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Synteza

Warsaw Enterprise Institute w krótkim raporcie podsumował 
zmiany, które zajdą w Białym Domu wraz z objęciem urzędu 
prezydenta USA przez Joe Bidena. Wskazujemy osoby, które
obejmą prawdopodobnie kluczowe stanowiska w admini-
stracji nowego prezydenta oraz tłumaczymy, jak zmieni się 
wewnętrzna i zagraniczna polityka USA.

Zwracamy uwagę m.in., że:
– Joe Biden będzie dążył do poprawy relacji z Chinami.
– Procesy integracyjne Unii Europejskiej, w tym praw-

dopodobnie jej federalizacja, uzyskają poparcie 
nowej administracji.

– USA ponownie przystąpią do paryskiego porozumie-
nia klimatycznego.

– Nowy prezydent zachowa przyjazne nastawienie  
w relacjach z Izraelem.

Polska nie będzie „oczkiem w głowie” amerykańskiej admi-
nistracji i stosunek do naszego kraju będzie determinowany  
w kontekście relacji z UE, Rosją, czy Chinami. Najprawdopo-
dobniej, zwłaszcza w początkowym okresie nie zależy oczeki-
wać gwałtownych zmian. Utrzymany zostanie ruch bezwizowy.
Nie ulegnie zmianie współpraca obronna choć nie nastąpią 
nowe dyslokacje wojsk amerykańskich do Polski. W dłuższej 
perspektywie można liczyć się z ich nieznaczną redukcją.

W relacjach z Amerykanami dużą rolę będzie odgrywać po-
strzeganie Polski jako kraju praworządnego – prodemokra-
tyczna retoryka może stać się jednym z głównych narzędzi 
wywierania nacisku na kraje takie, jak nasz stosowanych 
przez nowego prezydenta.
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Wstęp 

Wybory w 3 listopada 2020 w Stanach Zjednoczonych zakończyły się porażką urzędującej 
administracji prezydenta Donalda Trumpa i sukcesem kandydata Demokratów Josepha 
Bidena i ubiegającej się o urząd wiceprezydenta Kamali Harris. Ponowne liczenie głosów 
trwa jeszcze w kilku stanach, ale nie oczekujemy już zmian, które mogłyby podważyć 
ten wynik. 

To nie znaczy, że prezydenta Trump i działacze Partii Republikańskiej nie będą podej-
mowali takich prób, wytaczając procesy sądowe w kilku newralgicznych stanach.  Ich 
zastrzeżenia głównie odnoszą się do głosów korespondencyjnych, które nadeszły do 
punktów wyborczych po zakończeniu procesu głosowania. W Ameryce kwestie sumowa-
nia i zliczania głosów pozostają jednak w gestii poszczególnych stanów, z których część 
za ważność głosu uznaje nie moment nadejścia listu a datę stempla pocztowego. Procesy 
sądowe będą ciągnęły się kilka tygodni, jednak w dość zgodnej ocenie analityków rów-
nież nie doprowadzą do zmiany wyniku wyborów. Biden i Harris dysponują na tyle dużą 
przewagą głosów elektorskich, że mogą nawet stracić jeden z kwestionowanych stanów. 
Należy też podkreślić, że jak do tej pory, nikt nie przedstawił wiarygodnych dowodów 
na rzekome fałszerstwa wyborcze. 

Porażka Donalda Trumpa okazała się jednocześnie sukcesem Partii Republikańskiej, która 
jak się wydaje, utrzyma kontrolę nad Senatem. Zgodnie z czerwcową prognozą Warsaw 
Enterprise Institute, częściowe wybory do senatu (1/3 senatorów podlegała reelekcji) 
nie przyniosły one zasadniczych zmian. Przed wyborami Republikanie dysponowali  
w Senacie większością 53 do 47. W wyniku wyborów stracili zaledwie jeden głos. Kandy-
daci Demokratów „odbili” co prawda dwa stany – Colorado i Arizonę, lecz równocześnie 
przegrali Arkansas. Obserwowane z dużym zainteresowaniem wybory senackie w stanie 
Maine, gdzie Demokraci liczyli na kolejny sukces, zakończyły się nieoczekiwanie dużym 
triumfem dotychczasowej senator z Partii Republikańskiej. 

Teoretycznie Demokraci mają jeszcze szansę na odzyskanie kontroli nad Senatem, po-
nieważ w stanie Georgia odbędą się ponowne wybory na senatorów. Konstytucja stanu 
Georgia przewiduje, że wybrany reprezentant na Senatora musi uzyskać co najmniej 50 
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procent wszystkich oddanych głosów. Ponieważ 3 listopada w Georgii o urząd senatora 
ubiegało się wielu kandydatów i nikt z nich nie uzyskał wymaganych 50 proc., wybory 
zostaną powtórzone w styczniu z udziałem jedynie dwóch kandydatów, którzy uzyskali 
największą liczbę głosów. Szansę na zwycięstwo w obu równoległych kampaniach wy-
borczych kandydatów Partii Demokratycznej są ograniczone. Gdyby jednak tak się stało 
wówczas układ sił w Senacie USA wynosiłby 50 do 50 i głos decydujący należałby do 
wiceprezydent Kamali Harris. 

W Izbie Reprezentantów przed wyborami Demokraci dysponowali przewagą 32 (Re-
publikanie – 201 Demokraci – 233) głosów plus jeden niezależny kongresmen głosujący 
z linia partii. Bezwzględna większość w Izbie wynosi 218 głosów. Obliczanie wyników 
wyborów wciąż jeszcze trwa, lecz z dostępnych informacji i szacunków wydaje się, że 
Republikanom udało się zdobyć 5-6 nowych miejsce. Przewaga Demokratów będzie 
więc mniejsza, ale nadal wyraźna. Prawdopodobnie 227 do 208. Ciekawym procesem 
politycznym wewnątrz Partii Demokratycznej będzie proces wyboru jej władz w Izbie. 
Można oczekiwać, iż bardziej lewicowa frakcja partyjna podejmie próbę zwiększenia 
wpływów, a nawet zmiany lidera i przewodniczącego Izby, Nancy Pelosi z Kalifornii.  
Wynik tej wewnętrznej rywalizacji będzie istotnym czynnikiem wpływającym również 
na kierunki i możliwości działania przyszłej administracji Biden-Harris. Może się zdarzyć, 
że próby budowy konsensusu z Republikanami w kwestiach wyprowadzania państwa  
z pandemicznego kryzysu będą torpedowane. 

To, co dziś wydaje się najważniejszą konsekwencją wyborów 2020, jest podzieleniem wła-
dzy politycznej w kraju między dwie partie. Amerykanie nie oddali władzy pełni władzy 
Demokratom. Niebieska fala, o której tak chętnie na trasie kampanii wyborczej mówił 
Joe Biden, nie urzeczywistniła się. Demokraci nie zawojowali Ameryki, a przynajmniej 
niecałą. Podział głosów, a co za nim idzie kontroli nad państwem, zdaje się zaskakująco 
równy. W naszym przekonaniu, w obecnej sytuacji, przy tak silnej polaryzacji politycznej, 
jest to najlepsze wyjście z możliwych.  Prezydentura i automatycznie cała władza wyko-
nawcza znalazła się w rękach Josepha Bidena i Demokratów, przy silnej kontrolnej pozycji 
Republikanów we władzach ustawodawczych, znaczącej przewadze konserwatystów  
w Sądzie Najwyższym oraz większości stanowych Sądów Apelacyjnych. 

Podziały oczywiście nie znikną. Amerykanie dalej nie zgadzają się w wielu kwestiach, ale 
podziały nie są aż tak głębokie, jak to rysują przywódcy obu partii. System dwupartyjny 
z natury rzeczy wyolbrzymia różnice, spycha w cień kwestie, co do których większość 
Amerykanów może się porozumieć.  I jak na ironię losu burzliwa kampania wyborcza, 
zmęczenie tak silną i agresywną polaryzacją, i nade wszystko zmęczenie pandemią, 
może sprzyjać szukaniu kompromisów. Ameryka wielokrotnie widziała podobne zwroty  
w swojej historii i wierzymy, że Wybory 2020 dają szansę na nowy początek. Co to oznacza 
dla krajowej i zagranicznej polityki Stanów Zjednoczonych? 
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Prognozy wobec polityki Stanów Zjednoczonych 

Polityka wewnętrzna

Poszukiwania nowego otwarcia zaczęlibyśmy od stanowych Kongresów, gdzie rozstrzy-
gać będą się krytyczne decyzji odnośnie do kwestii rasowych, Genderowych, polityki 
socjalnej. Tu, już dziś możemy być spokojni, że większość skrajnie radykalnych rozwiązań 
progresywnych nie zostanie przyjęte. Dobrym probierzem nastrojów były głosowania 
w stanowych referendach przy okazji wyborów prezydenckich. Dla przykładu Wyborcy 
z Kalifornii wybrali znaczącą większością Joe Bidena. Ale ten sam elektorat odrzucił 
szereg inicjatyw wyborczych forsowanych przez postępowców. 52 proc. większością 
odrzucona została propozycja podwyżki podatku od handlu i produkcji przemysłowej.  
57 proc odrzuciło projekt przywrócenia akcji afirmatywnej. 60 proc nie zgodziło się na 
ustalania górnego pułapu czynszu.  Również 60 proc odrzuciło projekt Bernie Sandersa, 
zmuszający Uber do zatrudniania wszystkich kierowców na etacie. W Illinois, równie 
demokratycznym stanie, 55 proc wyborców odrzuciło propozycje stanowego podatku 
progresywnego w miejsce obecnego podatku liniowego.

O ile Demokraci nie wygrają w styczniu, w drugiej turze wyborów do senatu w Georgii  
i nie przejmą kontroli nad Senatem wszystkie najważniejsze decyzje w kraju będą musiały 
być wypadkową kompromisu między dwoma doświadczonymi politykami.  Prezydentem 
Bidenem a przywódcą większości w Senacie Mitchem McConnellem 

Pierwsze czego należałoby się spodziewać to eleganckie zawieszenie na kołku radykalnej 
agendy Demokratów, dotyczącej Zielonej Energii, służby zdrowia i podwyżki podatków. 
Prezydent Biden już w pierwszych dniach po wyborach dał sygnał do takiej zmiany, mó-
wiąc, że nade wszystko musi się teraz skoncentrować na wyprowadzeniu kraju z pandemii  
i odbudowie gospodarki.  Republikanie gotowi są poprzeć propozycje Demokratów, ma-
sowych testów i darmowych szczepień w szkołach, placówkach medycznych i wszędzie 
tam, gdzie konieczne jest szybkie przywrócenie normalnej działalności. Kolejne pole do 
kompromisu do wsparcie dla małych przedsiębiorstw i ich pracowników, którym nie 
należą się już świadczenia dla bezrobotnych. Republikanie gotowi są również poprzeć 
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niektóre elementy programu pomocy dla miast najmocniej dotkniętych kryzysem, jak 
również wesprzeć program powszechnego dostępu do szybkich łączy internetowych  
i wsparcie państwa dla firm oferujących rozwiązania 5G.

Biały Dom

Wstępne przymiarki gabinetowe Prezydenta Bidena, w dużym stopniu oddają prognozy 
z czerwcowego raportu WEI. Prezydent elekt zapowiedział już, iż będzie zabiegał, aby 
jego gabinet był maksymalnie zróżnicowany, obejmował przedstawicieli różnych grup 
społecznych, rasowych czy politycznych. Nie jest wykluczone powierzenie jednego lub 
dwóch stanowisko politykom związanych dotychczas z Partią Republikańską.

Pierwszym, nominatem Bidena jest Ron Klain, który będzie pełnił stanowiska szefa szta-
bu. Kluczowa pozycja w Białym Domu, jeżeli chodzi o wypracowywanie linii politycznej  
i strategii w najważniejszych kwestiach dla administracji. 

Klain ma już spore doświadczenie polityczne, był między innymi głównym koordynato-
rem prac rządu w okresie Wielkiego Kryzysu finansowego lat 2007-2009 w administracji 
Obamy. To, co zdaje się, że zdecydowało o jego nominacji to szerokie kontakty wewnątrz 
rozmaitych skrzydeł partii Demokratycznej i zdolność do wypracowywania kompromisów. 
Klain odegra kluczową rolę w tworzeniu zespołu, który obejmie urząd po inauguracji 
Bidena 20 stycznia.  Biden zobowiązał się stworzyć najbardziej zróżnicowany gabinet 
w historii Stanów Zjednoczonych. Ale żeby to zrobić, będzie musiał nie tylko zapewnić 
odpowiednią liczbę miejsc kobietom, czarnoskórym i mniejszościom seksualnym, ale 
przede wszystkim wyważyć wpływy umiarkowanych i postępowych skrzydeł Partii De-
mokratycznej. Pozostałe nominacje gabinetowe, Biden zobowiązał się ogłosić przed 26 
listopada – przed narodowym świętem Dziękczynienia.

Z punktu widzenia polityki międzynarodowej kluczowe znaczenie mają trzy stanowiska: 
Szefa Narodowej Rady Bezpieczeństwa (NSC), Departamentu Obrony i Departamentu 
Stanu. Właściwie wszyscy komentatorzy sceny politycznej zgadzają się, iż szefem NSC 
zostanie wieloletni doradca i przyjaciel Josepha Bidena, Anthony Blinken. Właściwie 
jedynym powodem nieobjęcia przez niego tego stanowiska może być powierzenie mu 
funkcji szefa sztabu Białego Domu lub sekretarza stanu. Drugą osobą związaną z pre-
zydentem elektem i polityką zagraniczną jest Jack Sullivan. On również uważany jest 
za pewnego kandydata do objęcia jednej z najważniejszych funkcji w przyszłym demo-
kratycznym Białym Domu.  Łącznie do obsadzenia w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa  
i tak zwanym Zachodnim Skrzydle – West Wing – Białego Domu jest około 200 stanowisk.  

Jak oceniają komentatorzy życia politycznego Waszyngtonu najpoważniejszą kandydatką 
na funkcję Sekretarza Obrony jest Michele Flournoy. Była ona zastępcą sekretarza obrony 
podczas administracji prezydenta Obamy. Z tego okresu cieszy się dużym szacunkiem 
i uznaniem za kompetencje zarówno w kręgach militarnych jak i politycznych. Będzie 
ona ewentualnie pierwszą kobietą w historii Stanów Zjednoczonych pełniącą ten urząd. 
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Znacznie dłuższa jest lista potencjalnych kandydatów do objęcia stanowiska sekretarza 
stanu. Nieformalnie ubiegają się o nie dwaj wpływowi demokratyczni senatorowie: Chris 
Coons ze stanu Delaware i Chris Murphy ze stanu Connecticut, byli zawodowi dyplomacji 
William Burns – obecnie prezydenta Carnegie Endowment, Nicolas Burns z uniwersyte-
tu Harvarda oraz Susan Rice obecnie związana z waszyngtońskim American University  
a w przeszłości szefowa Narodowej Rady Bezpieczeństwa w administracji prezydenta 
Obamy.

Każdy z potencjalnych kandydatów ma swoje silne i słabe strony. Dla przykładu proces 
zatwierdzania kandydatury Susan Rice w kontrolowanym przez Republikanów Senacie 
przyniósłby powrót do zarzutów wobec jej osoby związanych ze śmiercią ambasadora USA 
w Libii J. Christophera Stevensa podczas ataku terrorystów w 2012 roku na placówkę 
dyplomatyczną USA w Bengazi. Senator Coons jest osobistym przyjacielem prezyden-
ta elekta i kojarzony z umiarkowanym, centrowym skrzydłem Partii Demokratycznej. 
Senator Murphy związany jest zaś bardziej z jej frakcja liberalną i lewicową. Obaj byli 
ambasadorowie i zastępcy sekretarza stanu noszący to samo nazwisko Burns (nie są  
w żaden sposób spokrewnieni) mają doskonałe kompetencje, jednak nie posiadają zaple-
cza politycznego i partyjnego. 

Należy oczekiwać, iż nowe osoby obejmą kluczowe stanowiska tak w CIA, FBI, DIA, NSA 
oraz innych agencji wywiadowczych. W tym wypadku jednak prezydent elekt praw-
dopodobnie powierzy dużą część funkcji ekspertom wywodzącym się ze środowiska 
społeczności wywiadowczej. W ten sposób będzie mógł zaznaczyć różnicę w stosunku 
do prezydenta Trumpa, który wielokrotnie pomijał w awansach apolitycznych funkcjo-
nariuszy tych agencji, preferując nominatów politycznych. Nowa osoba obejmie również 
utworzone w 2005 roku stanowisko koordynatora organizacji wywiadowczych – Director 
of National Intelligence. 

Podobnych działań można oczekiwać w stosunku do niższych stanowisk w Departamencie 
Stanu i Departamencie Obrony. Dla przykładu w administracji Trumpa w Departamencie 
Stanu na 29 stanowisk kierowniczych, aż 28 obsadzali nominaci polityczni. Analogiczna 
sytuacja dotyczy pozycji ambasadorskich. Przypominany jest fakt, iż obejmując władzę 
prezydenta Trump w trybie natychmiastowym odwołał wszystkich politycznych nomina-
tów prezydenta Obamy. Proces zmian nie będzie dotyczył ambasadorów wywodzących 
się ze struktur Departamentu Stanu.

Główne wyzwania polityki międzynarodowej stojące przed 
administracją prezydenta Bidena

Chiny

Należy oczekiwać, że Biden zgodnie ze swoją koncepcją poszukiwania kompromisów 
i potencjalnych obszarów współpracy podejmie dialog z władzami chińskimi starając 
się innymi metodami osiągnąć ten sam cel co jego poprzednik: ograniczenia deficytu 
handlowego, powstrzymania agresywnej polityki chińskiej w Azji, a zwłaszcza w rejo-
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nach Morza Południowochińskiego, powstrzymania szpiegostwa przemysłowego oraz 
amerykańsko-chińskiego wyścigu zbrojeń. Szanse na ustępstwa Chin są jednak bardzo 
niewielkie. Kwestia Tajwanu może zaś ponownie stać się obszarem sporów i testowania 
przez władze w Pekinie nowej administracji. W kilku niezależnych wypowiedziach jego 
doradcy, zarówno Sullivan jak i Blinken wspominali o powrocie do zimnowojennej stra-
tegii odstraszania, gdzie częścią strategii ma być wzmocnienie amerykańskich przewag 
konkurencyjnych w nowych technologiach, produkcji medycznej. Zdaniem wielu eksper-
tów należy się spodziewać znacznego zbliżenia i bliskiej współpracy administracji Bidena 
z wielkimi koncernami Google, Amazon, Facebook, co niewątpliwie byłoby wyraźnym 
zdystansowaniem się od polityki Trumpa, ale też krokiem w stronę nowej strategii eko-
nomicznej opartej o globalnych amerykańskich monopolistów.

Rosja

Analogicznie jak Chiny, nie można wykluczyć nieoczekiwanych wrogich działań rosyj-
skich mających wybadać zdecydowanie nowej administracji do przeciwstawienia się 
agresywnym posunięciom Kremla. 

Polityka Bidena wobec Rosji może być dwutorowa: z jednej strony niechęć spotęgowana 
poparciem Moskwy dla Trumpa podczas wyborów 2016 roku (pamięć o tym jest w szeregach 
Partii Demokratycznej nadal wyraźna) z drugiej zaś chęć wypracowania kompromisów 
zwłaszcza w umowach rozbrojeniowych. W zasadzie wszyscy eksperci zgadzają się, że 
obu stronom powinno zależeć na przedłużeniu obowiązywania nowego układu START 
(Strategic Arms Reduction Treaty). Zgodnie z obowiązującym dokumentem wygasa on 
5 lutego 2021. Co ciekawe, dla Amerykanów w rozmowach z Rosją coraz istotniejszego 
znaczenia nabiera kwestia zbrojeń chińskich. Porozumienia rozbrojeniowe z Moskwą 
ograniczają bowiem równocześnie możliwości przeciwstawienia się zbrojeniom Chin. 

Jeśli Putin podejmie strategiczną decyzję o nawet niewielkich ustępstwach w rokowaniach 
rozbrojeniowych i próbie doprowadzenia do kompromisu z Amerykanami nie można 
wykluczyć gotowości do pewnych koncesji ze strony Waszyngtonu. Hipotetycznie, mogą 
one obejmować kluczowe dla bezpieczeństwa Polski kwestie bazy antyrakietowej w Re-
dzikowie czy budowy Nord Stream II.

Stosunki transatlantyckie

UE i NATO. W tej dziedzinie należy oczekiwać gruntownego przeorientowania polityki 
Waszyngtonu. Biden i jego administracja powróci do tradycyjnej polityki Stanów Zjed-
noczonych od 1945 roku – wspierania europejskich procesów integracji gospodarczej  
i politycznej. Przewartościowana zostanie polityka wobec Niemiec i Francji. Sukces Bidena 
pośrednio utrudni Wielkiej Brytanii rokowania związane z wyjściem z UE. Symboliczne 
dotychczas przywiązanie Bidena do swoich irlandzkich korzeni może nieoczekiwanie 
nabrać w tym wypadku nowego politycznego znaczenia. 

W kwestiach Sojusz NATO administracja Bidena ogłosi zapewne rodzaj „nowego otwarcia”, 
powrotu do zaufania, przewidywalności i szerokich konsultacji z sojusznikami. Można 
również oczekiwać propozycji opracowania nowej Koncepcji Strategicznej Sojuszu, 
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mającej zastąpić zdezaktualizowany już w dużym stopniu dokument z Lizbony z 2010 
roku.  Z uwagi na konieczność pokrycia kosztów postcovidowej odbudowy gospodarki, 
przejściowo mniejszy nacisk położony zostanie na osiągniecie 2-procentowego poziomu 
wydatków na obronność. W marcu – kwietniu 2021 możliwe jest zorganizowanie wirtual-
nego mini szczytu Sojusz mającego na celu podkreślenie powrotu Stanów Zjednoczonych 
do sprawdzonych źródeł polityki atlantyckiej.

Iran

Wielu z bliskich współpracowników prezydenta elekta zaangażowanych było w okresie 
prezydentury Obamy w wypracowanie porozumienia z Iranem. W niezwykle złożonej 
sytuacji na Bliskim Wschodzie podejmą oni prawdopodobnie próbę wynegocjowania 
nowego kompromisu. Musi on być jednak oparty o mniej dwuznacznie i nieprzejrzyste 
oraz trudno weryfikowalne założenia. Gotowość Iranu do rozmów pozostaje pod dużym 
znakiem zapytania.

Izrael

Prawdopodobni Biden nie wycofa decyzji Trumpa o przeniesieniu ambasady USA z Tel 
Avivu do Jerozolimy. Nie ograniczy również amerykańskiej pomocy wojskowej i gospo-
darczej. Z drugiej strony nie będzie wspierał proponowanych przez Izrael zmian teryto-
rialnych kosztem Autonomii Palestyńskiej.

Organizacje międzynarodowe

Tu również nastąpi zasadniczy zwrot w polityce amerykańskiej. Prezydent elekt już 
ogłosił, iż jedną z pierwszych jego decyzji będzie powrót do paryskiego porozumienia 
klimatycznego. USA powrócą prawdopodobnie również do Światowej Organizacji Zdrowia, 
UNESCO czy Światowej Organizacji Handlu. Przy negocjacjach z władzami tych organi-
zacji Amerykanom uda się zapewne wynegocjować korzystniejsze warunki członkostwa 
i wysokości składek. Biden będzie się starał wykorzystać Trumpowską lekcję dla Europy, 
ale i innych państw i międzynarodowych instytucji, które na konfliktach z Ameryką dużo 
straciły w ostatnich latach. To da mu okazje do wynegocjowania lepszych warunków  
i, co już zapowiada, przebudowy takich instytucji jak Światowa Organizacja Handlu 
(WTO) czy Światowa Organizacja Zdrowia (WHO).

Polityka klimatyczna

Prezydent Biden prawdopodobnie zainicjuje proces ponownego przystąpienia do Poro-
zumienia Paryskiego (z którego Trump wycofał Stany Zjednoczone 4 listopada). Trzy-
dzieści dni po złożeniu niezbędnych dokumentów do Organizacji Narodów Zjednoczo-
nych Stany Zjednoczone ponownie staną się Stroną Porozumienia. Trudniejsze będzie 
zainicjowanie „programu odnowy klimatycznej”. Biden obiecał wydać 2 biliony dolarów  
w ciągu czterech lat tak, żeby do 2035 roku Ameryka osiągnęła neutralność klimatyczną. 
Z Senatem kontrolowanym przez Republikanów – lub nawet z Senatem kontrolowanym 
przez Demokratów, ale zaledwie jednym głosem, ambitne ustawodawstwo klimatyczne 
będzie trudne, jak nie niemożliwe, do przeprowadzenia przez Kongres. Za czasów Obamy, 
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Demokraci mieli w senacie 59 mandatów i ustawa o czystej energii z 2009 r. (tzw. Ustawa 
Waxmana-Markeya) - nie zdobyła większości w Senacie.

Nowy prezydent, w ramach istniejących uprawnień, mógłby cofnąć wiele zmian regula-
cyjnych Trumpa. Na przykład leasing terenów federalnych pod wydobycie ropy i gazu. 
Biały Dom mógłby próbować zablokować ukończenie rurociągu Keystone XL. Mógłby 
przywrócić wyśrubowane standardy Obamy dla paliw płynnych. Istnieje również moż-
liwość wykorzystania uprawnień Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) do 
regulacji finansowych spółek notowanych na giełdzie w celu podniesienia kosztu kapi-
tału na rozwój energetyki kopalnej lub do ustalenia standardów ujawniania informacji  
o przedsiębiorstwach związanych z klimatem.  Podobnie, za pomocą regulacji rządowych, 
usiłował działać prezydent Obama po tym, jak Senat odrzucił jego plan Czystej Energii.  
Regulacja poległa jednak w Sądzie Najwyższym i to zanim nastał Trump. Obecnie więk-
szość w sądzie mają konserwatyści ( 6-3) i najprawdopodobniej Sąd opowie się przeciwko 
regulacjom, za utrzymaniem stanu obecnego.  Należy się spodziewać drobnych przesunięć 
regulacyjnych w ramach stanów, ale i tu mała szansa, żeby filary Green New Deal zdobyły 
aprobatę stanowych sądów apelacyjnych. Donald Trump mianował ponad 200 sędziów 
regionalnych w ciągu ostatnich czterech lat.

Promocja demokracji i praw człowieka

Administracja Bidena powróci zapewne do tradycyjnej roli promotora wszelkich zagadnień 
związanych w prawami człowieka, wolności mediów, wszystkich grup mniejszościowych 
czy problematyki planowania rodziny – dostępu do aborcji. 

Doradca prezydenta elekta Tony Blinken zaproponował nawet stworzenie nowego ro-
dzaju sojuszu państw demokratycznych. W jakim stopniu program ten jest realny, okaże 
się w najbliższych miesiącach. Szeroko rozumiana dyplomacja publiczne znajdzie się  
z pewnością w centrum uwagi nowej administracji.

Polityka obronna

Temat ten jest tak szeroki, że zasługuje na oddzielne opracowanie. WEI pracuje nad 
odrębnym dokumentem. Postaramy się szczegółowo omówić strategiczne plany nowej 
administracji, w pierwszym kwartale 2021 roku. 

Na potrzeby naszej wstępnej analizy należy zasygnalizować jedynie podstawowe pytanie: 
czy i w jakim stopniu budżet obronny USA zostanie okrojony. W szeregach Partii Demo-
kratycznej, zwłaszcza jej lewego skrzydła popularne są poglądy o konieczności okrojenia 
budżetu nawet o 10 proc.  Tak duże cięcia raczej nie nastąpią, jednak jakieś oszczędno-
ści wymusi sytuacja ekonomiczna i budżetowa państwa. Administracja będzie również 
poszukiwała nowych źródeł finansowania zapowiedzianych inwestycji publicznych  
w dziedzinie energii odnawialnych. Oczywiście przy założeniu, że zdoła przeprowadzić 
przynajmniej część swoich propozycji przez Kongres. 
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Nowe kierownictwo Pentagonu będzie zmuszone do dokonania nowej priorytetyzacji 
wydatków. Istnieje kilka możliwości wypracowania oszczędności. Najczęściej wymienia-
nym jest ograniczenie bardzo kosztownych programów modernizacji triady nuklearnej 
(w tym wypadku nowy układ rozbrojeniowy z Rosją byłby Stanom Zjednoczonym bar-
dzo przydatny).  W naszym wcześniejszym raporcie zwracaliśmy uwagę na potencjalne 
groźne skutki takiego porozumienia1.

Inne ewentualności to:

• ograniczenie programów antyrakietowych;
• zmniejszenie zakupów nowych samolotów F 35;
• wycofanie się z zakupów niszczycieli rakietowych klasy Zumwalt;
• graniczenie modernizacji atomowych okrętów podwodnych. Ten ostatni punkt 

zdaje się najmniej prawdopodobny w kontekście planów wdrażania strategii 
odstraszanie wobec Chin. 

W kwestii rozmieszczenia wojsk amerykańskich poza terytorium Stanów Zjednoczonych 
nie są oczekiwane większe zmiany. Eksperci oczekują jedynie, że jedną z pierwszych de-
cyzji nowej administracji będzie anulowanie decyzji prezydenta Trumpa o wycofaniu 12 
tysięcy żołnierzy amerykańskich z Niemiec. Mimo iż niektóre z proponowanych zmian 
miały duże uzasadnienie merytoryczne – na przykład przeniesienie dowództwa wojsk 
amerykańskich w Europie ze Stuttgartu do Mons w Belgii i ulokowanie go w sąsiedztwie 
natowskiej kwatery SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) – obiema in-
stytucjami dowodzi ten sam czterogwiazdkowy generał amerykański. 

W kwestii Afganistanu i Syrii Biden nie będzie raczej zmieniał decyzji poprzednika  
i ponownie rozmieszczał znacznych sił na terytorium tych państw. Stany Zjednoczone 
powrócą zapewne do wyprzedzających konsultacji z sojusznikami i niezaskakiwania ich 
swoimi jednostronnymi decyzjami.

Elementy polityki gospodarczej związane z polityką międzynarodową

Kwestie związane z międzynarodową polityką handlową, systemem ceł i kursów walut 
z pewnością będą dominowały działania nowej administracji. Dotyczy to tak Chin jak  
i Unii Europejskiej czy państw basenu Pacyfiku. 

W unijno-amerykańskich stosunkach handlowych oczekiwane jest „odprężenie” i odej-
ście od gróźb wprowadzenia prohibicyjnych ceł. Rozmowy handlowe nabiorą nowego 
dynamizmu i gdyby obie strony wykazały wolę kompromisu i ustępstw możliwe jest 
wypracowanie szeregu nowych porozumień. Z drugiej strony nikt nie oczekuje powrotu 
do obamowskiej wersji szerokiego porozumienia o wolnym handlu TTIP (Transatlantic 
Trade and Investment Partnership). 

1 https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Analiza_A_Talaga_01_11_2020.pdf

https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2020/11/Analiza_A_Talaga_01_11_2020.pdf
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Elementy nowego porozumienia mogą obejmować:

• Kompromis w sporze dotacji dla firm lotniczych Boeing-Airbus;
• Porozumienie w sprawach opodatkowania amerykańskich koncernów informa-

tycznych;
• Wygaszenie sporów w sprawie eksportu do US europejskiej stali, aluminium, 

samochodów i części samochodowych;
• Wspólne działania na rzecz reformy Światowej Organizacji Handlu (ograniczenie 

nieuzasadnionych koncesji dla Chin);
• Ochrona danych osobowych;
• Porozumienia w sprawie definicji i możliwości eksportu amerykańskiej żywności 

modyfikowanej genetycznie; 
• Szersze dopuszczenie koncernów amerykańskich do europejskich projektów 

badawczych związanych z obronnością; 
• Ustalenie wspólnej polityki gospodarczej wobec Chin, zarówno w kwestiach han-

dlowych, inwestycyjnych jak i informatycznych (5G).
• Wspólne przedsięwzięcia związane z ochroną klimatu. Po powrocie USA do po-

rozumień paryskich otwiera się tu wiele możliwości działań tak bilateralnych 
US-UE oraz na forach organizacji międzynarodowych.

Zrealizowanie tych postulatów będzie jednak wymagało chęci do kompromisów i ustępstw 
z obu stron. Otwartym pozostaje pytanie jak dalece Unia Europejska będzie gotowa na 
wyjście naprzeciw kilku uzasadnionym merytorycznie postulatom amerykańskim.

Filary polityki podatkowej Bidena

Polityka podatkowa Bidena przez cały okres kampanii była celem ataków, na zmianę 
przez Berniego Sandersa jako zbyt zachowawcza, konserwatywna i Trumpa jako skraj-
nie socjalistyczna i destrukcyjna. W rezultacie mamy tu kombinacje jednego z drugim. 
Mieszanka radykalnych podwyżek podatków dla najwyżej zarabiających i niewielkiej 
poprawy warunków dla najbiedniejszych. Najwięcej na nowym systemie podatkowym 
zyska klasa średnia zamożna. Czyli w większości biali mieszkańcy przedmieść, osoby z 
wyższym wykształceniem, w tej grupie znajdzie się jakieś 10 proc elektoratu czarnych 
Amerykanów i 23 proc Azjatów głosujących na Bidena.  Podatki Bidena w żadnym wy-
padku nie będą wymarzoną maszynką sprawiedliwości społecznej, jaką zapowiadał 
kandydat skrajnej lewicy Bernie Sanders.  Najwyższa stawka podatku od wynagrodzeń 
z 40,8 proc ma wystrzelić do 55,8 proc.  Dodatkowo osoby zarabiające powyżej 400 tys. 
dolarów rocznie obciążane byłyby podatkiem 12,4 proc. Prawie dwie trzecie nowych 
wpływów podatkowych zostanie przeznaczone na rozszerzenie świadczeń, dla pracowni-
ków nisko opłacanych i wdów, i dodatki do kosztów życia dla emerytów. Przy czym Biden 
chce rekompensować koszty życia wszystkim emerytom, nawet milionerowi Sandersowi. 

Jeżeli chodzi o podatek od pracy, to bidenowska podwyżka będzie najwyższa stawka po-
datku od pracy od czasów administracji Jimmy’ego Cartera. Gdy doda się do tego podatki 
stanowe i miejskie, osoby najlepiej zarabiające mogą oddawać 60 proc swojego dochodu 
państwu.
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Podatek od osób prawnych ma wzrosnąć z 21 proc. do 28 proc. Oznacza to, że Stany 
Zjednoczone miałyby jedną z najwyższych stawek podatku CIT, zaraz po Francji i Japonii.  
Prezydent chce znieść też Trumpowski podatek repatriacyjny, 15 proc od pieniędzy z zy-
sków poza granicami kraju. To dobra wiadomość dla Europy. Duże prawdopodobieństwo, 
że amerykańskie koncerny nie będą zainteresowane przerzucaniem zysków do Ameryki. 
Bidena nawet specjalnie nie ukrywa, że chce nagrodzić najwierniejszą część swojego 
elektoratu. Przesuwa korzyści podatkowe od najbogatszych do wyższej klasy średniej i 
tzw. profesjonalistów. W nowym systemie wyraźnie spadną zarobki najlepiej zarabiają-
cego jednego procenta Amerykanów, a najwięcej zyskają Amerykanie znajdujący się w 
20 proc. najbogatszych

Biden osiągnie to nie tylko za pomocą nierównej progresywności, ale też dzięki najróż-
niejszym ulgom i specjalnym zwolnieniom. Jak choćby planowane umorzenie kredytów 
studenckich. Skorzystają na tym osoby z wyższym wykształceniem, które stanowią zale-
dwie 29 proc społeczeństwa, zarabiające średnio 56 605 dolarów rocznie. 

Prawie połowę zadłużenia z tytułu kredytów studenckich spłacają dziś lekarze, prawnicy, 
średni szczebel korporacyjny. Ale też wykładowcy uniwersyteccy, czy dziennikarze du-
żych sieci telewizyjnych. System nie będzie przyjazny dla najbiedniejszych Amerykanów, 
między innymi i dlatego, że szereg ambitnych planów klimatycznych, dotknie najniżej 
zarabiających.

Administracja prezydenta Bidena a Polska

Wiele pytań pozostaje w tej chwili otwartych. Podczas kampanii wyborczej Biden dość 
niefortunnie zaliczył Polskę do grupy państw totalitarnych. Z drugiej strony, w przeszłości 
odegrał czołową, bardzo pozytywną rolę podczas debaty na temat przyjęcia Polski do 
NATO. Część jego wypowiedzi należy przypisać wieloletniemu doradcy Bidena profesoro-
wi Nicolasowi Burnsowi z uniwersytetu Harvarda, jednym z kandydatów na sekretarza 
stanu. Burns od 1990 roku był zafascynowany przemianami w Polsce. O czym wielokrot-
nie pisał i mówił publicznie. Po objęciu rządów przez PiS dość długo obserwował zmiany 
zachodzące w Polsce i pierwszy raz we wrześniu 2018 roku napisał bardzo krytyczny 
tekst na temat polskiego rządu i ten sam ton utrzymuje się do dziś.

W początkowym okresie nie zależy oczekiwać gwałtownych zmian. Utrzymany zostanie 
ruch bezwizowy. Nie ulegnie zmianie współpraca obronna, choć nie nastąpią nowe dys-
lokacje wojsk amerykańskich do Polski. W dłuższej perspektywie można liczyć się z ich 
nieznaczną redukcją, a dokładniej przesunięcie części specjalistycznych wojsk do Rumunii.

Dwie zasadnicze kwestie, które wymagają uwagi to przyszłość bazy antyrakietowej  
w Redzikowie i sankcji amerykańskich na budowę rurociągu Nord Stream II. Hipotetycznie, 
mogą one stać się przedmiotem i „ofiarą” szerszych rokowań amerykańsko-rosyjskich.  
Z uwagi na i tak już napięte relacje Bidena z przemysłem energetycznym w Ameryce, Biały 
Dom najprawdopodobniej nie zmieni stanowiska w sprawie Nord Stream II. W czasie 
kampanii wyborczej wypowiadał się bardzo krytycznie o niemiecko-rosyjskiej inicjaty-
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wie i nawet jeżeli nie zajął stanowiska w sprawie sankcji, to nie zostawił wątpliwości, 
jakie jest jego stanowisko. Nord Stream II nie znalazł się jednak w żadnym oficjalnym, 
programowym dokumencie partii Demokratycznej, także za wcześnie na wyciąganie 
kategorycznych wniosków.

Stany Zjednoczone utrzymają zapewne zainteresowanie, poparcie i chęć udziału w polskim 
programie energii nuklearnej. Nie są zagrożone programy modernizacyjne polskich sił 
zbrojnych realizowane we współpracy z firmami amerykańskimi – F 35, system Patriot, 
rakiety M142 Himars i inne.

Polem kontrowersji będzie zapewne kwestia interpretacji „rządów prawa”, niezależności 
sędziów, wolności mediów, praw mniejszości seksualnych, praw kobiet. Obecnie pozostaje 
otwarte pytanie, jak stanowczo nowa administracja będzie je poruszała?

Można oczekiwać, iż w szerszym niż dotychczas zakresie powróci kwestia restytucji mienia, 
a zwłaszcza mienia bez spadkowego. WEI we wcześniejszych analizach wskazywał, że 
sprawa powróci po wyborach, niezależnie od tego, kto zostałby prezydentem. Minister-
stwo Spraw Zagranicznych przesłało bogate opracowanie do Departamentu Stanu już 
ponad rok temu i sprawa chwilowo została zamrożona, ale nigdy nie została zamknięta. 
Należy założyć, że do tematu powróci Senat.

Wiele z odpowiedzi na tak sformułowane pytania poznamy dopiero po uformowaniu się 
nowej administracji i jej pierwszych kontaktach z władzami w Warszawie. Symboliczne, 
ale i polityczne znaczenie będzie miał fakt, kiedy dojdzie do pierwszej rozmowy telefo-
nicznej prezydentów, ministrów spraw zagranicznych, kto obejmie funkcję ambasadora 
USA w Warszawie? 

Polonia amerykańska

Aktualnie nie dysponujemy wynikami badań, jak rozkładał się podział głosów w pol-
sko-amerykańskiej grupie etnicznej podczas wyborów prezydenckich. Stany, w których 
jest największe skupienie wyborców polskiego pochodzenia, poparły w zdecydowanej 
większości kandydaturę Josepha Bidena (Illinois, Connecticut, New Jersey) W Wisconsin, 
Michigan, Pensylwanii, Biden wygrał niewielką większością. Właściwie jedynym stanem 
ze znacznym skupiskiem wyborców polonijnych, w którym tryumfował Donald Trump, 
było Ohio. 

Niestety liczba członków Kongresu polskiego pochodzenia uległa dalszej redukcji. Po raz 
pierwszy od ponad 80 lat w Izbie Reprezentantów nie zasiada żaden kongresman polskiego 
pochodzenia z Chicago i stanu Illinois. Ostatni, Daniel Lipinski z południowego Chicago 
przegrał wiosną 2020 roku prawybory w Partii Demokratycznej i w ogóle nie startował 
w listopadowych wyborach. 

Obecnie liczba członków Kongresu USA polskiego pochodzenia ogranicza się jedynie do 
trzech osób: republikańskiej senator Lisy Murkowski ze stanu Alaska oraz członków 
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Izby Reprezentantów z ramienia Partii Demokratycznej Marcy Kaptur z Ohio, a także 
Toma Malinowskiego w New Jersey. 

Lisa Murkowski nie musiała startować w tegorocznych wyborach. Jej kadencja ubiega 
dopiero za dwa lata. Senator zaliczana jest do liberalnego, krytycznego wobec prezy-
denta Trumpa skrzydła Partii Republikańskiej. Reprezentując Alaskę, nie była aktywna  
w sprawach polskich czy szerzej europejskich. 

Marsy Kaptur reprezentuje w Izbie Reprezentantów okręg miasta Toledo w stanie 
Ohio od roku 1983. W wyborach 3 listopada wygrała zdecydowanie, zdobywając ponad 
63 procent głosów. Jest osobiście zaprzyjaźniona z Joe Bidenem, który w październiku 
odwiedził jej okręg wyborczy i uczestniczył we wspólnym wiecu. Kaptur zawsze była 
aktywna w sprawach polskich, wspierała przyjęcie Polski do NATO, angażowała się  
w wiele inicjatyw promocyjnych. Zaliczana jest do centrowego skrzydła partii. Kaptur jest 
dumna i podkreśla swoje związki z krajem przodków, ale jednocześnie jest bardzo aktywna  
w kwestiach praw kobiet i przy kilku okazjach wyrażała zaniepokojenie sytuacją w Polsce.

Tom Malinowski z New Jersey zasiada w Izbie Reprezentantów zaledwie od dwóch lat. 
W tym roku miał szczególnie trudną kampanię wyborczą, ponieważ jego kontrkandydat 
otrzymał duże wsparcie finansowe z funduszu wyborczego Partii Republikańskiej. Ma-
linowski zdołał jednak wygrać niewielką różnicą głosów - 52 do 48 procent. Urodzony  
w Słupsku kongresman mówi po polsku i kilkakrotnie odwiedzał Polskę. Jest on również 
zaliczany do centrowego skrzydła partii. Pracując w komisji spraw zagranicznych Izby 
Reprezentantów przywiązywał dużą wagę do problematyki przestrzegania praw czło-
wieka i wolności mediów. 

Osobą, której należy się przyglądać w najbliższym czasie, jest Ambasador Mark Brzeziński 
bardzo aktywny w kampanii Bidena Polish Americans for Biden. Mark stara się obecnie 
o stanowisko w administracji Bidena, z opcją na ambasadę w Warszawie.



17

Wnioski

Pełną analizę, zarówno priorytetów jak i możliwości nowej administracji, będziemy  
w stanie zaprezentować po 5 stycznia 2021 roku, czyli po zakończeniu dogrywki wyborach 
do Senatu, w Georgii. Od tego zależeć będzie szereg kluczowych programów Demokratów. 
Na dziś skłaniamy się ku tezie postawionej we wprowadzeniu, że wbrew silnej polaryzacji, 
wygrana Demokratów w wyścigu o Biały Dom niewiele zmieni w amerykańskiej polity-
ce. Joe Biden otrzymał ogromne poparcie Amerykanów, ale tego nie można powiedzieć  
o agendzie jego partii. Radykalne programy klimatyczne, energetyczne czy społeczne, nie 
mają większych szans na poparcie w Kongresie. Biden otrzymał wyraźny mandat społecz-
ny na przeprowadzenie Ameryki przez kryzys COVID-19 i na ustabilizowanie nastrojów 
społecznych. Ameryka nie jest gotowa na kolejną wojnę ideową i Trump będzie musiał 
ostudzić zapędy progresywnej części swojej partii. Jeżeli chodzi o relacje z Polską, to tu w 
zasadzie nic się nie zmieniło w stosunku do naszego wcześniejszego raportu. Polski rząd 
musi się przygotować na szereg nieprzyjemnych gestów ze strony administracji USA. Nie 
będą one miały jednak większego wpływu dla najważniejsze dla nas kwestie obronne. Co 
nie znaczy, że napięcia wokół LGBTQ i praworządności – zła atmosfera wokół Polski, nie 
zostaną wykorzystana do nasilenia presji w sprawie bez spadkowego mienia żydowskiego.
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