


Tomasz Bielecki 
Biden. Oddech dla Europy,  
ale stare czasy nie wrócą

/ 12 listopada 2020 /



Donald Trump jako prezydent USA kierował się głęboką awersją do 
wielostronnych zobowiązań i organizacji międzynarodowych, a - co szcze-
gólne ważne z punktu widzenia Brukseli – jego sceptycyzmowi wobec NATO 
towarzyszyło nieskrywane przekonanie, że Unia Europejska istnieje wbrew 
interesom USA. Pytanie „kto następny po Brytyjczykach”, które Trump na 
poważnie – i bodaj z pewną nadzieją zadał - Donaldowi Tuskowi, ówcze-
snemu szefowi Rady Europejskiej, w ich pierwszej rozmowie telefonicznej, 
stało się wtedy symbolem nowego spojrzenia na Europę. Jej powojenna in-
tegracja społeczno-gospodarcza pod parasolem NATO była w sporej mierze 
projektem amerykańskim, któremu Waszyngton sprzyjał przez kilka dekad, 
widząc w integrującym się Starym Kontynencie jeden z filarów światowe-
go porządku liberalnego, którego Ameryka była głównym współautorem 
i współbeneficjentem. Trump kibicował brexitowi i uznawał stosunki dwu-
stronne za znacznie lepsze dla Ameryki, bo pozwalające na sposób „trans-
akcyjny” wygrywać korzyści dla USA.

Wygrana Joe Bidena oznacza, że 
z Białego Domu odchodzi pierwszy 
prezydent USA, który pragnął 
rozpadu UE. Ale czy możliwy jest 
powrót do starego modelu stosunków 
transatlantyckich? I co z „autonomią 
strategiczną” Europy?
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Populiści bez wsparcia
Prezydentura Joe Bidena to odwilż czy też powrót „zwyczajnych” relacji 

transatlantyckich, a także zażegnanie ryzyka, że – tego w Brukseli obawiano 
się po II kadencji Trumpa – Ameryka będzie wykorzystywać silne powiąza-
nia Polski (i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej) z Waszyngtonem 
w dziedzinie „twardego” bezpieczeństwa, by od środka osłabiać spójność 
Unii jako światowego gracza w dziedzinie handlu i gospodarki. Biden nie 
oznacza zmian w kwestii gwarancji bezpieczeństwa dla Polski i wschodniej 
flanki NATO, ale odejście Trumpa powinno stać się m.in. dla Polski bodźcem, 
by znów więcej inwestowała politycznie w relacje wewnątrzunijne.

W Brukseli na początku rządów Trumpa nie doceniano, jak silną in-
spiracją może stać się ten prezydent USA dla wyznawców „demokracji nie-
liberalnej”, sił populistycznych, natywistycznych oraz eurosceptycznych 
wewnątrz UE. Jego odejście to szansa, że Ameryka stanie obok instytucji 
UE – co najmniej retorycznie – po stronie obrońców praworządności m.in. 
w Polsce.

Co z trumpizmem 
Biden zapowiedział powrót USA do paryskiego porozumienia klima-

tycznego i zapewne będzie „tradycyjnie”, czyli z powagą traktował Świato-
wą Organizację Zdrowia albo Światową Organizację Handlu. Jednak cztery 
lata prezydentury Trumpa, który przegrał II kadencję po bardzo wyrówna-
nej walce wyborczej, nie pozwolą Bidenowi przekonywać Europejczyków, 
że jego poprzednik w Białym Domu był zaledwie jednorazowym błędem 
systemu w USA. Przeciwnie, choć trudno sobie wyobrazić szybką powtórkę 
z prezydenta o osobowości Trumpa, to Ameryka pozostanie dla wielu Eu-
ropejczyków krajem, który w którychś z najbliższych wyborów może znów 
postawić na polityka z poglądami Trumpa. Niesprzyjający Unii protekcjo-
nizm, swoisty izolacjonizm, „America First” okazały się hasłami bardzo 
nośnymi wśród wyborców USA, a zatem politycy będą po nie sięgać. Po 
wygranej Bidena w UE odezwały się głosy na rzecz powrotu do rokowań o – 
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zamrożonej przez Trumpa umowie UE-USA o liberalizacji handlu i inwe-
stycji (TTIP). Ale wcale nie jest pewne, czy Biden będzie mógł sobie teraz 
pozwolić na powrót do polityki dalszej wielostronnej liberalizacji handlu 
międzynarodowego, która zwalczał Trump.

Bez powrotu do przeszłości
Odejście z Białego Domu prezydenta kapryśnego, czasem wręcz nie-

przewidywalnego i zaskakującego sojuszników swymi  nieskonsultowanymi 
decyzjami (np. o dużej redukcji wojsk USA w Niemczech) da Europie dużo 
oddechu w relacjach transatlantyckich. Ale czy to może oznaczać powrót 
do starych dobrych czasów? Biden na pewno będzie kontynuować naciski, 
by Europejczycy – także w ramach NATO - brali coraz większą odpowie-
dzialność za swe własne bezpieczeństwo. A Europie szykuje się spór, jak 
do prezydentury Bidena dostosować idee „autonomii strategicznej” pro-
mowanej mocno przez Paryż. W „autonomii” w uproszczeniu chodzi o bu-
dowanie rosnącej samodzielności Europy (przy sojuszu z USA) - od kwestii 
bezpieczeństwa po przestrzeń cyfrową.

Francuzi podkreślają, że prezydentura Trumpa była - owszem często 
dość chaotycznym - przyspieszeniem trendów i tak nieuniknionych, łącz-
nie z coraz większym przekierowania uwagi USA na Azję. A zatem przy-
jazna Europie prezydentura Bidena nie powinna oznaczać pauzy w zabie-
gach o „autonomię”, która – o ile Europie uda się bardziej stanąć na nogach 
– w przyszłości ma uczynić z niej cenniejszego czy też potrzebniejszego 
sojusznika USA. Natomiast Niemcy pragnęłyby jak najbardziej spowolnić 
proces odchodzenia od starego modelu stosunków transatlantyckich. Po 
niemieckiej stronie w tej kwestii jest Polska i kraje nadbałtyckie obawia-
jące się, że nawet tylko debaty o „autonomii strategicznej” prowokują do 
przyspieszonego słabnięcia zaangażowania USA w Europie.

Prezydentura Bidena nie usunie „zwykłych” zadrażnień w relacjach 
transatlantyckich – od rzetelnego opodatkowania działalności amerykań-
skich gigantów internetowych w UE po pewne spory handlowe np. dotyczą-
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ce rolnictwa. Natomiast testem nowego transatlantycyzmu będzie miejsce 
Europy w rywalizacji Ameryki z Chinami, która na pewno nie ustanie po 
odejściu Trumpa. Europejczycy szukają miejsca w trójkącie USA-Chiny-UE, 
by uniknąć – jak ujmuje to szef Rady Europejskiej Charles Michel - „przy-
padkową ofiarą” sporu Waszyngton-Pekin. Z Amerykanami łączą Europę 
wartości, historia oraz więzy strategiczne, ale jednocześnie Unia chce unik-
nąć pełnej konfrontacji gospodarczej z Chinami. Trump nie zważał na głosy 
i interesy Europy w rozgrywkach z Pekinem (zarówno w okresach eskalacji, 
jak i odwilży z Chinami). Teraz UE ma nadzieję, że amerykańskie władze za 
Bidena będą skłonniejsze przynajmniej do rzetelnych konsultacji. A może 
nawet – takich nadziei trzyma się zwłaszcza Berlin – Ameryka potraktuje 
Europę jako swego bardziej równoprawnego partnera w kształtowaniu no-
wego porządku powstającego w rywalizacji USA z Pekinem.
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