Bidenovy plány: Ospalej Joe a budoucnost amerických ozbrojených sil

Co máme čekat od Bidenovy administrativy? Nastane radikální změna, nebo spíše kontinuita? A co to všechno může znamenat pro americkou armádu?

Můžeme o tom vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je zhruba tak všechno, co se proti tomu dá dělat. Volby v USA vyvolaly obrovské emoce, ovšem oficiální výsledek je jasný. Joe Biden porazil Donalda Trumpa, 20. ledna 2021 se stal 46. americkým prezidentem a na pozici viceprezidenta se usadila Kamala Harrisová, první žena v tomto úřadu. Již před volbami se ve veřejném prostoru vyskytovaly zděšené prognózy či varování, že tato dvojice zavede Ameriku do pekel, ovšem existuje i dostatek důkazů, že to nakonec asi nebude tak hrozné a že pro USA i svět se toho ve skutečnosti zase tak moc nezmění.

Základní principy a záměry
Navzdory obrovskému rozštěpení americké společnosti totiž pořád platí, že podstata americké zahraniční a bezpečnostní politiky zůstává stejná, což ostatně platí o všech velmocích, protože všem jde především o prosazování zájmů. Liší se samozřejmě forma, liší se metody, ale obsah a cíle zůstávají. Pokud si odmyslíte Trumpovo excentrické vystupování, tweetování či některé provokativní výroky (které prostě patřily do jeho komunikační a vyjednávací strategie), pak se po stránce obsahu choval jako velice pragmatický realista, který se snažil prosazovat americké zájmy v gradujícím soupeření mocností. Biden jako zkušený profesionál bude usilovat o totéž, byť tomu nepochybně bude (jakožto konvenční politik) dávat odlišnou formu. Také je potřeba poněkud utlumit obavy, že jeho nástup bude znamenat „bianco šek“ pro různé neomarxistické a další aktivisty z levicového křídla Demokratické strany. Viceprezidenta Harrisová je symbol těchto tzv. pokrokářů, jenže právě jen tím také zůstává, jelikož pravomoci viceprezidenta jsou minimální. Bidenovy nominace na členy vlády zatím ukazují, že chce poskládat kabinet velmi umírněný a spíš středový, což vlastně odpovídá tomu, co je známo o samotném Bidenovi, jenž se v Senátu vždy snažil hledat dohody a kompromisy.

Koncepce pro ozbrojené síly
Mezi administrativami Trumpa a Bidena tudíž jistě budou obsahové rozdíly, co se týče vnitřní politiky, tedy např. přístupu k daním, veřejným službám atd., jelikož tak to při střídání pravice a levice vždycky je (a je to tak správně), kdežto obranná, bezpečnostní a zahraniční politika se zřejmě změní relativně málo. Ačkoliv to asi někteří Trumpovi fandové nebudou slyšet rádi, za jeho administrativy se v mnohém navázalo na to, co se provedlo za Baracka Obamy, jenž zase v lecčems navazoval na období George W. Bushe. Žádná strana, ideologie či osobnost zkrátka nemůže „zvítězit“ nad objektivní geopolitickou, ekonomickou a demografickou realitou, takže od Bidena čekejme změny hlavně kosmetické, nikoli obsahové. Levicové křídlo strany ho sice asi bude chtít dotlačit k velkým škrtům v obraně, je však pravděpodobné, že právě v tom bude „Ospalej Joe“ hledat spíše kompromis s republikány. Nechal se již slyšet, že hodlá zredukovat některé starší zbraňové systémy, jež v moderních válkách ztrácejí účinnost, kdežto více peněz má směřovat do nových technologií, mezi které patří např. bezpilotní stroje, umělá inteligence či kybernetické a kosmické prostředky. Do toho zapadá mj. již běžící proces reformy námořní pěchoty, jež se rozhodla vyřadit tanky Abrams a transformovat se v lehčí a agilnější sílu, která bude schopna rychleji se rozmístit a zasáhnout.

Nastupující šéf Pentagonu
Bidenovým plánům v oblasti armády odpovídá i osobnost, kterou si vybral pro pozici ministra obrany. Penzionovaný generál Lloyd Austin se stane prvním mužem černé pleti na této pozici. Na jeho osobu se již snáší i hlasitá kritika, ačkoli je velmi příznačné, že právě kvůli jeho barvě zůstává mimořádně umírněná a slušná, neboť žádný aktivista zjevně nechce riskovat obvinění z rasismu. Levicovému křídlu demokratů nejvíce vadí právě skutečnost, že Austin byl generál, což je přesně totéž, co jim vadilo i u Jamese Mattise, protože to porušuje americkou tradici, že ministr obrany musí být takřka „kovaný civil“, aby byla zachována kontrola civilních politiků nad armádou. Na Austinovu obranu ovšem pozvedla hlas řada odborníků, kteří tvrdí, že právě tato tradice by se měla opustit, jelikož do vedení Pentagonu nezřídka přivádí kariérní úředníky s malými znalostmi o armádě. Lloyd Austin je naopak zkušený a schopný velitel, který vzešel z pěchoty a působil také u výsadkářů. Od března 2013 do března 2016 stál v čele CENTCOM, tedy velení pro Střední Východ, kde vystřídal již zmíněného generála Mattise. Velel tedy také operacím proti Islámskému státu. Ačkoli pochází z řad obecně dost konzervativních „bigošů“, patří i mezi fandy moderních technologií, a tudíž se jeví jako správná osoba pro řízení procesu komplexní modernizace amerických ozbrojených sil.

Jaderná odstrašující triáda
Velké diskuse vyvolávají Bidenovy postoje vůči jaderným zbraním a lze očekávat, že také zde bude čelit silnému tlaku z „progresivního“ křídla Demokratické strany. To už řadu let tvrdí, že by se odstrašující triáda USA měla změnit na dyádu, resp. že by se mohly bez náhrady vyřadit pozemní mezikontinentální balistické střely Minuteman III. Podle názoru „pokrokářů“ zvyšují riziko propuknutí nukleární války, protože se trvale nacházejí v nejvyšším stupni pohotovosti, kdežto jejich zastánci argumentují především vysokou odolností těchto raket. Firma Northrop Grumman v loňském roce obdržela smlouvu na vývoj zbraně GBSD (Ground Based Strategic Deterrent), jež má perspektivně vystřídat Minutemany, avšak tento projekt čelí silné opozici a je možné, že jej Bidenova administrativa zastaví ve prospěch dalšího prodloužení životnosti a modernizace raket Minuteman. Nebylo by to sice optimální, ale nabízelo by se to jako vhodný kompromis, jenž by uspokojil levicové křídlo strany a umožnil by zachovat triádu. Další téma představují scénáře použití jaderných zbraní, jelikož Joe Biden už naznačil, že by USA mohly přehodnotit nukleární doktrínu ve smyslu přijetí nějaké podoby závazku NFU („no first use“), tedy že nenasadí svoje jaderné prostředky jako první.

Export amerických zbraní
Dají se také očekávat určité změny v pravidlech vývozu americké vojenské techniky, ačkoli to bude záviset na řadě různých faktorů. Připomeňme, že Barack Obama podepsal nařízení, které výrazně zostřilo pravidla pro vývoz bojových dronů, což pak v praxi pomohlo především Číně a jejím bezpilotním bojovým letadlům, která si koupila i řada spojenců USA. Prezident Trump ovšem tento dekret zrušil a restrikce uvolnil. Dosud není jasné, jak se k tomuto tématu postaví „Ospalej Joe“, jenže je pravděpodobné, že omezí ochotu USA exportovat zbraně do některých kontroverzních států v čele s arabskými „ropnými“ monarchiemi. Joe Biden totiž náleží i mezi kritiky jejich problematické intervence v Jemenu, jež se pochopitelně neobejde bez masivních dodávek amerických zbraní. Biden dal tedy najevo, že chce omezit prodeje americké techniky Rijádu. Také je známo, že demokraté oponují prodeji stíhaček F-35 Lightning II do Spojených arabských emirátů, který schválila Trumpova administrativa, jež v tomto dosáhla kompromisu s Izraelem, který se proti tomuto obchodu hlasitě stavěl. Je proto možné, že Emiráty dopadnou podobně jako Turecko a svých „Blesků“ se (zatím) nedočkají. Právě v otázce exportu F-35 do Turecka se však bývalý a nový prezident shodují. Lze proto očekávat, že Bidenova vláda bude trvat také na sankcích uvalených na turecké zbrojovky.

Výzkum a využití vesmíru
Leccos se zřejmě změní pro agenturu NASA a tématiku kosmu vůbec. Pravděpodobně se totiž bude do značné míry opakovat situace po nástupu prezidenta Obamy, jenž dramaticky seškrtal ambiciózní program svého předchůdce Bushe. Není žádné tajemství, že Donald Trump se řadí mezi velké fanoušky dobývání vesmíru, a tudíž přišel s plánem, podle něhož by ještě do konce jeho druhého volebního období (tedy nejpozději počátkem roku 2025) měli američtí astronauti znovu přistát na Měsíci. Vzhledem k technickému pokroku a rozvíjející se kooperaci NASA a soukromých firem (zejména SpaceX miliardáře Elona Muska) to patrně bylo proveditelné, ale druhé volební období se nekoná a Biden dal najevo, že hlavní cíle NASA vidí jinde. Podle něj by měla zejména provozovat družice zkoumající Zemi a její měnící se klima, a proto se návrat Američanů na Měsíc zjevně (zase) odkládá. Z toho důvodu již také oznámil svou rezignaci šéf NASA, který sdílel Bushovy a Trumpovy velké vize. Situace ale tentokrát zřejmě není natolik tristní jako po Obamových škrtech, protože se dá očekávat, že i bez větší účasti NASA hodlají pokračovat soukromníci jako Elon Musk či Jeff Bezos. A navíc je docela možné, že soupeření s asertivní Čínou ještě přinutí Bidena změnit názor.

Vztahy s dalšími velmocemi
Právě vztahy s Čínou představují oblast, kde bude Joe Biden zcela jistě navazovat na Donalda Trumpa a jeho tvrdý postoj. V minulosti sice „Ospalej Joe“ náležel spíše k zastáncům dobrých ekonomických vztahů obou velmocí, ale kvůli obchodním praktikám Pekingu a pochopitelně i kvůli koronaviru v poslední době evidentně změnil názor a začal nejlidnatější zemi světa stále důrazněji kritizovat, v čemž pokračoval i ve volební kampani. Tvrdý postoj k Číně má ostatně jasnou podporu v celém Kongresu a je to jedno z mála témat, za které Trumpa často chválila i řada jeho jinak neúprosných kritiků. Vnímání Číny se extrémně zhoršilo, což zákonitě souvisí i s tím, že Čína (navzdory svým vnitřním slabinám) nepochybně představuje hlavního soupeře USA v globální velmocenské „hře“, takže žádný americký prezident v podstatě nemůže jednat nějak zásadně odlišně od Trumpa. Nedá se očekávat, že by se zlepšily vztahy USA s Ruskem, jelikož terčem Bidenovy ostré kritiky se stal také prezident Putin (kdežto Trump, jak se zdá, si s ním celkem rozuměl), ačkoli nový obyvatel Bílého domu zjevně chce usilovat o prodloužení „pražské“ odzbrojovací smlouvy New START. Jistě se zlepší vztahy v NATO, avšak je jasné, že i Joe Biden bude na další státy tlačit, aby více investovaly do své obrany a bezpečnosti, což se samozřejmě dotkne také Armády České republiky.
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