Rekordní rozpočet:
738 miliard dolarů pro Pentagon

USA na konci roku potvrdily své postavení dominantní světové vojenské velmoci, když Donald Trump podepsal Kongresem již schválený obranný rozpočet pro fiskální rok 2020. Částka 738 miliard dolarů představuje v historii nový rekord a zahrnuje v sobě jak nákupy nových zbraní, tak investice do některých špičkových technologií.

Jestliže o rozpočtu pro fiskální rok 2019 probíhaly značně intenzivní debaty mezi republikány a demokraty, rozpočet pro letošní rok kupodivu provázely diskuse podstatně menší, takže jeho schválení pak v Kongresu podpořila také velká většina opozičních zákonodárců. Pozoruhodná byla také skutečnost, že Pentagon požadoval sumu 718 miliard dolarů, ale na rozdíl od mnoha jiných let, kdy dostal oproti svým představám méně, byli tentokrát kongresmani hodně štědří, takže schválili částku ještě o 20 miliard dolarů vyšší.

Návrat éry soupeření mocností
Celkové zaměření nového rozpočtu samozřejmě odpovídá základní obranné strategii USA, jež se oproti vládám předchozích dvou prezidentů značně proměňuje. Přestože boj proti terorismu má dosud velký význam a nelze vyloučit ani zásahy proti „darebáckým státům“, do popředí se dostává zcela jiná dimenze. Znovu se mluví o soupeření velmocí („great power competition“), resp. o tom, že se Čína a Rusko dostaly do pozic vážných mocenských konkurentů USA. Tato skutečnost vede ke snahám obnovit kapacity pro hypotetický válečný konflikt zemí, které jsou z vojenského hlediska (víceméně) rovnocennými soupeři. Takový konflikt si pochopitelně jen málokdo opravdu přeje, avšak příslušné kapacity mají mít též odstrašující povahu. Významný krok tohoto druhu představuje i oficiální ustavení nové vojenské složky, a sice kosmických sil neboli US Space Force. Nyní vzniká organizační struktura a do nové složky se přesouvá okolo 16 000 osob a řada technických prostředků od USAF. Kongres schválil také částku 40 milionů na zahájení fungování formální struktury USSF, ale nová složka ve skutečnosti obdrží i kolem 11 miliard dolarů z rozpočtu USAF. Tím se dostáváme i ke konkrétním sumám, jež schválený rozpočet obsahuje. Do oněch 738 miliard dolarů totiž nepatří „jen“ výdaje Pentagonu v užším smyslu (asi 635 miliard), ale i další položky. Jde hlavně o 23,1 miliardy na jaderné zbraně (jež formálně náleží do resortu energetiky), 71,5 miliardy na operace v zahraničí nebo 5,3 miliardy na odstraňování škod, které vznikly na vojenských základnách v důsledku přírodních pohrom. Součástí rozpočtu je také nárůst platů vojáků o 3,1 %. Celková částka 738 miliard představuje oproti fiskálnímu roku 2019 zvýšení o zhruba 21 miliard.

Financování obrněnců a letadel
Ačkoliv Kongres přidělil pro ozbrojené síly v souhrnu vyšší částku, než jakou Pentagon žádal, v konkrétním rozložení financí došlo k řadě změn a škrtů. Mezi silně medializovaná témata se řadí rozpočet projektu nového bojového vozidla pěchoty OMFV (Optionally Manned Fighting Vehicle), na který US Army žádala o 378,4 milionu dolarů, ale zákonodárci poskytli jen 205,6 milionu. Program totiž vyvolával kontroverze kvůli skutečnosti, že ve výběrovém řízení zůstal pouze jediný uchazeč (General Dynamics Land Systems). Snížení rozpočtu projektu tedy bylo pro armádu určitým „varováním“ a Kongres požádal generály o přesné informace o programu. Armáda proto 16. ledna oznámila, že se rozhodla výběrové řízení zastavit, upravit specifikace a zahájit nový výběr firem, jež postaví první prototypy. Kongres naopak plně podpořil projekt nového lehkého tanku MPF (Mobile Protected Firepower) sumou 285 milionů či modernizaci tanků Abrams na verzi M1A2C (alias SEPv3) částkou 1,7 miliardy. Námořní pěchota dostane 300,9 milionu na obojživelné vozidlo ACV 1.1 (Amphibious Combat Vehicle) a pro armádu a námořní pěchotu bylo schváleno též 1,5 miliardy dolarů na nákup dalších obrněných terénních automobilů JLTV (Joint Light Tactical Vehicle). Vzdušné síly obdrží mj. 3 miliardy dolarů na vývoj nového bombardéru Northrop B-21 Raider nebo skoro miliardu na osm letounů F-15EX Advanced Eagle (celkem se počítá se 144 kusy). Velké podpoře se těší stroj F-35 Lightning II, protože Pentagon pro rok 2020 žádal o finance na pořízení 78 exemplářů, ale kongresmani mu přidělili dokonce 1,87 miliardy, což postačí na 98 letadel. Pro vzdušné útvary US Army se má koupit mj. 74 vrtulníků UH-60M Black Hawk za 1,4 miliardy a podporu získal i vývoj nového vrtulníkového motoru ITE (Improved Turbine Engine).

Diskuse o budoucnosti loďstva
Námořnictvo dostalo mj. 1,7 miliardy na 24 stíhaček F/A-18E/F Super Hornet a stejnou sumu na osm hlídkových letounů P-8 Poseidon. Do médií však pronikly některé debaty o válečných lodích. US Navy totiž dle řady zdrojů chystá rychlejší vyřazování křižníků třídy Ticonderoga, a navíc chce redukovat plán stavby torpédoborců třídy Arleigh Burke, aby se uvolnily finance a kapacity na projekt zcela nového křižníku LSC (Large Surface Combatant), který se má stát adekvátní odpovědí na dramatický růst schopností čínského loďstva. Z hlediska čísel by to ale znamenalo pokles počtu lodí, zatímco Donald Trump opakovaně sliboval, že US Navy má mít za jeho vlády stav mezi 350 a 355 loděmi. Kongres každopádně schválil rozpočet stavby, jenž čítá 23,9 miliardy dolarů a financuje 14 jednotek. Kromě tří torpédoborců třídy Arleigh Burke se má zadat kontrakt na první fregatu nové třídy FFG(X), byť dosud není jasné, které loděnice jej získají. Plán výstavby obsahuje i dvě ponorky třídy Virginia, výsadkové plavidlo třídy San Antonio, vrtulníkovou výsadkovou loď, pět pomocných plavidel a pochopitelně i pokračování příprav ke stavbě letadlové lodě CVN-81, která má nést název Doris Miller. Z dalších položek se dá zmínit ještě protiraketová obrana, resp. 10,4 miliardy dolarů pro agenturu MDA. Kromě nákupu antiraket jde i o financování některých vývojových projektů, mj. ochrany proti novým hypersonickým zbraním. Pentagon ovšem získal také silnou podporu pro vlastní hypersonické útočné prostředky a další supermoderní technologie, mj. energetické zbraně či aplikace umělé inteligence. Generálové a kongresmani se tak zjevně shodují, že Amerika si má své mocenské postavení udržet zejména díky technologické dominanci.

Lukáš Visingr
Foto: US DoD

Publikace: ATM 2/2020

