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America (still) first? – bilans pierwszego roku 
administracji Donalda Trumpa 
  

 Wybór Trumpa wiązał się z wieloma obawami ze strony ekspertów i komentatorów ze 
względu na brak doświadczenia politycznego kandydata Republikanów. Jego zdecydowane 
wypowiedzi w zakresie polityki wewnętrznej i zagranicznej (np. krytyka NATO, zapowiedź 
wypowiedzenia wielostronnych umów o wolnym handlu czy budowy muru na granicy z 
Meksykiem) w toku kampanii wyborczej, a 
także niejasne powiązania 
międzynarodowe ludzi z jego najbliższego 
otoczenia, wywoływał konsternację 
zarówno w kraju, jak i zagranicą. Do tej 
pory prezydentura Trumpa, mimo kilku 
spektakularnych decyzji – jak uznanie 
Jerozolimy za stolicę Izraela czy 
zbombardowanie bazy syryjskich sił 
powietrznych – nie przyniosła radykalnego 
zwrotu w polityce wewnętrznej i 
zagranicznej USA oraz nie odbiegała ona 
znacząco od głównego nurtu Partii 
Republikańskiej. Sprawność wykazał też system hamulców i równowagi (checks and 
balances – mechanizmów konstytucyjnych zapewniających równowagę między władzą 
ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą), dzięki któremu zablokowano lub złagodzono 
kilka kontrowersyjnych decyzji nowej administracji.  

 

Polityka wewnętrzna – rosyjski cień i prestiżowe porażki Trumpa 

Pierwszy rok funkcjonowania administracji Trumpa obciążony był w dużej mierze przez 
skandal z okresu kampanii wyborczej, związany z hackerskimi atakami na serwery 

Do tej pory prezydentura Trumpa, mimo kilku 
spektakularnych decyzji, nie przyniosła 

radykalnego zwrotu w polityce wewnętrznej i 
zagranicznej USA oraz nie odbiegała ona 

znacząco od głównego nurtu Partii 
Republikańskiej. Sprawność wykazał też 

system hamulców i równowagi, dzięki któremu 
zablokowanych lub złagodzonych zostało kilka 
kontrowersyjnych decyzji nowej administracji. 
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Demokratów, w wyniku których ujawniono maile kompromitujące sztab wyborczy Hillary 
Clinton. O ataki i próby „mieszania się” do kampanii wyborczej w USA oskarżona została 
Rosja, a w odpowiedzi ustępująca administracja Obamy wydaliła z amerykańskiego 
terytorium 35 rosyjskich dyplomatów. W wyniku śledztwa, które zleciła administracja 
Obamy amerykańskim agencjom wywiadowczym (CIA, FBI i NSA) opublikowany został 
raport Background to “Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections”: The 
Analytic Process and Cyber Incident Attribution stwierdzający, że Rosjanie przeprowadzili 
kampanie mającą na celu nie tylko podważenie zaufania w system wyborczy, ale wpłynięcie 
na wynik wyborów, choć nie wskazał on, na ile działania te przyniosły efekt. Administracja 
ustępującego prezydenta stwierdziła przy tym, że w kradzież i ujawnienie danych mogły być 
zaangażowane najwyższe władze Federacji Rosyjskieji. Obecnie swoje śledztwa kontynuują 
FBI – nadzoruje je specjalny prokurator ds. wyjaśnienia rosyjskiego zaangażowania w 
wybory w 2016 r. Robert Muellerii – oraz m.in. komisje wywiadu Izby Reprezentantów i 
Senatuiii.  

Sytuacja ta jest o tyle niekomfortowa dla Trumpa, gdyż jego sztab wyborczy był głównym 
beneficjentem hackerskich włamań, pojawiły się więc oskarżenia, iż ataki na Demokratów 
mogły być koordynowane ze stroną rosyjską, tym bardziej, że osoby związane z nowym 
prezydentem miały niejasne związki z Rosją. Szef jego kampanii wyborczej na początku 
wyborczego procesu Paul Manafort doradzał Wiktorowi Janukowyczowi oraz miał związki 
biznesowe z osobami blisko związanymi z Kremlem. Z kolei mianowany na szefa Narodowej 
Rady Bezpieczeństwa (najważniejszy organ doradczy i koordynujący politykę 
bezpieczeństwa USA) gen. Michael Flynn uczestniczył za wynagrodzeniem w konferencjach 
w Rosji, gdzie pojawiał się w towarzystwie Władimira Putina. Co więcej, Flynn w toku kapani 
spotkał się z rosyjskim ambasadorem w Waszyngtonie Siergiejem Kislakiem, o czym nie 
poinformował wiceprezydenta Mike’a Pence’a. W efekcie Flynn został odwołany przez 
Trumpa w lutym 2017 roku (w grudniu 2017 r. został z kolei uznany za winnego 
wprowadzenia w błąd funkcjonariuszy FBI w sprawie swojego spotkania z  rosyjskim 
dyplomatąiv – zarzuty w innych sprawach usłyszeli też inni doradcy Trumpa z czasów 
kampanii: Paul Manafort, Rick Gates i George Papadopoulosv). Z Siergiejem Kislakiem 
kontaktował się również prokurator generalny Jeff Sessions, w związku z czym wyłączył się 
ze śledztwa nt. ingerencji Rosji w proces wyborczy w USA. Kontrowersje nie ominęły też 
najbliższej rodziny Trumpa – syn Prezydenta USA Donald Trump Jr., jego zięć (obecnie 
prezydencki doradca) Jared  Kushner oraz Paul Manafort mieli spotkać się z rosyjską 
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prawniczką Natalią Weselnicką, która miała im przekazać materiały kompromitujące Hilary 
Clinton (syn Trumpa oświadczył jednak, że żadne wartościowe informacje na spotkaniu nie 
zostały przekazane). Śledztwa FBI i komisji Kongresu odcisnęły piętno na pierwszym roku 
prezydentury Trumpa. Duża część aktywności Białego Domu skoncentrowana była też na 
odpieraniu medialnych oskarżeń wobec osób  z otoczenia prezydenta. Sam Trump 
wskazuje, wbrew opinii amerykańskich służb, że nie ma jednoznacznych dowodów na 
ingerencję Rosji w amerykańskie wybory w 2016 roku i określa sprawę jako „nagonkę 
Demokratów”vi. Co więcej, na początku swojej kadencji miał wpływać na ówczesnego 
dyrektora FBI  Jamesa Comey’a, aby ten zaprzestał badania sprawy M. Flynna (czemu 
zaprzecza Biały Dom)vii.   

Administracja Trumpa ma również spore problemy z przeforsowaniem swoich czołowych 
inicjatyw zapowiadanych w toku kampanii wyborczej. Do tej pory nie udało się  Trumpowi 
uchylić ani zastąpić ustawy o ochronie pacjenta i dostępnej ochronie zdrowia, tzw. Obama 
Care. Niemniej przyjęta w grudniu 2017 r. ustawa o reformie podatków w USA (Tax Cuts and 
Jobs Act) usunęła tzw. mandat indywidualny przewidziany w ustawie zdrowotnej Obamy 
(przewidywał dodatkowy podatek od osób niemających ubezpieczenia zdrowotnego – 
Trump podjął też szereg decyzji administracyjnych mających osłabić ustawę Obamyviii). 
Trumpowi nie udało się również wprowadzić reformy systemu imigracyjnego. W czasie 
administracji Obamy przyjęto program DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals) chroniący 
przed deportacją nielegalnych imigrantów, którzy przybyli do USA jako dzieci (nie popełnili 
więc świadomie przestępstwa, przekraczając nielegalnie granicę USA). Trump zniósł ten 
program jednak nie znalazł dotychczas sposobu na rozwiązanie problemu 750 tys. tzw. 
„Dreamers”, stawiając warunek w rozmowach z Demokratami (którzy domagają się 
kontynuacji programu, a bez ich zgody nie możliwe będzie uchwalenie budżetu federalnego), 
że każdy nowy program tego rodzaju musi zagwarantować m.in. środki na budowę „muru” 
(w rzeczywistości chodzi o siatkę z systemami czujników, która już na wielu odcinkach 
istnieje) na granicy z Meksykiem i wyeliminować tzw. „loterie wizowe”ix.  

Sukcesem Trumpa było natomiast przyjęcie reformy podatków w USA (ustawa przewiduje 
m.in. obniżenie stawki podatku dochodowego od przedsiębiorstw z 35 do 21 proc. oraz 
obniżenie na okres do 2025 roku progów kwotowych, decydujących o obciążeniu dochodów 
danej osoby fizycznej odpowiednią stawką podatkux). 
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Administrację Trumpa prześladują również problemy kadrowe oprócz zwolnionego Flynna 
Biały Dom opuścili też m.in. bliscy doradcy Trumpa związani z kontrowersyjnym 
prawicowym ruchem Alt-right Sebastian Gorka i Stephen Bannon (Bannon w toku kampanii 
zastąpił Paula Manaforta, jako szef kampanii Tumpa, a następnie był jednym z najbliższych 
doradców prezydenta USA). Fakt ten należy jednak oceniać o tyle pozytywnie, że większy 
wpływ na politykę zagraniczną i bezpieczeństwa USA – i samego prezydenta – mają 
obecnie doświadczeni w sprawach międzynarodowych urzędnicy, jak sekretarz obrony 
James Mattis czy doradca ds. bezpieczeństwa gen. Herbert McMaster. 

 

Polityka zagraniczna – bez (większych) niespodzianek 

Nowa administracja w polityce zagranicznej szybko zaczęła realizację części 
kontrowersyjnych postulatów Trumpa z czasów kampanii wyborczej. Niemal od razu po 
zaprzysiężeniu nowego prezydenta Stany Zjednoczone wycofały się z negocjacji nad 
Partnerstwem Transpacyficznym (Trans-Pacific Partnership), czyli wielostronną umową 
handlową obejmującą państwa regionu Pacyfiku mającą równoważyć rosnące wpływy Chin 
w regionie (była ważnym elementem polityki zwrotu – „pivot” – ku Azji Obamy).  
Zawieszone pozostały również rozmowy nad Transatlantyckim Partnerstwem w dziedzinie 
Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP – porozumienie 
handlowe mające na celu powołanie m.in. strefy wolnego handlu między UE a USA), choć w 
tym przypadku Stany Zjednoczone nie wycofały się z nich całkowiciexi.  

W czerwcu 2017 r. administracja Trumpa zapowiedziała wycofanie Stanów Zjednoczonych 
z porozumienia paryskiego ws. zmian klimatycznych z 2015 r. (przewidywało m.in. 
zatrzymanie wzrostu średniej temperatury na świecie poniżej poziomu 2°C powyżej 
poziomu sprzed epoki przemysłowej). Decyzja uzasadniona została przez amerykańskiego 
prezydenta negatywnym wpływem jaki umowa miałaby mieć na amerykańską gospodarkę. 
Niemniej, zgodnie z zapisami porozumienia USA nie mogą wycofać się z niego wcześniej niż 
w 4 lata od jego wejścia w życie, czyli w 2020 roku (formalna notyfikacja o wypowiedzeniu 
porozumienia złożona została w sierpniu 2017 roku), a więc już po zakończeniu obecnej 
kadencji Trumpa. Administracja Trumpa zapowiedziała przy tym możliwość powrotu USA do 
porozumienia jeśli zmienią się jego warunki na bardziej korzystne dla gospodarki USAxii. 
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Europa i Rosja 

Pomimo krytyki NATO w okresie kampanii wyborczej Trump i najważniejsi członkowie jego 
administracji wielokrotnie podkreślali ważność amerykańskich zobowiązań w zakresie 
wsparcia sojuszników zawartych w artykule 5. Traktatu Północnoatlantyckiego (sam Trump 
po raz pierwszy publicznie potwierdził sojusznicze gwarancje w czasie spotkania z 
prezydentem Rumuni Klausem  Iohannisem w czerwcu 2017 rokuxiii). Administracja Trumpa 
utrzymała też główny program wsparcia sojuszników europejskich zagrożonych rosnącą 
asertywnością Federacji Rosyjskiej – European Reassurance Initiative (w propozycji budżetu 
na rok budżetowy 2018 zostały też zwiększone środki na ERI do 4,8 mld USD) – oraz 
amerykański wkład do obrony przeciwrakietowej NATO (NATO Balistic Missile Defence) w 
postaci programu  European Phased Adaptive Approach (w jego ramach budowane są m.in. 2 
bazy Aegis Ashore w Deveselu w Rumunii i w  polskim Redzikowie).  

Nie zmieniła się również polityka USA wobec Rosji. Utrzymywane są sankcje nałożone na 
Rosję z tytułu nielegalnej aneksji Krymu oraz rosyjskiego wsparcia dla separatystów we 
wschodniej Ukrainie, a także te nałożone na mocy tzw. Prawa Magnitskiego z 2012 r. 
(obejmuje m.in. Rosjan oskarżanych przez USA o łamanie praw człowieka). Co więcej w 
sierpniu 2017 r. amerykański Kongres nałożył na Rosję nowe sankcje z tytułu m.in. rosyjskiej 
ingerencji w wybory w USA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act – 
dotyczyć ma m.in. osób i podmiotów inwestujących w rosyjską branżę energetyczną)xiv. W 
odpowiedzi Rosja wydaliła 755 amerykańskich dyplomatów i nakazała zamknięcie 2 
obiektów należących do rządu USAxv. Obecnie stosunki amerykańsko-rosyjskie pozostają 
bardzo chłodne o czym świadczy m.in. fakt, że dotychczas doszło do jedynie jednego 
spotkania Trump – Putin na marginesie szczytu G-20 w Hamburguxvi (obaj przywódcy odbyli 
jeszcze krótką rozmowę na szczycie APEC w Wietnamie).  

 

Azja 

Nie zmieniła się zasadniczo również amerykańska polityka wobec Azji, choć nowa 
administracja nie podkreśla w tak zasadniczy sposób priorytetowego charakteru regionu 
(pivot/rebalancing Obamy). Po wycofaniu się z rozmów nad TPP amerykańska administracja 
ma dążyć do zawarcia bardziej korzystnych dla USA dwustronnych porozumień handlowych 
i zmniejszenia deficytu handlowego w relacjach z państwami regionu, czemu służyć miała 
m.in. 12-dniowa wizyta Trumpa w Azji (Japonia, Korea Południowa, Chiny, Wietnam i 
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Filipiny)xvii. Azjatycką politykę USA w pierwszym roku Trumpa zdominował jednak problem 
programu nuklearnego Korei Północnej, która tylko w ostatnim roku przeprowadziła jedną 
próbę nuklearną (według deklaracji władz koreańskich, próba dotyczyła bomby wodorowej) i 
kilkanaście prób rakietowych. Co gorsze dla USA reżim północnokoreański uzyskał zdolność 
rażenia pociskami międzykontynentalnymi (Hwasong-14 i  Hwasong-15) kontynentalnego 
terytorium USA. Waszyngton kontynuuję więc politykę ścisłej izolacji wobec KRLD i 
wywierania presji na inne kraje, aby również zamroziły wszelką współpracę z Koreą 
Północną, odcinając reżim od źródeł finansowania, a sam Trump używa za pośrednictwem 
mediów społecznościowych bardzo zdecydowanej retoryki (Koreę Północną spotka „gniew i 
ogień, jakich świat nie widział” jeśli będzie dalej grozić USA) w stosunku do reżimu w 
Pjongjangu. Z drugiej strony Administracja USA deklaruje gotowość rozpoczęcia 
bezpośredniego dialogu z Koreą Północną, jeśli ta wykaże wolę rozpoczęcia denuklearyzacji. 

 

Bliski i Środkowy Wschód 

Największe zmiany dotknęły amerykańską politykę na Bliskim i Środkowym Wschodzie. Już 
na samym początku kadencji Trump zdecydowała się na atak przy użyciu pocisków 
manewrujących na syryjską bazę sił powietrznych po tym, jak reżim Asada użył broni 
chemicznej przeciw ludności  w miejscowości Khan Sheikhoun (na co nie zdecydowała się 
wcześniej administracja Obamy). Nie poszło jednak za tym większe zaangażowanie 
wojskowe USA w Syrii, choć USA, Rosji i Jordanii udało się wypracować porozumienie 
dotyczące zawieszenia broni w południowo-zachodniej Syrii (według informacji 
Departamentu Stanu z października 2017 r. porozumienie jest co do zasady 
przestrzegane xviii). Tump przedstawił nową strategię wobec Afganistanu. Amerykański 
prezydent wykluczył wycofanie się USA z tego państwa i zapowiedział kontynuowanie misji 
treningowej i antyterrorystycznej w oparciu o jasno sprecyzowane celexix. 

Administracja Trumpa krytycznie odnosi się natomiast do Iranu. Nowy prezydent m.in. 
oponuje przeciwko tzw. układowi nuklearnemu (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPA), 
zawartemu w 2015 roku z Islamską Republiką Iranu przez tzw. grupę P5+1 (stali członkowie 
Rady Bezpieczeństwa ONZ i Niemcy). Porozumienie to zakłada stopniowe zmniejszanie 
irańskich zasobów wzbogaconego uranu oraz liczby wirówek w zamian za zniesienie przez 
Zachód sankcji oraz restrykcji nałożonych na Iran. Administracja USA wskazuje jednak, że 
porozumienie nie obejmuje m.in. irańskiego programu balistycznego i domaga się 
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stosownych uzupełnień (wobec renegocjacji porozumienia sceptyczne są jednak pozostałe 
strony JCPA).   

Jedną z najbardziej spektakularnych decyzji administracji Trumpa było natomiast uznanie 
Jerozolimy za stolicę Izraela i ogłoszenie przeniesienia do tego miasta ambasady USA, co 
wywołało oburzenie w świecie arabskim. Niemniej Administracja wskazuje, iż stanowi to 
uznanie stanu faktycznego i nie przesądza o zakresie suwerenności Izraela nad Jerozolimą 
oraz jej geograficznych granicach. Waszyngton stoi wręcz na stanowisku, że decyzja ta 
pozytywnie wpłynie na przyspieszenie rozwiązania konfliktu izraelsko-palestyńskiegoxx. 

 

Wnioski 

1. Do tej pory prezydentura Trumpa, mimo kilku spektakularnych decyzji, nie przyniosła 
radykalnego zwrotu w polityce wewnętrznej i zagranicznej USA oraz nie odbiegała ona 
znacząco od głównego nurtu Partii Republikańskiej. Sprawność wykazał też system 
hamulców i równowagi, dzięki któremu zablokowanych lub złagodzonych zostało kilka 
kontrowersyjnych decyzji nowej administracji. 

2. Pierwszy rok funkcjonowania administracji Trumpa obciążony był w dużej mierze przez 
skandal z okresu kampanii wyborczej, związany z hackerskimi atakami na serwery 
demokratów, w wyniku których ujawniono maile kompromitujące Partię Demokratyczną. 
Obecnie swoje śledztwa kontynuują FBI oraz m.in. komisje wywiadu Izby Reprezentantów i 
Senatu.  

3. Administracja Trumpa ma problemy z przeforsowaniem swoich czołowych inicjatyw 
zapowiadanych w toku kampanii wyborczej. Do tej pory nie udało się  Trumpowi uchylić ani 
zastąpić ustawy o ochronie pacjenta i dostępnej ochronie zdrowia, tzw. Obama Care, ani 
wprowadzić reformy systemu imigracyjnego. Sukcesem Trumpa było natomiast przyjęcie 
reformy podatków w USA. 

4. Pomimo krytyki NATO w okresie kampanii wyborczej Trump i najważniejsi członkowie 
jego wielokrotnie podkreślali ważność amerykańskich zobowiązań w zakresie wsparcia 
sojuszników zawartych w artykule 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Administracja 
Trumpa utrzymała też główny program wsparcia sojuszników europejskich zagrożonych 
rosnącą asertywnością Federacji rosyjskiej – European Reassurance Initiative.  



8 

America (still) first? – bilans pierwszego roku administracji 
Donalda Trumpa 

www.pulaski.pl | facebook.com/FundacjaPulaskiego | twitter.com/FundPulaskiego  

5. Nie zmieniła się polityka USA wobec Rosji. Utrzymywane są sankcje nałożone wcześniej 
na  Rosję. Co więcej, w sierpniu 2017 r. amerykański Kongres nałożył na Rosję nowe sankcje 
z tytułu m.in. rosyjskiej ingerencji w wybory w USA.  

6. Nie zmieniła się zasadniczo amerykańska polityka wobec Azji, choć nowa administracja 
nie podkreśla w tak zasadniczy sposób priorytetowego charakteru regionu (pivot/rebalancing 
Obamy). Zmiany dotknęły natomiast amerykańską politykę na Bliskim i Środkowym 
Wschodzie (podważanie tzw. układu nuklearnego, nowa strategii w Afganistanie, uznanie 
Jerozolimy za stolicę Izraela).  

 

Autor: Tomasz Smura, Kierownik Biura Analiz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego 
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