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KILKUSETPROCENTOWY WZROST BUDŻETU
OBRONNEGO CHIN. "AMERYKA ZREDUKOWAŁA
SWÓJ O 25%"
Komisja Służb Zbrojnych amerykańskiego senatu wezwała w celu złożenia wyjaśnień zastępcę
sekretarza obrony Johna Rooda. W swoim wystąpieniu miał on omówić działania amerykańskiego
Departamentu Obrony związane z implementacją Narodowej Strategii Obrony. Rood stwierdził, że w
trakcie ostatnich 20 lat chiński budżet obronny został zwiększony o 850% - z 20 mld USD w roku 1998
do 170 mld USD w roku 2018.
Zdaniem amerykańskiego polityka, realne wydatki Pekinu są zaś jeszcze "znacznie wyższe" niż
oﬁcjalnie podawane wartości. Rood stwierdził również, że znaczna część chińskiego budżetu
obronnego jest wydawana w sposób bezpośrednio podważający amerykańskie zdolności i niwelujący
amerykańską przewagę w dziedzinach takich jak cyber, walka radioelektroniczna, zdolności do działań
w głębinach oceanicznych, samoloty myśliwskie, pociski manewrujące, systemy antydostępowe A2AD.
Jako przykład działalności Chin wymierzonej w Stany Zjednoczone podał poczynania chińskich
hakerów, zdobywających informacje wykorzystywane przez Pekin w celach wojskowych i politycznych.
Root określił chińskie siły zbrojne jako "jedne z największych na świecie" i "nieprzerwanie rozwijające
swoje zdolności". Chiny prowadzą również, jego zdaniem, działania łączące siły wojskowe i polityczne
w sposób "narastająco prowokacyjny". W tym kontekście wymienił zwłaszcza chińskie poczynania w
regionie Morza Południowochińskiego i w Afryce.
Czytaj też: Chiny na szerokich wodach. Zamorskie bazy ﬁlarem projekcji siły Pekinu [ANALIZA]
Zastępca sekretarza obrony ocenił również, że chińskie wojska lądowe przekraczają milion żołnierzy,
marynarka wojenna dysponuje obecnie trzystoma jednostkami morskimi i związkami lądowymi, 250
jednostek ma do swej dyspozycji straż wybrzeża. Siły powietrzne posiadają na stanie ponad 2600
samolotów. Utrzymywany jest "znaczący" potencjał nuklearny, przenoszony przez 750 do 1500
pocisków krótkiego zasięgu, 150 do 450 pocisków średniego zasiegu i 80 do 160 pocisków zasięgu
pośredniego, a także ok. 90 pocisków międzykontynentalnych, w tym bazowania lądowego
umieszczonych na platformach drogowych. Część pocisków z głowicami jądrowymi umieszczona jest
na czterech okrętach podwodnych, liczba nosicieli tego rodzaju ma wkrótce wzrosnąć do sześciu. Inne
przenoszone są przez bombowce H-6K, opracowywany jest także bombowiec strategiczny stealth,
mający wejść do służby w 2025 r.
Czytaj też: Chiński bombowiec przyszłości podobny do B-2?

W ramach tego samego posiedzenia przewodniczący senackiej Komisji Służb Zbrojnych senator Jim
Inhofe stwierdził, że mimo "nieprzerwanie rosnącego budżetu Chin wydawanego na zbrojenia", USA
kierowane przez administrację prezydenta Obamy zredukowały wydatki na cele obronne "efektywnie
o ok. 25%". Ocenił także, że jeśli Stany Zjednoczone "myślą na poważnie o konkurowaniu z Rosją i
Chinami" niezbędne staje się zwiększenie funduszy przyznawanych amerykanskim siłom zbrojnym.

