się o tradycyjny
dokument[7]. Jednak ani wiza, ani autoryzacja ESTA nie gwarantują wjazdu do Stanów
Zjednoczonych, gdyż o zezwoleniu na przekroczenie granicy będzie decydował urzędnik
imigracyjny na lotnisku.
Zgodnie z Poprawką do Programu Ruchu Bezwizowego i ustawą o zapobieganiu terroryzmowi
z 2015 roku, program Visa Waiver nie pozwala też na wjazd do USA osobom, które od 1 marca
2011 odwiedziły Iran, Irak, Koreę Północną, Sudan, Syrię, Libię, Somalię i Jemen.

Konieczność posiadania wizy dotyczy również Polaków mających jednocześnie obywatelstwo
Iranu, Iraku, Korei Północnej, Sudanu lub Syrii[8].

[1] https://www.newsweek.pl/swiat/wizowe-manewry-obamy-obama-w-polsce-obieca-zniesieniewiz/kew0x38 [dostęp: listopad 2019].
[2] http://wyborcza.pl/1,75399,8789618,Obama_obiecuje_Komorowskiemu_zniesienie_wiz.html [dostęp:
listopad 2019].
[3] https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/wizy-dla-polakow-do-stanowzjednoczonych,186,0,2256058.html [dostęp: listopad 2019].
[4] https://www.forbes.pl/gospodarka/zniesienie-wiz-do-usa-trump-wlaczyl-polske-do-programu-visawaiver/ksqpcxy [dostęp: listopad 2019].
[5] https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html [dostęp: listopad
2019].
[6] https://www.estausaofficial.com/pl/ [dostęp: listopad 2019].
[7] https://ustraveldocs.com/pl_pl/pl-niv-visatypeinfo.asp#overview [dostęp: listopad 2019].
[8] https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html [dostęp: listopad
2019].
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Co myślą o Polakach za oceanem?
Katarzyna Walkowska
Wielu Polaków decyduje się na szukanie „szczęścia” w Ameryce. Jak jesteśmy tam
odbierani? Jak postrzegają nas przedstawiciele innych narodowości? Co nas wyróżnia na
arenie międzynarodowej?

Salon NYC

W ramach programu „Przywództwo. Poziom wyżej” organizowanego przez Instytut Wolności
15 osób odbyło wizytę studyjną w Waszyngtonie, stolicy Stanów Zjednoczonych. Przeżyliśmy
6 intensywnych dni: spotkania z różnymi think-tankami, dziesiątki nowo poznanych,
fascynujących ludzi – Polaków i Amerykanów. Ludzi, którzy interesują się nie tylko swoim
krajem, ale też tym, co się dzieje za oceanem. Nasze niekończące się rozmowy o świecie,
a przede wszystkim – o Polsce, wywołały mnóstwo refleksji. Niezwykła jest bowiem
możliwość poznania opinii innych o własnej ojczyźnie. Kiedy tu mieszkamy, Polska trwa
dookoła nas, jest naszą codziennością. Nie dostrzegamy tego, co można zobaczyć tylko
z dystansu.

„Polska” – proste słowo, sześć liter. Co w nim wyjątkowego? Każdy wiąże z nim inne myśli,
wyobrażenia, wspomnienia. Ktoś widzi swojego dziadka walczącego w Powstaniu
Warszawskim, ktoś babcię w czasie ucieczki z maleńkim synkiem z dalekiego Wołynia. Innym
to słowo kojarzy się z piękną tradycją, stołem wigilijnym i dwunastoma potrawami. Ktoś,
słysząc „Polska”, myśli o stadionie narodowym i tłumach ludzi w biało-czerwonych barwach.
Jeszcze inna osoba widzi wiernych witających po raz kolejny w ojczyźnie Jana Pawła II.
Wielu, wymawiając słowo „Polska”, ma w oczach łzy tęsknoty – nic nowego dla nas,
Polaków, dla których przez wieki tęsknota za ojczyzną nierozerwalnie wiązała się z walką,
niewolą, koniecznością ucieczki.
Dziś też wielu z nas decyduje się na szukanie „szczęścia” na obczyźnie. Jak jesteśmy tam
odbierani? Jak postrzegają nas przedstawiciele innych narodowości? Co myślą o nas za
oceanem?
Poczucie wartości
„Wy jesteście niesamowici! Można was porównać do małego dziecka, które chce i czekoladę,
i chipsy, i wielką coca-colę, i obejrzeć dwie bajki, i to wszystko przed pójściem spać. Wy,
Polacy, jesteście identyczni – chcecie dużo i chcecie wszystko «na już». Przy jakichkolwiek
rozmowach negocjacyjnych ustawiacie poprzeczkę bardzo wysoko. Chcecie dużo, jak
wspomniane dziecko, i dzięki temu otrzymujecie dużo podczas negocjacji. Jeżeli ustawilibyście
poprzeczkę niżej, to prawdopodobnie nie otrzymalibyście niczego. Dzięki temu, że od razu, na
«dzień dobry», prosicie o wiele, dostajecie wiele. Nie poddajecie się i walczycie o wasze
wartości” – powiedziała na spotkaniu Rachel Ellehuus, zastępca dyrektora w jednym
z większych amerykańskich think-tanków – Centre for Strategic and International Studies.
„Nie zmieniajcie się i walczcie o swoje, to was bardzo wyróżnia na arenie
międzynarodowej” – podsumowała.
Można polemizować z porównaniem naszej postawy na arenie międzynarodowej do małego,
rozkapryszonego dziecka, można kręcić nosem na sugestię „roszczeniowości” Polski, ale
trudno nie zauważyć prawdziwego podziwu autorki tych słów dla naszej skuteczności. Polityka
zagraniczna rządzi się swoimi prawami, ma swoje zasady, w których albo się odnajdziemy, bez

kompleksów żądając dla siebie godnego miejsca, albo stale będziemy „uczniem w ostatniej
ławce”.
Historia i przyszłość
„Polska ma wielu dobrych przyjaciół na świecie i powinniście o tym pamiętać. Polacy byli
bohaterami podczas drugiej wojny światowej. Ocena Polski i Polaków na terenie USA wzrasta
od pokoleń. Bądźcie Polakami i nie bójcie się tego. Bądźcie dumni z waszych wartości, tradycji,
historii, tożsamości i religii” – powiedział nam były ambasador USA w Polsce Daniel Fried
podczas spotkania w Atlantic Council.
Z kolei na spotkaniu w Heritage Foundation, najbardziej konserwatywnym think-tanku
w Waszyngtonie, usłyszeliśmy:
„Polska jest silna, bo ma swoje wartości, i my was za to bardzo cenimy!”,
a Peter Doran, prezes Center for European Policy Analysis, podsumował: „Polska to wspaniała
przyszłość”.
Karlyn Bowman, Senior Fellow z American Enterprise Institute, która pracuje tam od ponad
30 lat, kiedy dowiedziała się, że mieszkam w Krakowie, uśmiechnęła się, mówiąc: „To
najpiękniejsze miasto w Polsce, z przepiękną historią! Za miesiąc właśnie tam się wybieram.
Już się nie mogę doczekać”.
Wszyscy doradcy prezydenta USA, z którymi się spotkaliśmy – od republikanów po
demokratów – mówili nam otwarcie: „Bądźcie tacy, jacy jesteście, bądźcie dumni z tego, co
macie, walczcie o wasze polskie wartości. Nie wstydźcie się być Polakami, macie przecież tak
piękną historię!”.
Można zatem zapytać, dlaczego my, Polacy, często usilnie staramy się być tak bardzo
„nowocześni”, że zapominamy: o naszej tradycji, przeszłości i o co właściwie walczyli nasi
przodkowie.
Nie pamiętamy o wartości tak dla nich ważnej, że byli gotowi za nią zginąć: o byciu Polakiem
we własnej ojczyźnie. Większość polskich rodzin ma swoje historie, swoich bohaterów,

heroiczne postaci, o których mamy obowiązek pamiętać. Pamięć o naszej tożsamości to
również pamięć o naszych bliskich. Nie pozwólmy, aby „nowoczesność” sprawiła, że o nich
zapomnimy.

KATARZYNA WALKOWSKA
Z wykształcenia architekt (absolwent Royal Institute of British Architects, London Metropolitan University).
Studiowała i pracowała w różnych krajach świata (m.in. Anglia, Niemcy, USA, Brazylia). Obecnie CEO rodzinnej
firmy Hildegarda Sp. z o.o Z pasji poliglotka, podróżniczka, wolontariuszka. Lubi poznawać nowe języki i kultury.
Współautorka książek, publicystka.

Po co nam sojusz wojskowy z USA?
Rafał Zaniewski
Jeśli podpisaną przez prezydentów Polski i USA umowę o współpracy wojskowej
traktujemy w kategoriach sukcesu, to zastanówmy się nad celem obecności armii
amerykańskiej na terytorium Polski oraz rolą, jaką powinna ona pełnić, żeby przynosiła
realne korzyści dla naszego kraju.

Spc. Christen Best CC BY 2.0

Od 30 lat relacje ze Stanami Zjednoczonymi stanowią jedno z kluczowych zagadnień dla
każdego polskiego rządu. Dzisiaj nabierają szczególnego znaczenia. Niespotykana dotąd skala
obecności wojsk amerykańskich na terytorium Polski, a także liczne i bardzo kosztowne zakupy
broni zza oceanu realizowane przez polski rząd, nakazują zadać pytanie, po co nam sojusz
wojskowy ze Stanami Zjednoczonymi? Przecież jesteśmy sojusznikami w ramach NATO
i łączą nas wynikające z tego faktu zobowiązania.
Czy to brak wiary w mechanizmy gwarantujące działanie sojuszu? A może przejaw
ograniczonego zaufania w stosunku do naszych europejskich partnerów? Proces zacieśniania

relacji polsko-amerykańskich być może jest dla rządu w Warszawie rodzajem dodatkowego
bezpiecznika, który ma zniwelować ryzyko braku lub niewystarczającej reakcji europejskich
państw NATO w sytuacji konfliktu zbrojnego.
W poszukiwaniu gwarancji bezpieczeństwa

Nie dyskutowalibyśmy nad przyczynami i sensem powyższych rozważań, gdyby nie zmiany
w otaczającej Polskę przestrzeni bezpieczeństwa. Złamanie przez Rosję fundamentalnych
zasad ładu międzynarodowego wzbudziło szczególny niepokój w naszym kraju oraz
w państwach bałtyckich.
Jeżeli polski rząd poszukuje gwarancji bezpieczeństwa w relacjach ze światowym mocarstwem,
oznacza to, że agresywna polityka Federacji Rosyjskiej traktowana jest w kategoriach realnego
i namacalnego zagrożenia. Spoglądanie w kierunku Waszyngtonu, a nie w stronę Berlina
i Paryża, ma również swoje uzasadnienie. Pięć lat po rosyjskiej agresji na Ukrainie, to nie USA,
a Niemcy i Francja okazują się bardziej skłonne do ustępstw i złagodzenia sankcji wobec
Moskwy. Jeśli podpisaną przez prezydentów Polski i USA umowę o współpracy wojskowej
traktujemy w kategoriach sukcesu, to zastanówmy się nad celem obecności armii
amerykańskiej na terytorium Polski oraz rolą, jaką powinna ona pełnić, żeby przynosiła realne
korzyści dla naszego kraju.
Jednostki US Army w Polsce to na pewno element komunikacji strategicznej, wyraźnie
sygnalizującej Rosji jedność sojuszu oraz gotowość do wspólnej obrony. Tylko czy wyrazy
politycznego wsparcia i pobyt 5,5 tys. żołnierzy mogą w sposób realny wzmocnić nasze
bezpieczeństwo? Obecność Amerykanów to nie sojuszniczy gest dobrej woli, którego podstawą
jest solidarność i altruizm, lecz raczej konkretny interes mierzony miliardami dolarów. To
właśnie za oceanem dokonujemy zakupów nowoczesnej broni, stamtąd też sprowadzamy gaz
LNG do naszego gazoportu w Świnoujściu. W planach pojawia się również współpraca przy
budowie polskich elektrowni atomowych. Nie bez znaczenia jest także decyzja
o niewykorzystywaniu chińskich technologii w budowaniu sieci 5G.

Jeśli dodamy do tego koszty rozbudowy infrastruktury oraz utrzymania stacjonujących wojsk,
to okaże się, że cena, jaką ponosimy za obecność armii amerykańskiej w Polsce, jest ogromna.
Dlatego nie możemy pozwolić na to, żeby wsparcie USA miało jedynie wymiar polityczny.
Obecność żołnierzy USA musi się wiązać z powstaniem konkretnych planów operacyjnych,
które będą gwarantować ich udział w działaniach obronnych w razie agresji na polskie państwo.
Rotujące oddziały muszą poznawać specyfikę polskiego teatru działań wojennych oraz
ćwiczyć współdziałanie z jednostkami sił zbrojnych RP.
Z punktu widzenia polskiego interesu narodowego wojska amerykańskie powinny być także
gotowe do operowania na terenie państw bałtyckich. Dlatego na oddziały amerykańskie
w Polsce przychylnym okiem patrzą również rządy w Wilnie, Rydze i Tallinie.
Kto obroni Bałtów?
O ile wojna na Ukrainie czy wcześniejszy konflikt w Gruzji nie dotyczyły bezpośrednio
naszego państwa, o tyle coraz silniejsze oddziaływanie Rosji na kraje bałtyckie może budzić
obawy w Warszawie. Dlaczego? Odpowiedź w tym przypadku wydaje się bardzo prosta. Litwa,
Łotwa i Estonia, podobnie jak Polska, są członkami NATO i łączą nas zobowiązania zapisane
w Traktacie Północnoatlantyckim.
W razie napaści na jedno z tych państw, prośba o udzielnie mu pomocy będzie działaniem
zrozumiałym i naturalnym. Pomimo stacjonowania na ich terytorium batalionowych grup
bojowych NATO, organizacja wielonarodowej pomocy sojuszniczej może zająć długie
tygodnie. Kto więc pierwszy powinien ruszyć z pomocą?
To Polska jest krajem położonym najbliżej potencjalnej strefy konfliktu, i to Polska, jako
jedyny kraj regionu, posiada armię zdolną do podjęcia działań zbrojnych.
Niewątpliwie to w kierunku naszego państwa będzie zmierzał wzrok zarówno państw
oczekujących pomocy, jak i naszych zachodnich sojuszników, których reakcja może być
opieszała i rozciągnięta w czasie. Dlatego obecność armii amerykańskiej w Polsce może mieć
kluczowe znaczenie w razie wojny w jednym z nadbałtyckich krajów. Szybka decyzja
o zaangażowaniu militarnym nie będzie wtedy dotyczyła wyłącznie polskiej armii. W innym

przypadku Polska może zostać poddana presji pozostałych państw NATO, a działania
podejmowane w pojedynkę mogą spotkać się ze zdecydowaną reakcją Rosji wymierzoną
wyłącznie w nasz kraj.
Wykorzystać szansę
Pogłębione stosunki wojskowe z USA powinny jedynie uzupełniać czasowo braki
w zdolnościach polskiej armii – w żadnym wypadku nie mogą ich zastępować. To bardzo
ważne, ponieważ żaden sojusz nie trwa wiecznie, ani nie daje stuprocentowych gwarancji
bezpieczeństwa. Ponadto, obecność oddziałów US Army powinna opierać się na konkretnych
planach ich użycia, a w razie wojny – wzmocnienia siłami zza oceanu. W razie wybuchu
konfliktu zbrojnego w Europie Wschodniej wojska amerykańskie muszą być gotowe również
do walki o Litwę, Łotwę oraz Estonię.
W sferze gospodarczej polskie wydatki na zakup uzbrojenia w USA powinny być
kompensowane inwestycjami w polską naukę oraz przemysł, nie tylko w sektorze
zbrojeniowym.
Dzięki temu rodzime przedsiębiorstwa będą miały szansę nabycia nowych kompetencji
i dostaną możliwość konkurowania w systemie handlu światowego nie tylko za sprawą taniej
siły roboczej.
Obecność wojskowa USA w Polsce, mimo niemałych kosztów, podnosi poziom
bezpieczeństwa naszego kraju i wpływa na sytuację militarną w regionie. To prawda, że
bezpieczeństwo nie ma ceny. Prawdą jest również stwierdzenie, że podstawą sojuszy są
obustronne interesy. Dlatego okres sprzyjającej koniunktury w relacjach pomiędzy Warszawą
i Waszyngtonem powinien być maksymalnie wykorzystany przez polski rząd, w taki sposób,
aby korzyściami dla Polski nie pozostawały jedynie symboliczne gesty, jak te dotyczące
zniesienia wiz turystycznych do USA.
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