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WOJSKOWE TECHNOLOGIE MAJĄ ODSTRASZAĆ
ROSJĘ I CHINY. BIDEN ŻĄDA WIĘKSZYCH
INWESTYCJI
Joe Biden zaapelował do Kongresu USA o przeznaczenie 715 mld USD dla Departamentu Obrony USA
w 2022 roku w celu pobudzenia innowacyjności oraz rozwoju technologii, aby w ten sposób zapewnić
Stanom Zjednoczonym dominację w obszarze militarnym poprzez posiadanie „zdolności obronnych
nowej generacji”. Innowacyjne rozwiązania mają przyczynić się do zachowania przewagi Amerykanów
nad głównymi adwersarzami – Chinami i Rosją. Prezydent zażądał również zwiększenia ﬁnansowania
dla Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury (CISA) w związku z ostatnim cyberatakami.
Biały Dom skierował do Kongresu wniosek dotyczący zwiększenia ﬁnansowania w obszarach
cyberbezpieczeństwa i technologii w roku 2022 roku. Przedstawiono w nim priorytety Joe Bidena w
określonych dziedzinach oraz agencjach. Jednym z beneﬁcjentów planów prezydenta miałaby być
CISA.
W treści dokumentu Biały Dom wskazał na globalne wyzwania, z jakimi muszą zmierzyć się w
przyszłości Stany Zjednoczone. Wśród głównych problemów wymieniono rosnące ambicje Chin oraz
zagrożenia dla demokracji, a ich rozwiązanie będzie wymagało „współpracy z innymi państwami”. W
związku z tym Waszyngton musi dokonać kluczowych inwestycji w rozwój, aby USA ponownie stały się
liderem na „światowej scenie”.
Konkretne sumy na cyberbezpieczeństwo
Skierowany do Kongresu wniosek nadaje priorytet działaniom polegającym na przeciwdziałaniu
zagrożenia płynącego ze strony Chin oraz Rosji. W tym kontekście Joe Biden wezwał do przeznaczenia
500 mln USD na Fundusz Technologii w celu modernizacji, wzmocnienia i lepszego zabezpieczenia
infrastruktury informatycznej. Dodatkowo zaapelował o uwzględnienie 110 mln USD na
cyberbezpieczeństwo amerykańskich agencji oraz 750 mln USD jako środków rezerwowych na
ulepszenie wykorzystywanej przez nie technologii.
Dokument wskazuje także na konieczność „historycznej inwestycji” w amerykańską branżę
technologii. Mowa tu o zapewnieniu 916 mln USD (jest to wzrost o 128 mln USD w stosunku do
2021r.) na ten cel, aby w ten sposób pobudzić postęp w sektor innowacji, w tym sztucznej inteligencji
czy biotechnologii, oraz cyberbezpieczeństwa. Prezydent chce również przeznaczyć 39 mln USD na
zaawansowane badania nad komunikacją prowadzoną przez Krajową Administrację Telekomunikacji i
Informacji. Chodzi tutaj przede wszystkim o wspieranie rozwoju i wdrażania technologii
szerokopasmowych oraz 5G poprzez innowacyjne podejście do tych rozwiązań.
Fundusze dla Pentagonu

Joe Biden we wniosku podkreślił także znaczenie zwiększenia ﬁnansowania w sektorze obronnym, aby
Pentagon mógł realizować swoje zadania. Środki z budżetu mają przyczynić się m.in. do zachowania
przewagi technologicznej Stanów Zjednoczonych nad adwersarzami – głównie Chinami i Rosją. W
dokumencie mówi się o 715 mld USD dla Departamentu Obrony USA w 2022 roku. Na co konkretnie
mają być przeznaczone te pieniądze?
Biały Dom za pomocą zwiększonego ﬁnansowania chce m.in. pobudzić innowacyjność oraz rozwój
technologii o wysokiej wartości, aby w ten sposób zapewnić państwu dominację w obszarze
militarnym poprzez posiadanie „zdolności obronnych nowej generacji”.
CISA beneﬁcjentem
Ponadto, prezydent odniósł się do potrzeb Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA, który
jego zdaniem powinien otrzymać 52 mld USD z budżetu na realizację zadań z zakresu m.in.
wzmocnienia bezpieczeństwa granic za pomocą zaawansowanej technologii oraz poprawy
cyberbezpieczeństwa kraju, w tym wykrywania wrogich cyberataków i zacieśnienia współpracy z
sektorem prywatnym.
Jak wskazano we wniosku, środki przeznaczone na wirtualną ochronę państwa są związane z
niedawnymi kampaniami wymierzonymi w agencje federalne oraz krajowe ﬁrmy. W związku z tym
Biały Dom zaapelował o przeznaczenie 2,1 mld USD na potrzeby Agencji ds. Cyberbezpieczeństwa i
Infrastruktury (CISA) , co stanowi wzrost o 110 mln USD w stosunku do 2021 roku. Dodatkowo w
dokumencie jest mowa o 20 mln USD dla nowego cyberfunduszu na rzecz wspierania działań z
zakresu reagowania na incydenty i naprawy skutków.
Czytaj też: USA próbują utrudnić modernizację chińskiego wojska

