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BEZOS ZMARTWIONY NASILENIEM RYWALIZACJI W
KOSMOSIE. "USA TRACI DOMINACJĘ"
Podczas swojego wystąpienia na Reagan National Defense Forum szef koncernu Amazon i właściciel
spółki astronautycznej Blue Origin, Jeﬀ Bezos ostrzegł rząd Stanów Zjednoczonych (a zwłaszcza siły
zbrojne USA) przed coraz bardziej realną utratą technologicznej dominacji nad innymi państwami.
Jego zdaniem, trend ten jest szczególnie widoczny na przykładzie przestrzeni kosmicznej, a jego
dalsze pogłębianie doprowadzi do spadku bezpieczeństwa narodowego USA. Głównym zagrożeniem
jest, według Bezosa, szybki rozwój Chin.
Na zdanie Bezosa przedstawione podczas Reagan National Defense Forum (wydarzenia
organizowanego 6-7 grudnia w kalifornijskim Simi Valley) zwrócił uwagę dziennik Financial Times,
wskazując na ostrzegawczy ton wypowiedzi skierowanej głównie do przedstawicieli amerykańskich sił
zbrojnych. Szef Amazona i Blue Origin wyraził swoje zaniepokojenie, że siły zbrojne Stanów
Zjednoczonych mogą stracić swoją dominującą pozycję w rozwoju technologii kluczowych dla
bezpieczeństwa narodowego państwa. Głównym przeciwnikiem na tym polu mają być, zdaniem
Bezosa, Chiny.
Podczas tegorocznego Forum Obrony Narodowej Reagana miliarder podkreślił, że chińskie próby
osiągnięcia pierwszeństwa w obszarze najważniejszych technologii stanowią nowy rodzaj zagrożenia
dla dominującej pozycji amerykańskiego wojska, która przez lata opierała się właśnie na
konkurencyjności w dziedzinie rozwoju technologicznego.
"Czy naprawdę chcecie przyszłości, w której będziecie musieli walczyć z kimś tak dobrym, jak wy
sami?" - pytał zgromadzonych Bezos. "To nie jest rywalizacja sportowa. Nie chcesz [w takiej sytuacji]
walczyć fair" - dodał.
Czytaj też: Jeﬀ Bezos zaprezenował księżycowy lądownik Blue Moon
Cytujący słowa Bezosa londyński dziennik zwraca uwagę, że wyróżnił on technologie kosmiczne jako
obszar, w którym wiodąca rola Stanów Zjednoczonych już teraz może być kwestionowana. "Mieliśmy
przewagę w kosmosie - jestem bardzo zdenerwowany faktem, że to się szybko zmienia" - stwierdził
Bezos, który rokrocznie inwestował około 1 mld dolarów z własnej kieszeni w ﬁrmę Blue Origin,
upatrującą możliwości współpracy z amerykańskim departamentem obrony w zakresie świadczenia
usług.
"Financial Times" zwraca uwagę na moment pojawienia się Bezosa na spotkaniu liderów branży
wojskowej i obronnościowej. Jak podkreśla gazeta, Forum odbyło się zaledwie dwa tygodnie po
złożeniu przez szefa koncernu pozwu przeciwko Pentagonowi, który przyznał wart 10 mld dolarów
kontrakt na usługi chmury obliczeniowej konkurencyjnej ﬁrmie Microsoft, nie zaś typowanej wcześniej,

podległej Bezosowi Amazon Web Services.
FT zwraca uwagę, że Microsoft wygrał przetarg na platformę do obsługi wszystkich operacji
wojskowych USA po interwencji prezydenta USA Donalda Trumpa, która według szefa Amazona nie
była obiektywna. Bezos jest również właścicielem dziennika "Washington Post", który jest bardzo
krytyczny wobec obecnego prezydenta - podkreśla "Financial Times".
Podczas zgromadzenia Bezos wyraził silne poparcie dla działań amerykańskich sił zbrojnych.
Argumentował, że udostępnienie wojsku najnowocześniejszych technologii rozwijanych w ramach
sektora prywatnego jest kluczowe w wysiłkach na rzecz zachowania demokracji i wolności. "FT"
odnotowuje, że opinia szefa giganta e-handlu stoi w sprzeczności z postawą niektórych innych ﬁrm
technologicznych, takich jak Google, które po sprzeciwie ze strony pracowników i aktywistów
związanych z Doliną Krzemową wycofało się z niektórych form współpracy z wojskiem.
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Czytaj też: Ciąg dalszy przetargu na obsługę lotów kosmicznych USAF. Protest Blue Origin

