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Tymczasowa umowa dotycząca kosztów 

stacjonowania wojsk amerykańskich  

w Japonii 

 

W połowie lutego Japonia i Stany Zjednoczone ustaliły, ile Tokio zapłaci za obecność 

wojsk amerykańskich w 2021 roku. Ta kwota to blisko 200 miliardów jenów, co nie 

odbiega od sum znanych z 2020 roku i lat poprzednich. Umowa ma jednak 

najprawdopodobniej charakter tymczasowy (jej ekspresowe zawarcie jest niejako 

wymuszone sytuacją pandemiczną). Dlatego należy się spodziewać, że wkrótce strony 

wrócą do rozmów. Zazwyczaj bowiem zawierano umowy pięcioletnie. Zawarcie umowy 

po szybkich negocjacjach w takim właśnie kształcie jest korzystne dla obu stron. W obu 

państwach umacnia władze (nowego prezydenta Joe Bidena i nowego premiera 

Yoshihide Suga). Pozwala także ,,kupić czas’’ potrzebny na rozwiązanie problemów 

wewnętrznych.  

Jest niemal pewne, że Stany Zjednoczone nie zrezygnują z pomysłu nakłonienia Japonii 

(i innych sojuszników) do ponoszenia większych kosztów związanych z własną obroną, 

a przede wszystkim obecnością i działalnością amerykańskich żołnierzy. Trend ten 

będzie umacniał się w kolejnych latach, zwiększając napięcie w stosunkach 

bilateralnych i pogarszając sytuację bezpieczeństwa. 
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Warto obserwować amerykańsko-japońskie negocjacje oraz uwzględniać fakt, że  

z obecnością żołnierzy amerykańskich w Japonii wiązały się i wiążą rozmaite skutki: od 

pozytywnych: zatrudnienie oraz bezpieczeństwo wojskowe do negatywnych: wypadki 

oraz przestępstwa a także hałas i straty środowiskowe. Z tych powodów lokalna 

ludność mieszkająca w pobliżu baz ma do nich ambiwalentny stosunek, czego nie 

można raczej powiedzieć o większości japońskiego społeczeństwa. 

 

W połowie lutego Japonia i Stany Zjednoczone zawarły jednoroczną umowę dotyczącą 

kosztów stacjonowania wojsk amerykańskich w tym państwie1. Umowa ta jest nietypowa, 

ponieważ do tej pory państwa zawierały umowy pięcioletnie. Kwestia płatności za obecność 

wojsk amerykańskich była przedmiotem gorących negocjacji między oboma państwami. 

Szczególnie za prezydentury Donalda Trumpa Stany Zjednoczone starały się przekazać 

Japonii sygnał, że powinna ona ponosić większe koszty obecności amerykańskich wojsk.  

Umowa została zawarta po błyskawicznych uzgodnieniach (2-17 lutego). Jej wyjątkowy 

charakter wynika między innymi z kryzysu spowodowanego pandemią choroby COVID-19  

i należy podkreślić, że ma tymczasowy charakter. Strony ustaliły, że w 2021 Japonia wyda 

na utrzymanie wojsk amerykańskich 200 miliardów jenów, co jest kwotą zbliżoną do tej  

z 2020 roku i lat poprzednich. Jest jednak niemal pewne, że negocjacje zostaną rozpoczęte 

na nowo kiedy tylko sytuacja związana z pandemią się unormuje. Obowiązek częściowego 

utrzymania liczącego przeszło 54 tysiące żołnierzy amerykańskiego kontyngentu przez 

Japonię wynika bezpośrednio z umowy dwustronnej zawartej z Waszyngtonem. Na mocy 

tej umowy Japonia ponosi mniej więcej 75 procent2 wszystkich kosztów związanych ze 

stacjonowaniem wojsk amerykańskich na swoim terytorium. W tej liczbie ujęte są na 

przykład pełne koszty wynagrodzeń japońskich cywilnych pracowników baz, a także ponad 

60 procent wydatków baz amerykańskich na media3. 

Oprócz kosztów gospodarczych Japonia ponosi koszty społeczne i przyrodnicze 

amerykańskiej obecności wojskowej. Mimo faktu, że zatrudnienie w bazach znajduje wielu 

Japończyków, mieszkańcy okolic baz są raczej negatywnie nastawieni do ich istnienia4. Co 

jakiś czas zdarzają się wypadki drogowe z udziałem pijanych amerykańskich żołnierzy, jak 

również przestępstwa seksualne, w tym dotyczące dzieci (na przykład w 1955 roku żołnierz 
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amerykański zgwałcił i zabił 6-letnią dziewczynkę5, w 1995 trzech Amerykanów porwało  

i zgwałciło 12-letnią Japonkę6, a w 2016 roku były żołnierz piechoty morskiej zgwałcił  

i zamordował 20-letnią kobietę7). Mają miejsce również incydenty ściśle związane  

z działaniem wojska. Jednym z najbardziej spektakularnych z nich było przypadkowe 

wystrzelenie rakiety zawierającej głowicę jądrową do oceanu w pobliżu portu Naha w 1959 

roku (wówczas Okinawa nie była jeszcze terytorium Japonii; powróciła do niej w 1972 roku, 

ale dopiero w 2015 roku Amerykanie oficjalnie przyznali się do składowania na terenie 

wyspy broni jądrowej w czasach przed 1972 rokiem)8. W tym samym 1959 roku miał miejsce 

wypadek samolotu F-100, który runął na szkołę podstawową, powodując śmierć 17 osób  

i raniąc 2109. Podobny, choć znacznie mniejszy wypadek zdarzył się w 2017 roku – tym 

razem na boisko szkolne spadła szyba z amerykańskiego śmigłowca CH-53E. Odłamki lekko 

raniły jednego chłopca10. Rozmaite wypadki, zbrodnie i pospolite przestępstwa (niekiedy 

amerykańscy żołnierze są zatrzymywani za jazdę w stanie nietrzeźwości, napady albo 

kradzieże11) nie są oczywiście zdarzeniami, które występują często i definiują amerykańską 

obecność w Japonii. Istnieją jednak sygnały, że japońska policja nie jest w stanie skutecznie 

wyegzekwować przestrzegania prawa przez amerykańskich żołnierzy. Oprócz tego wszelkie 

niebezpieczne incydenty związane z Amerykanami mocno wpływają na percepcję i co jakiś 

czas powodują masowe protesty lokalnej ludności. Najbardziej znane z takich demonstracji 

to zamieszki w mieście Koza w 1970 roku, które wywołało potrącenie pijanego Okinawczyka 

przez pijanego amerykańskiego kierowcę; w starciach z amerykańską żandarmerią 

uczestniczyły blisko trzy tysiące mieszkańców Okinawy; dla kontrastu obecnie w różnych 

pokojowych protestach uczestniczy zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu tysięcy osób przy 

ludności prefektury obliczanej na około półtora miliona. Oprócz tego właśnie na Okinawie, 

gdzie na aż 18 procentach powierzchni wyspy stacjonuje większość (75 procent) 

amerykańskiego personelu, działalność wojskowa przyczynia się ponadto do 

zanieczyszczenia środowiska, a także zwiększonego poziomu hałasu12. 

Negatywne aspekty obecności amerykańskiej nie oznaczają jednak, że całe społeczeństwo 

japońskie jest przeciwne istnieniu baz. Jest raczej odwrotnie. Według przeprowadzonych  

w ostatnich latach (2015,2016, 2018) przez Pew Research badań opinii większość (67 

procent) Japończyków miało pozytywny stosunek do Stanów Zjednoczonych13, a 36 procent 

za najważniejsze osiągnięcie i wartość we wzajemnych relacjach uznało utrzymywany od 
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1945 roku sojusz wojskowy14. Jednocześnie należy zauważyć, że publiczne postrzeganie 

Ameryki przez Japończyków pogorszyło się nieco w stosunku do lat poprzednich, co może 

wskazywać na rozczarowanie prezydenturą Donalda Trumpa15 oraz na umacnianie się 

bardziej autonomicznych i asertywnych tendencji w Tokio. 

 

Wnioski 

 

Zawarcie umowy w takim kształcie jest w tym momencie korzystne dla obu stron.  

W Stanach Zjednoczonych umacnia się administracja nowego prezydenta (niedawno 

minęło 100 dni prezydentury Joe Bidena). Podobnie w Japonii minęło kilka miesięcy, od 

kiedy po rezygnacji Shinzo Abe (wrzesień 2020) premierem został Yoshihide Suga. Umowa 

może być zatem odczytana przez społeczeństwa obu państw jako sukces. Poza tym 

pozwala zyskać czas potrzebny obecnie do walki ze skutkami pandemii koronawirusa. Jak 

wspomniano, kwestia kosztów powróci jako istotny temat we wzajemnych relacjach obu 

państw i należy spodziewać się, że Amerykanie będą starali się skłonić Japonię do 

większego zaangażowania. 

W kontekście rozwijającej się współpracy wojskowej Polski ze Stanami Zjednoczonymi oraz 

rotacyjnej obecności wojsk amerykańskich w naszym kraju, odpowiednie instytucje 

mogłyby obserwować toczące się negocjacje Tokio z Waszyngtonem. Pozycja negocjacyjna 

Polski jest jednak gorsza niż japońska, ponieważ europejski teatr działań jest  

w Waszyngtonie traktowany jako istotny, ale nie pierwszoplanowy. Należy mieć poza tym 

świadomość dużej różnicy potencjałów między Japońskimi Siłami Samoobrony a Siłami 

Zbrojnymi RP, jak również lepszej pozycji japońskiego przemysłu zbrojeniowego, a także 

bardziej peryferyjnego (z punktu widzenia interesów Stanów Zjednoczonych) położenia 

Polski. Z tych powodów ewentualne rezultaty negocjacji japońsko-amerykańskich nie będą 

mieć raczej bezpośredniego przełożenia na możliwości manewrowe polskich negocjatorów.  

W tworzeniu planów warto jednak uwzględniać fakt, że z obecnością żołnierzy 

amerykańskich w Japonii wiązały się również straty społeczne w bezpośrednim sąsiedztwie 

baz.  
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Z uwagi na amerykańską potrzebę skupienia zainteresowania w obszarze Pacyfiku, ale 

również wzmagające się sentymenty izolacjonistyczne w ramach samego społeczeństwa 

amerykańskiego, wydaje się, że przerzucanie coraz większej odpowiedzialności za 

obronność na sojuszników jest stałym trendem, który będzie się umacniał w kolejnych 

latach. Oznacza to, że amerykańska obecność będzie coraz droższa, a Amerykanie będą 

oczekiwać od sojuszników nowych ustępstw i koncesji. Kolejne lata mogą być ponadto 

czasem, kiedy trwałość niektórych sojuszy zostanie wypróbowana z większą niż dotychczas 

intensywnością. 

 

Konrad Rumiński – analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji 
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Japan and the US agree on the cost of US military presence in 2021 

 

Konrad Rumiński 

 

In mid-February, Japan and the United States agreed how much Tokyo would pay for the 

presence of US troops in 2021. This amount is close to 200 billion yen, which does not differ 

from the amounts known from 2020 and previous years. However, the agreement is most 

likely of a temporary nature (negotiation speed has been affected by the pandemic). 

Therefore, it is to be expected that the parties will return to talks soon. Usually this issue 

was regulated by five-year contracts. Signing a deal so promptly is beneficial for both 

parties, as it strengthens the authorities in both countries (the new president Joe Biden and 

the new prime minister Yoshihide Suga). It also allows them to ‘buy time’ needed to solve 

internal problems. 

It is almost certain that the United States will not give up on the idea of persuading Japan 

(and other allies) to bear greater costs related to its own defense, and above all, the 

presence and activities of American soldiers. This trend will likely strengthen in the coming 

years, amidst increasing international tensions and worsening security situation in the 

Pacific region. 


