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Podsumowanie 
 

Niniejszy raport omawia stosunek trzech wymienionych w tytule państw do 

administracji nowego prezydenta USA Donalda Trumpa. W każdej z części raportu 

wskazano najpierw na oczekiwania i obawy, jakie pojawiły się w tych krajach podczas 

kampanii wyborczej w USA. Następnie zanalizowano pierwsze kroki Waszyngtonu 

względem trzech państw i to, jak te działania zostały w nich przyjęte. W ostatniej części 

każdego z tekstów przedstawiono prognozy na najbliższy czas. Należy jednak 

podkreślić, że teksty dotyczą okresu do czerwca 2017 r. Jest to zatem dopiero sam 

początek prezydentury Donalda Trumpa. Zaobserwowane dotychczas zjawiska mogą, 

ale nie muszą wyznaczać trendów na najbliższe lata. 

 

Poniższy raport sygnalizuje pewne tematy istotne w stosunkach Chin, Korei 

Południowej i Japonii z USA i te wątki sugerujemy śledzić w przyszłości. Raport tym 

samym nie omawia całokształtu polityki amerykańskiej wobec Azji i nie jest oparty na 

analizie wewnętrznych uwarunkowań USA. Jest to spojrzenie szczególnie z perspektywy 

tych trzech państw azjatyckich. 

 

Poniżej zostały przedstawione wnioski z raportu. Nie muszą one świadczyć o globalnej 

polityce zagranicznej USA czy bezpośrednio przekładać się na sytuację Europy. 

Wskazują jednak nie tylko na pewne istotne procesy, lecz także na pewne 

charakterystyczne cechy administracji prezydenta USA i jego samego. Cechy te należy 

brać pod uwagę również z perspektywy polskiej. 

 

Wnioski z raportu 

 

Wszystkie omawiane tu państwa z pewnymi obawami obserwowały kampanię 

prezydencką i ostateczne zwycięstwo Donalda Trumpa. W Pekinie obawiano się, że 

administracja nowego prezydenta może rozpocząć wojnę handlową z ChRL, w Tokio – że 

wprowadzi obostrzenia w handlu z Japonią, w Seulu – że może z kilku powodów 

naruszyć dotychczasowy sojusz z Republiką Korei. W Japonii zastanawiano się ponadto, 

czy pod rządami D. Trumpa Waszyngton nie wycofa się z idei Trans-Pacific Partnership 

(TPP), czyli wielostronnej umowy o wolnym handlu między USA a państwami Azji  

(w tym Japonią) forsowanej wcześniej przez administrację Baracka Obamy. To ostatnie 

przewidywanie rzeczywiście okazało się trafne, gdyż decyzja o wycofaniu się z TPP była 

jednym z pierwszych kroków Trumpa. Pozostałe obawy jednak jak dotąd nie sprawdziły 

się. 

 

Styl wypowiedzi i zachowanie nowego prezydenta dość powszechnie budziły niesmak  

i konsternację. W sposobie komunikacji Trumpa (np. w „twitterowej dyplomacji”) 

bardziej problematyczne niż sam styl jest wrażenie, że jego wypowiedzi często nie są 

konsultowane i koordynowane z członkami administracji. Przykładowo ostre 
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wypowiedzi D. Trumpa względem Chin i Republiki Korei kontrastowały z bardziej 

stonowanymi i koncyliacyjnymi wypowiedziami sekretarza stanu Rexa Tillersona  

i sekretarza obrony Jamesa Mattisa. Powoduje to niepewności co do tego, kto jest 

decyzyjny w polityce zagranicznej USA i jakie jest faktyczne stanowisko Waszyngtonu  

w różnych sprawach. 

 

W Chinach, Japonii i Korei Południowej odnotowano ponadto „transakcyjny” styl 

działania Trumpa. Częsta wydaje się opinia, że nowy prezydent USA przenosi do 

dyplomacji metody stosowane w biznesie. Uwagę zwraca skupienie się amerykańskiego 

prezydenta na wątkach gospodarczych, publiczne akcentowanie kwestii spornych  

i wiązanie zagadnień bezpieczeństwa z handlowymi.  

 

Styl ten pasuje również do wewnętrznej polityki prezydenta USA, który podkreśla ideę 

„America First”, opierającą się m.in. na dbaniu w pierwszej kolejności o amerykańskie 

miejsca pracy. Z tym mogą być powiązane groźby o wojnie handlowej z ChRL (które 

jednak raczej nie zostaną zrealizowane), zapowiadana przez Trumpa renegocjacja 

umowy o wolnym handlu z Koreą Południową czy faktyczne wycofanie się z TPP. 

Oskarżenia prezydenta USA o to, że inne państwa zabierają Amerykanom miejsca pracy 

nie zawsze są jednak słuszne. Przykładowo dzięki umowie o wolnym handlu z Republiką 

Korei niektóre południowokoreańskie firmy przeniosły bądź przenoszą produkcję na 

terytorium USA. Przez pryzmat polityki „America First” i jej przełożenie na stosunki 

gospodarcze widać jak ważny wpływ na dyplomację Waszyngtonu mają obietnice 

prezydenta USA wobec jego elektoratu. 

 

W wypadku Chin okazuje się także, że D. Trump czasem nie tylko przenosi biznesowe 

podejście do dyplomacji, lecz także dzięki nowej pozycji wzmacnia działalność swoich 

firm. Świadczyłoby o tym zarejestrowanie w Chinach licznych znaków towarowych 

należących do firm prezydenta USA czy biznesowa działalność w Chinach jego zięcia, 

Jareda Kushnera. Nie licuje to oczywiście z oficjalnym krytykowaniem przez Trumpa 

Chin we wcześniejszym okresie, ale pasuje do późniejszego, bardziej koncyliacyjnego 

tonu prezydenta USA wobec Pekinu. 

 

Zauważalne jest również, że USA dążą do obniżenia kosztów swojej obecności 

wojskowej w Azji Wschodniej. Obecna administracja chce między innymi, by Japonia  

i Republika Korei ponosiły większą część kosztów stacjonowania żołnierzy 

amerykańskich na ich terenie. D. Trump zażądał też, by Seul poniósł koszty rozstawienia 

w Korei Południowej amerykańskiego systemu rakietowego THAAD. Wszystkie te 

kwestie mogą prowadzić do tarć dyplomatycznych w najbliższej przyszłości. Chęć 

obniżenia kosztów obecności wojskowej w regionie w mniejszym stopniu należy 

tłumaczyć „transakcyjnym podejściem” Trumpa, gdyż problem ten był sygnalizowany 

już przez poprzednie administracje amerykańskie. 
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Chociaż styl i podejście Trumpa bywają krytykowane, od objęcia przez niego stanowiska 

rozwiązania i mechanizmy dyplomacji USA wobec Chin, Korei Południowej i Japonii  

w istocie nie zmieniły się. Poza przykładami takimi jak rezygnacja z TPP prezydent 

Trump w gruncie rzeczy na razie kontynuuje linię prezydenta Obamy. Mimo 

wspomnianych wyżej kontrowersji, stosunki USA z Chinami, Koreą Południową i Japonią 

pozostają poprawne. Nie zaostrzono polityki względem Pekinu. Z zapowiadanych 

obostrzeń w handlu zrealizowano tylko wycofanie się z TPP. Zapowiedź 

izolacjonistycznej polityki D. Trumpa również nie znajduje jak dotąd odzwierciedlenia  

w rzeczywistości. Chociaż podniesiono wątek kosztów utrzymania wojsk, nowy 

prezydent USA z drugiej strony zapowiadał bardzo stanowcze podejście do Korei 

Północnej, nie wykluczając użycia sił zbrojnych. 

 

Wnioski względem poszczególnych państw 

 

Chińska Republika Ludowa. Antychińska retoryka Donalda Trumpa z czasu kampanii 

prezydenckiej bardzo zmieniła się po objęciu przez niego urzędu. Wojna handlowa nie 

doszła do skutku, a współpraca bilateralna jest kontynuowana. Pomimo kontrowersji 

(np. rozmowa telefoniczna z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen), Trump utrzymuje status 

quo w najbardziej zapalnych kwestiach (np. wspieranie sojuszników w regionie, 

amerykańska obecność na Morzu Południowochińskim). Pekin dalej stara się ocenić, na 

ile retoryka Trumpa to racjonalna gra, a na ile jest to element jego osobowości. Pomimo 

relatywnie stabilnej relacji na linii Waszyngton–Pekin, w najbliższym czasie prezydent 

USA będzie zapewne wywierał dalszą presję na chiński rząd, m.in. w kwestii 

rozwiązywania napięć na Półwyspie Koreańskim czy w ramach negocjacji bilateralnych 

umów handlowych. 

 

Republika Korei. Z uwagi na krótki czas urzędowania prezydentów zarówno USA, jak  

i Republiki Korei jest zbyt wcześnie, aby wyciągać daleko idące wnioski co do 

przyszłości ich stosunków. W pierwszym półroczu 2017 r. ujawniły się jednak zjawiska  

i problemy, które odegrają rolę w najbliższych miesiącach czy nawet latach. Prezydent 

USA za szczególnie istotne uważa renegocjowanie porozumienia o wolnym handlu  

z Republiką Korei. Administracja Donalda Trumpa będzie również dążyć do tego, aby 

Koreańczycy ponosili większe koszty stacjonowania amerykańskich sił zbrojnych  

w Korei Południowej. Z kolei administracja Moon Jae-ina będzie starała się 

wynegocjować korzystne dla siebie warunki transferu kontroli operacyjnej nad 

własnymi siłami zbrojnymi. Z uwagi na wiele nieporozumień dotyczących 

rozmieszczenia systemu THAAD kwestia ta prawdopodobnie będzie szczególnie 

problematyczna w relacjach Seulu z Waszyngtonem w kolejnych miesiącach. 

Wyzwaniem może okazać się także znalezienie trwałego wspólnego mianownika  

w polityce obu państw wobec Korei Północnej, a tym samym pogodzenie ostrzejszego 

stanowiska Trumpa z bardziej koncyliacyjną postawą Moona. 
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Japonia. Jak na razie nie sprawdziły się japońskie obawy, że administracja prezydenta 

Trumpa będzie prowadzić politykę protekcjonistyczną, która mogłaby zagrozić 

dwustronnym relacjom handlowym i interesom na przykład japońskich producentów 

samochodów na rynku amerykańskim. Dużym problemem we wzajemnych relacjach jest 

jednak odrzucenie przez amerykańskiego prezydenta wynegocjowanego z wielkim 

trudem Partnerstwa Transpacyficznego. Dlatego Japonia będzie się starała reaktywować 

inicjatywę nawet bez udziału Stanów Zjednoczonych. Dobrze rozwijają się japońsko-

amerykańskie relacje obronne, umacniane niesłabnącą pozycją Chin i niespokojną 

sytuacją wokół Korei Północnej. Zwiększone napięcia w regionie są korzystne dla 

obecnego japońskiego rządu, który dzięki temu jest mniej narażony na utratę 

popularności wewnątrz kraju i sukcesywnie buduje grunt pod reformy konstytucyjne 

oraz bardziej asertywną politykę zagraniczną. Pewnym wyzwaniem w relacjach 

obronnych Japonii i USA jest jednak inna ocena japońskiego zaangażowania w obecność 

wojsk amerykańskich w Japonii. Waszyngton wyraźnie oczekuje od Tokio większych 

nakładów związanych z bazami amerykańskimi, podczas gdy Japonia uważa, że są one 

wystarczające i wolałaby rozwijać własne zdolności obronne.  

 

Reasumując, procesy i zjawiska, które sugerujemy śledzić i brać pod uwagę to: 

 

 Zdarzający się czasem brak koordynacji i konsultacji między organami 

administracji D. Trumpa ujawniany w jego wypowiedziach. Należy obserwować, 

czy do tego samego zjawiska dochodzi wobec Polski i jej regionu i ostrożnie 

porównywać wypowiedzi poszczególnych członków administracji w danej sprawie. 

Przykładem podobnego zajścia wobec naszego regionu są np. sprzeczne wypowiedzi 

amerykańskiej administracji co do tego, czy podczas spotkania Trump–Putin  

w trakcie szczytu G20 w Hamburgu podnoszono kwestię rosyjskich ataków 

hakerskich podczas wyborów prezydenckich w USA. 

 

 Znaczenie „transakcyjnego podejścia” D. Trumpa dla polityki zagranicznej USA. 

Należy zastanowić się, jak wpływa to na charakter negocjacji USA z Polską  

i amerykańskich interesów względem naszego kraju i regionu. Podobnie jak  

w wypadku stosunku Trumpa np. wobec Korei Południowej (kiedy wbrew 

ustaleniom podczas publicznego wystąpienia z prezydentem Moonem Trump 

podniósł kwestię umowy o wolnym handlu) w trakcie wizyty w Warszawie 

amerykański prezydent podczas publicznego wystąpienia z prezydentem RP 

Andrzejem Dudą zapowiedział, że w przyszłości podniesie cenę za dostawy 

skroplonego gazu do Polski. 

 

 Zależność między polityką zagraniczną USA a polityką krajową. D. Trump stara 

się kształtować politykę zagraniczną tak, by jawiła się jako podporządkowana idei 
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„America First”, tj. przede wszystkim zabezpieczaniu dotychczasowych i tworzeniu 

nowych miejsc pracy dla amerykańskich obywateli. 

 

 Zależność między polityką zagraniczną D. Trumpa a interesami powiązanych  

z nim i jego rodziną firm. W wypadku ChRL prywatne interesy prezydenta USA 

mogą wpływać na jego stosunek do tego państwa, stąd należy obserwować, czy 

dzieje się tak w innych wypadkach. 

 

 Przełożenie retoryki prezydenta USA na pozycję ChRL na arenie 

międzynarodowej. Głoszony przez D. Trumpa izolacjonizm w wymiarze 

bezpieczeństwa i gospodarki jest wykorzystywany przez Chiny do umacniania ich 

międzynarodowego wizerunku jako orędownika globalizacji i liberalizmu 

gospodarczego. 

 

 Stosunek USA do Korei Północnej i jego znaczenie dla bezpieczeństwa regionu,  

a także dla międzynarodowej postawy Polski. W związku z niestałym 

członkostwem Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018–2019 

reprezentant naszego kraju będzie głosował również w sprawach dotyczących Korei 

Północnej. Stąd niezbędne jest rozpoznawanie postawy Waszyngtonu wobec tego 

państwa. 

 

 Kwestia kosztów utrzymania sił zbrojnych USA w Azji Wschodniej i znaczenie 

tego dla innych regionów. Dążenia do obniżenia kosztów utrzymania sił zbrojnych  

w tamtym regionie nie musi doprowadzić do zmniejszenia ich liczebności tamże  

(a zmniejszenie liczebności do pewnego stopnia nie musi spowodować osłabienia ich 

możliwości działania). Gdyby jednak tak się stało, należy obserwować jak wpływa to 

na obecność amerykańskich sił w innych regionach. Ponadto sam proces 

negocjowania przez obecną administrację USA kosztów obecności amerykańskich 

żołnierzy w Japonii i Republice Korei może dostarczyć wnioski dla Polski. 

 

 Stosunek administracji USA do wielostronnych i dwustronnych umów 

handlowych. Wystąpienie USA z Partnerstwa Transpacyficznego może być oznaką 

niechęci obecnej administracji amerykańskiej do wchodzenia w wielostronne 

umowy gospodarcze, co jest istotne w kontekście negocjacji nad Transatlantyckim 

Partnerstwem w dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Wola renegocjowania 

umowy o wolnym handlu z Republiką Korei świadczy o tym, że USA są 

zdeterminowane zmieniać porozumienia, które w ocenie obecnych władz  

w Waszyngtonie są niekorzystne dla amerykańskiej gospodarki. 
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Chińska Republika Ludowa 
Alicja Bachulska 
 

1. Oczekiwania i obawy Chin wobec prezydentury Donalda Trumpa  

 

W okresie kampanii prezydenckiej Donald Trump często krytykował rolę Chin na 

świecie. Wielokrotnie oskarżał Pekin o manipulowanie juanem na rynkach finansowych, 

kradzież amerykańskiej własności intelektualnej czy ekspansjonizm na Morzu 

Południowochińskim. Emocjonalny charakter wypowiedzi polityka oraz tzw. 

„twitterowa dyplomacja” zapoczątkowana już podczas kampanii wywołały rozbieżne 

interpretacje zarówno na Zachodzie, jak i w Chinach. Z jednej strony nieformalny 

charakter deklaracji Trumpa był rozumiany jako świadectwo jego nieobliczalnego 

charakteru i impulsywności. Z drugiej strony mógł on stanowić element strategii 

przedwyborczej obliczonej na potrzeby części coraz bardziej podatnego na 

populistyczne hasła amerykańskiego elektoratu. Chińskie media od samego początku 

odnosiły się sceptycznie do tego rodzaju komunikacji. Na przykład według komentarza 

zamieszczonego na stronie rządowej agencji prasowej Xinhua na początku stycznia  

2017 r. zamiłowanie nowego prezydenta USA do „twitterowej dyplomacji” zostało 

ocenione jako „niepożądane” (不可取, bukequ), ponieważ „dyplomacja to nie zabawa dla 

dzieci” (外交绝非儿戏, waijiao juefei erxi)1. Problem z jednoznaczną interpretacją 

wypowiedzi Trumpa był dla Pekinu pierwszym sygnałem trudności komunikacyjnych, 

które stały się jednym z ważniejszych elementów jego prezydentury.  

 

W porównaniu z Demokratami, którzy w Chinach kojarzeni są z propagowaniem tzw. 

„uniwersalnych wartości” (m.in. krytyka łamania praw człowieka czy braku 

demokratyzacji Państwa Środka), Republikanie są postrzegani przez chińskie elity jako 

bardziej pragmatyczni partnerzy. Motyw Trumpa jako przedsiębiorcy i człowieka 

sukcesu, który skupi się na praktycznych aspektach współpracy amerykańsko-chińskiej 

był jednym z tematów przewodnich chińskiej narracji o kampanii prezydenckiej w USA. 

Jednocześnie podkreślano potencjalne niebezpieczeństwa związane z zapowiadanym 

przez Trumpa wdrożeniem wojny handlowej (m.in. poprzez wprowadzenie nawet  

45-procentowych ceł na import z Chin i ogłoszenie Państwa Środka manipulatorem 

walutowym w pierwszym dniu po zaprzysiężeniu). W chińskich mediach pojawiały się 

np. głosy krytykujące Petera Navarro, nazywanego m.in. „zwolennikiem postrzegania 

Chin jako zagrożenia” (中国威胁论者, zhongguo weixie lunzhe), który w wypadku wygranej 

Republikanina miał być jego głównym doradcą ds. gospodarczych (funkcję tę faktycznie 

objął, ale obecnie jego wpływ na kręgi decyzyjne został ograniczony)2. Jednocześnie  

w kontekście izolacjonizmu gospodarczego chińskie media pozytywnie komentowały 

plany Trumpa dotyczące wycofania się z TPP (Trans-Pacific Partnership), ponieważ 

decyzja ta miała zwiększyć szanse Pekinu na zacieśnienie więzi gospodarczych z krajami 

regionu na własnych warunkach3. Zwracano również uwagę na deklaracje Trumpa  

o zmniejszeniu wydatków na wspieranie istniejącej w Azji Wschodniej architektury 
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bezpieczeństwa bazującej na układzie sojuszy między Ameryką a Japonią i Koreą 

Południową. Część chińskich mediów, jak np. nacjonalistyczny tabloid „Global Times”, 

zinterpretowały te pogłoski jako zwiastun potencjalnego przyspieszonego wyścigu 

zbrojeń w Azji, który poskutkowałby pogłębieniem istniejących napięć, np. gdyby 

Japonia zmieniła swoją pacyfistyczną konstytucję4. 

 

Pomimo wielu krytycznych głosów, chińska narracja o ewentualnej elekcji Trumpa 

bazowała głównie na założeniu, że nowy prezydent będzie stosunkowo racjonalnym 

graczem, a jego polityka zagraniczna wobec Państwa Środka będzie koncentrować się na 

pogłębieniu współpracy.  

 

2. Polityka administracji Donalda Trumpa wobec Azji Wschodniej – perspektywa 

Chin 

 

Wojna handlowa 

 

Chociaż podczas kampanii Trump deklarował natychmiastowe ogłoszenie Chin 

manipulatorem walutowym, w rzeczywistości dopiero 23 lutego 2017 r. (czyli ponad 

miesiąc po zaprzysiężeniu) odwołał się do tego problemu. W wywiadzie dla Agencji 

Reutera stwierdził, że nie zmienił zdania co do chińskiej działalności na rynku 

walutowym, ale jedynie czeka na rozwój wypadków, aby zacząć działać5. Rzecznik 

chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zareagował na tę wypowiedź 

stwierdzeniem, że Pekin reformuje mechanizm wymiany juana i że proces ten nie ma na 

celu dewaluacji chińskiej waluty, ale jedynie utrzymanie kursu na stabilnym poziomie6. 

Wypowiedź Trumpa była niezgodna z oświadczeniem sekretarza skarbu USA Stevena 

Mnuchina, który stwierdził wcześniej, że Departament Skarbu USA wstrzyma się  

z decyzją o oskarżeniu Pekinu manipulatorem walutowym do kwietnia, kiedy odbędzie 

się roczny przegląd pracy instytucji7. Od tego czasu niespójny przekaz płynący  

z Waszyngtonu stał się pewnego rodzaju normą w polityce Trumpa. Wybiórcze 

traktowanie informacji oraz ignorowanie części obietnic wyborczych czy ich zmiana  

w celu osiągnięcia krótkofalowych celów składają się na transakcyjny styl nowej 

amerykańskiej prezydentury. W dyskursie medialnym zarówno w Chinach, jak i w USA 

nieprzewidywalność stała się już niemalże synonimem charakteru dotychczasowej 

prezydentury Trumpa. Z jednej strony dla Pekinu taki styl prowadzenia polityki jest 

czymś obcym i niewygodnym. Chińskie elity cenią sobie stałość relacji, które buduje się 

długofalowo. Z drugiej strony Chiny mają doświadczenie w czasochłonnych negocjacjach 

i powstrzymywaniu się od pochopnych decyzji. Zdystansowane głosy z Pekinu są 

elementem strategii mającej na celu lepsze zrozumienie charakteru i intencji nowego 

prezydenta USA. 

 

Przedwyborcze oczekiwania, że kandydat Republikanów będzie bardziej pragmatyczny  

i nastawiony na cel w dużej mierze sprawdziły się. Nie znaczy to jednak, że takie 
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podejście ułatwiło Pekinowi współpracę gospodarczą z Waszyngtonem. Transakcyjny 

styl polityki nie jest równoznaczny z tym, że Chiny chcą finalizować transakcje 

proponowane przez Trumpa na jego warunkach. Kontrowersje wzbudza np. wydawanie 

masowych pozwoleń na rejestrację na terenie Chin znaków towarowych należących do 

firm nowego prezydenta USA. Decyzja ta jest interpretowana jako element szerszej 

strategii „wabienia” Trumpa przez Pekin. Masowa legalizacja znaków towarowych stała 

się kontrowersyjna nie tylko w USA (potencjalny konflikt interesów), ale również  

w Chinach, gdzie oskarżenia o nepotyzm i korupcję są jednymi z nielicznych rodzajów 

krytyki nowego prezydenta USA, które przedostają się przez cenzurę. Wpisują się one  

w retorykę Komunistycznej Partii Chin (KPCh) o walce z nadużyciami na stanowiskach 

publicznych, która dominuje za rządów sekretarza generalnego KPCh Xi Jinpinga. 

Transakcyjne podejście Trumpa do polityki było również widoczne w jego decyzji  

o wycofaniu się z TPP. Dla Pekinu była to pozytywna wiadomość, ponieważ oznaczała 

formalne wycofanie się USA z gospodarczego przywództwa w regionie. Daje to większe 

możliwości Chinom, które mogą wykorzystać sytuację dla rozszerzenia własnej sfery 

wpływów. Z drugiej strony decyzja ta otworzyła pewne pole do manewru dla USA  

w negocjowaniu umów dwustronnych z państwami w regionie.  

 

Transakcyjny charakter polityki Trumpa uwidocznił się w szczególności po spotkaniu  

z Xi Jinpingiem w Mar-a-Lago na początku kwietnia 2017 r. Szczyt ten był jednym  

z punktów zwrotnych w retoryce prezydenta USA na temat Chin. Po wydarzeniu Trump 

ogłosił, że Państwo Środka nie jest jednak manipulatorem walutowym. Spotkanie 

poskutkowało stworzeniem nowych mechanizmów dialogu w ramach tzw. „planu 

studniowego”, zgodnie z którym Chiny i USA miały znaleźć rozwiązania dla 

najważniejszych problemów gospodarczych w ich relacji w ciągu 100 dni od spotkania 

(czyli teoretycznie do 16 lipca 2017 r.). Ocieplenie tonu Trumpa mogło mieć związek  

z zakulisowymi rozmowami dotyczącymi m.in. chińskiej pomocy w rozładowaniu napięć 

na Półwyspie Koreańskim. Niewykluczone, że było związane również z pozytywnymi 

wynikami wstępnych zakulisowych pertraktacji na tematy gospodarcze. Od czasu 

szczytu Pekin i Waszyngton kontynuują rozmowy w tej dziedzinie, 12 maja 2017 r. 

ogłoszone zostało porozumienie m.in. znoszące bariery na eksport amerykańskiej 

wołowiny do Chin. Warto jednak zaznaczyć, że porozumienie tego rodzaju zostało już 

podpisane ze stroną chińską za rządów Obamy, ale techniczne szczegóły jego 

wprowadzenia nie zostały ustalone8. Tuż po ogłoszeniu porozumienia USA zdecydowały 

się wysłać delegację na Forum Pasa i Szlaku odbywające się w Pekinie w połowie maja9. 

Pekin odebrał ten gest jako symboliczne zaakceptowanie projektu Pasa i Szlaku przez 

Waszyngton. Wcześniej strona amerykańska w dużej mierze ignorowała tę 

najważniejszą chińską inicjatywę. Ustępstwa gospodarcze i częściowe otwarcie 

chińskiego rynku (obecnie jedynie formalne) na pewne amerykańskie produkty i usługi 

(jako efekt porozumienia gospodarczego) były niewielkim ustępstwem w obliczu 

wizerunkowych korzyści płynących z amerykańskiej akceptacji projektu Pasa i Szlaku na 

arenie międzynarodowej10. 
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Rząd w Pekinie unika bezpośredniej krytyki Trumpa i skupia się na kontynuowaniu 

dialogu. Poza ewentualnym powrotem retoryki na temat wojny handlowej w wypadku, 

gdyby była ona instrumentalnie potrzebna prezydentowi USA, w najbliższym czasie jej 

wdrożenie przez amerykański rząd jest mało prawdopodobne. Pekin zdaje sobie z tego 

sprawę i w obliczu gospodarczego izolacjonizmu Trumpa kontynuuje budowanie 

swojego wizerunku jako orędownika globalizacji i liberalizmu gospodarczego na arenie 

międzynarodowej11. Przewodniczący Xi przeciwstawiając się protekcjonizmowi  

i izolacjonizmowi m.in. podczas szczytu w Davos w styczniu czy Forum Pasa i Szlaku  

w maju wykorzystał sytuację międzynarodową, aby wzmocnić wizerunek Chin jako 

odpowiedzialnego gracza. Dzięki wycofaniu się Trumpa z tzw. porozumienia paryskiego 

Pekin może również wykreować się na lidera walki ze zmianami klimatu. W tym 

kontekście chaotyczna i nieprzewidywalna polityka Trumpa wpływa korzystnie na 

międzynarodowy wizerunek Chin. 

 

Amerykańscy sojusznicy w Azji 

 

Obawy, że Trump zaprzestanie wspierać sojusze w Azji Wschodniej zostały szybko 

rozwiane po objęciu przez niego urzędu. Podczas wizyty premiera Japonii Shinzo Abe  

w Waszyngtonie w lutym 2017 r. prezydent USA zadeklarował niezachwiane 

zaangażowanie w ochronę japońskiego bezpieczeństwa, w tym na spornych z Chinami 

wyspach Diaoyu/Senkaku. Pekińska reakcja była zawarta w standardowym 

oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych potępiającym amerykańskie 

stanowisko12. Nowy prezydent nieustannie oskarża Chiny o niewystarczające 

zaangażowanie w rozwiązywanie problemu nuklearyzacji Korei Północnej. Niezależnie 

od tego Pekin widzi, że Trump nie zamierza porzucić swoich azjatyckich sojuszników  

w Korei Południowej i Japonii. Dla Chin sytuacja ta jest po części wygodna, gdyż nie są 

obecnie ani gotowe, ani chętne na przejęcie roli regionalnego gwaranta bezpieczeństwa. 

Jednakże w kontekście wywierania nacisku na chiński rząd w sprawie rozwiązania 

napięć na Półwyspie Koreańskim Trump wykazał się dużą dozą niezrozumienia 

złożoności problemu. Jego komentarz, że po 10 minutach rozmowy z Xi Jinpingiem 

zrozumiał, że sytuacja na Półwyspie Koreańskim jest dużo bardziej skomplikowana niż 

się spodziewał obnażył jego całkowitą ignorancję problemu. Brak przygotowania  

i przyznanie się do niewiedzy mogły zostać odczytane przez stronę chińską jako „utrata 

twarzy” Trumpa. „Wysłanie armady” w kierunku Półwyspu Koreańskiego w kwietniu 

2017 r. (w rzeczywistości lotniskowiec USS Carl Vinson zmierzał wtedy w inną stronę13) 

czy przyspieszone rozmieszczenie systemu antybalistycznego THAAD (Terminal High 

Altitude Area Defense) w Korei Południowej zostały odebrane przez Chiny jako 

nierozważne decyzje zaostrzające jedynie napięcia w regionie. W szczególności 

instalacja THAAD spotkała się z wielkim oporem Pekinu, który zażądał jej 

natychmiastowego wstrzymania14. Strona chińska obawia się ewentualnego użycia 

systemu przez Amerykanów do obserwacji chińskich działań i obiektów wojskowych 
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znajdujących się w zasięgu radaru, który jest częścią składową THAAD15. Chińskie 

podejście do sytuacji na Półwyspie Koreańskim jest od wielu lat niezmienne i zakłada, że 

problem nuklearyzacji Korei Północnej powinien być rozwiązany pokojowymi środkami. 

Dla części chińskich analityków eskalacja napięć wpisuje się w szerszą politykę 

poprzednich amerykańskich administracji, które przyjmowały, że niezgoda na 

bezpośredni dialog z Koreą Północną jest „poprawna politycznie”16. Dla Pekinu było to 

równoznaczne z pogłębieniem napięć, ponieważ brak komunikacji z Pjongjangiem 

tworzył atmosferę rosnącego braku zaufania i postępującej militaryzacji regionu.  

W obliczu agresywnej retoryki Trumpa chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

deklaruje, że Pekin będzie wspierał pokojowy proces denuklearyzacji Korei Północnej  

w duchu dialogu i negocjacji między wszystkimi zaangażowanymi stronami17. Dla części 

chińskich analityków i komentatorów największym problemem w obecnej sytuacji jest 

rozdźwięk między oczekiwaniami Trumpa co do potencjalnej roli Chin w procesie 

denuklearyzacji Korei Północnej a możliwościami i chęciami Pekinu do wpływania na 

zachowanie Pjongjangu18. Pierwsze ważniejsze chińsko-amerykańskie rozmowy 

dotyczące współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa miały miejsce 21 czerwca 2017 r.  

w Waszyngtonie w ramach ogłoszonego podczas szczytu w Mar-a-Lago mechanizmu 

U.S.-China Diplomatic and Security Dialogue (D&SD). Spotkanie nie wydaje się być 

przełomowym wydarzeniem i obecnie stanowi jedynie symboliczną inaugurację nowego 

kanału komunikacji chińsko-amerykańskiej.  

 

Kolejnym dowodem, że Waszyngton nie zamierza zmniejszać zaangażowania w Azji 

Północno-Wschodniej była wizyta sekretarza stanu USA Rexa Tillersona w Japonii, Korei 

Południowej i Chinach w marcu 2017 r. Z jednej strony był to sygnał, że region ten jest 

dalej ważny dla USA. Z drugiej strony język użyty przez Tillersona podczas rozmów  

z Xi Jinpingiem został uznany za „przejęcie” chińskiej retoryki na temat stosunków 

chińsko-amerykańskich i jednocześnie gest odzwierciedlający rosnącą siłę Pekinu. 

Pojednawczy i dyplomatyczny ton wypowiedzi Tillersona kontrastował  

z konfrontacyjną retoryką Trumpa. Dla Chin użycie przez przedstawiciela amerykańskiej 

dyplomacji sformułowań takich jak brak konfliktu, brak konfrontacji, wzajemny 

szacunek i współpraca o charakterze win-win było odebrane jako wyraz akceptacji 

rosnącej potęgi Pekinu. Określenia te są rutynowo używane przez chińskich 

dyplomatów do opisywania charakteru relacji Państwa Środka z innymi państwami na 

arenie międzynarodowej i stanowią tzw. „nowy model relacji między wielkimi 

mocarstwami” zaproponowany przez Xi Jinpinga w 2013 r. Głosy z części chińskich 

mediów pochwalające dyskurs Tillersona były ostrożne w komentowaniu spotkania  

i skupiły się głównie na referowaniu wypowiedzi chińskich ekspertów, np. podkreślając, 

że Chiny i USA mają więcej wspólnych niż rozbieżnych interesów19.  
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Morze Południowochińskie  

 

W kontekście napięć na Morzu Południowochińskim wypowiedzi zarówno Trumpa  

(np. tweet o tym, że Chiny budują tam „wielki kompleks militarny”20), jak i Tillersona 

(porównanie chińskich działań do aneksji Krymu przez Rosję21) z okresu sprzed 

zaprzysiężenia musiały budzić obawy Pekinu. Po objęciu władzy przez nowego 

prezydenta sprawa chińskiej ekspansji na Morzu Południowochińskim zniknęła jednak  

z jego wypowiedzi. Przez długi czas Trump zdawał się być zajęty głównie sprawami 

gospodarczymi oraz napięciami na Półwyspie Koreańskim. Dopiero uczestnictwo 

sekretarza obrony USA Jamesa Mattisa w czerwcowym Shangri-La Dialogue, czyli 

najważniejszym azjatyckim forum bezpieczeństwa wysłało wyraźny sygnał o stosunku 

nowej amerykańskiej administracji do sytuacji na Morzu Południowochińskim. W swoim 

przemówieniu amerykański sekretarz obrony podkreślił, że chińskie działania różnią się 

od tych podejmowanych przez inne państwa w regionie, ponieważ są militarne z natury, 

lekceważą zapisy prawa międzynarodowego oraz interesy innych państw22. Ton 

wypowiedzi Mattisa wskazywał, że Waszyngton zamierza podtrzymywać stanowisko 

poprzednich administracji (George’a W. Busha i Baracka Obamy) wobec rosnącej 

chińskiej aktywności na Morzu Południowochińskim, tj. zwiększać tam amerykańską 

obecność. Pekin tradycyjnie nazwał komentarze Mattisa „nieodpowiedzialnymi”  

i podkreślił, że wyspy Spratly/Nansha i okalające je wody to terytorium Chin23.  

 

Mimo braku publicznych wypowiedzi Trumpa o Morzu Południowochińskim, warto 

zwrócić uwagę, że dzień po odwiedzeniu przez Xi Jinpinga dowództwa Marynarki 

Wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej (ChALW)24 24 maja 2017 r. 

Amerykanie przeprowadzili pierwszą od 214 dni operację ochrony swobody żeglugi 

(FONOP) w pobliżu spornego obszaru Mischief Reef25. Prośby o zgodę na 

przeprowadzenie tego typu operacji były składane przez Dowództwo Sił USA na 

Pacyfiku (PACOM) w lutym i marcu, lecz Pentagon odrzucał je26. Decyzje te 

kontrastowały z wcześniejszą retoryką Trumpa o zwiększeniu amerykańskiego 

zaangażowania w regionie. Mogło mieć to związek z uznaniem sytuacji na Półwyspie 

Koreańskim za priorytet w polityce zagranicznej nowego prezydenta USA. W kontekście 

transakcyjnego podejścia Trumpa decyzje o wcześniejszym nieprzeprowadzaniu 

operacji na Morzu Południowochińskim mogły być „ukłonem” w stronę Pekinu, który 

znowu zaczął aktywniej angażować się w mediacje na linii Waszyngton–Pjongjang.  

 

Nic nie wskazuje na to, że stosunek USA do działań chińskich na Morzu 

Południowochińskim znacząco się zmieni. Obszar ten pozostanie jednym z punktów 

zapalnych w relacjach amerykańsko-chińskich. Dla chińskiego przywództwa Morze 

Południowochińskie jest strategicznym obszarem zarówno pod względem materialnych 

interesów (zasoby naturalne i kontrola swobody żeglugi), jak i symbolicznej rywalizacji 

z USA o regionalny prymat. Pekin nie zaprzestanie ekspansjonizmu, ponieważ 

oznaczałoby to porzucenie jednego z filarów jego polityki zagranicznej w Azji27.  
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Kwestia Tajwanu 

 

Rozmowa telefoniczna Trumpa z prezydent Tajwanu Tsai Ing-wen z 2 grudnia 2016 r. 

wydawała się być zwiastunem potencjalnego zaostrzenia amerykańskiej polityki wobec 

Pekinu. Nowy prezydent USA złamał tym zasadę tzw. „polityki jednych Chin”, zgodnie  

z którą USA uznały Pekin za jedynego reprezentanta Chin, jednocześnie utrzymując 

nieoficjalne kontakty z rządem na Tajwanie. Rozmowa Trumpa z Tsai Ing-wen spotkała 

się z ostrą krytyką Pekinu. Rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Geng 

Shuang w oświadczeniu z 3 grudnia 2016 r. przypomniał, że Waszyngton jest 

zobowiązany do przestrzegania polityki jednych Chin zgodnie z umowami28. Chińskie 

media zareagowały ostrą falą krytyki, m.in. obwiniając Trumpa o brak wiedzy  

i doświadczenia w stosunkach międzynarodowych29. Obawy o ewentualne odrzucenie 

polityki jednych Chin przez Trumpa okazały się jednak przedwczesne. Chociaż telefon 

od prezydent Tajwanu był ważnym gestem, który miał pokazać, że nowy prezydent USA 

nie zawaha się podjąć kontrowersyjnych działań do osiągnięcia własnych celów. Po 

objęciu rządów Trump zwrócił się jednak ku utrzymywaniu poprzedniego status quo. 

Podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z przewodniczącym Xi Jinpingiem 9 lutego 

2017 r. nowy prezydent USA potwierdził, że będzie utrzymywał politykę jednych Chin30. 

Chociaż rozmowa z Tsai Ing-wen nie była „przypadkowa” (jak początkowo podawały 

media), z perspektywy czasu wydaje się być jedynie kolejnym symbolicznym 

„incydentem” porównywalnym do twitterowej dyplomacji Trumpa.  

 

Kolejną sytuacją, która potwierdziła amerykańską wolę utrzymywania status quo  

w odniesieniu do relacji z Tajwanem, było wspomniane wcześniej przemówienie 

sekretarza obrony USA Jamesa Mattisa na forum Shangri-La Dialogue. Oprócz zapewnień 

o amerykańskim zaangażowaniu we wspieranie azjatyckiego systemu sojuszy, Mattis 

podkreślił również, że Pentagon będzie kontynuował współpracę z demokratycznym 

rządem Tajwanu, m.in. sprzedając mu uzbrojenie31. Chińska delegacja wyraziła 

zaniepokojenie wypowiedzią Mattisa, m.in. zwracając uwagę, że mówiąc o relacjach 

amerykańsko-chińskich Waszyngton powinien powoływać się nie tylko na Taiwan 

Relations Act, ale również na Three Joint Communiques, czyli główny dokument 

regulujący stosunki między Waszyngtonem a Pekinem32. Chińskie Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych ponowiło również tradycyjne żądanie, aby USA zaprzestały wszelkich 

oficjalnych kontaktów z Tajpej, tak samo jak sprzedaży uzbrojenia tamże33. 29 czerwca 

2017 r. Waszyngton ogłosił, że sprzeda Tajwanowi uzbrojenie o wartości ponad miliarda 

dolarów, co spotkało się z kolejną falą krytyki ze strony Pekinu34.  

 

3. Wnioski i perspektywy  

 

Pomimo początkowych obaw co do kursu polityki Donalda Trumpa wobec Azji 

Wschodniej, jego agresywna retoryka póki co nie pokrywa się z działaniami. 

„Twitterowa dyplomacja” i agresywny ton wypowiedzi mają swoje zastosowanie  
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(np. jako narzędzie polityki wewnętrznej USA), ale praktyczny wymiar polityki 

zagranicznej Trumpa wobec Chin dotychczas nie jest diametralnie różny od rządów 

Baracka Obamy czy George’a W. Busha. Pekin w dalszym ciągu stara się „wybadać” 

najkorzystniejsze z punktu widzenia chińskich interesów podejście do nowego 

prezydenta USA, ale głęboki brak zaufania po obu stronach utrudnia osiąganie 

konsensusu. Coraz częstsze wśród amerykańskich kręgów decyzyjnych  

i opiniotwórczych myślenie o relacji Waszyngton–Pekin w kategoriach nieuniknionego 

konfliktu mocarstw również nie tworzy sprzyjającej atmosfery do dialogu. W obecnej 

sytuacji Chiny nie są ani gotowe, ani chętne na przejmowanie roli hegemona, ale nie 

zamierzają również zrezygnować z realizacji strategicznych celów. W tym kontekście 

myślenie o stosunkach USA–Chiny w kategoriach historycznych i stricte geopolitycznych 

(np. w kontekście tzw. „pułapki Tukidydesa”) może okazać się niewystarczające, 

ponieważ chińskie dążenia mocarstwowe w dalszej perspektywie mogą mieć zupełnie 

inny charakter niż amerykańskie. Pekin powoli kształtuje przestrzeń międzynarodową 

pod kątem własnych interesów (z większymi lub mniejszymi sukcesami), m.in. tworząc 

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) czy inicjatywę Pasa i Szlaku,  

i niekoniecznie dąży do konfliktu zbrojnego, gdyż nie leży to obecnie w jego interesie. 
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Republika Korei 
Oskar Pietrewicz 
 

1. Oczekiwania i obawy Korei Południowej wobec prezydentury Donalda Trumpa 

 

Na etapie kampanii wyborczej w USA uwagę analityków w Korei Południowej zwracały 

głoszone przez Donalda Trumpa idee izolacjonizmu i odejścia od roli „globalnego 

policjanta”. Zastanawiano się na ile słowa Trumpa przełożą się na amerykańskie 

zaangażowanie w Azji Wschodniej i wywiązywanie się z zobowiązań wobec sojuszników 

w regionie. Zakładano, że nowy prezydent USA może kierować się w polityce podejściem 

transakcyjnym i nastawieniem na realizację przede wszystkim interesów 

gospodarczych1. Deklaracje Trumpa z kampanii wyborczej wskazywały, że głównym 

punktem zaangażowania USA w Azji Wschodniej będą stosunki z ChRL2. Oceniano, że 

relacje Waszyngtonu z Pekinem będą miały kluczową rolę dla sytuacji w Azji Wschodniej 

w najbliższych latach3. Niezależnie od izolacjonistycznej narracji Trumpa wskazywano, 

że w USA istnieje ponadpartyjna zgoda co do potrzeby zaangażowania w Azji 

Wschodniej w związku z jej rosnącym znaczeniem strategicznym i gospodarczym oraz 

wyzwaniami ze strony Chin4. 

 

Amerykański prezydent określił Seul mianem „pasażera na gapę” (free-rider)  

w kwestiach bezpieczeństwa. Spotkało się to z krytycznym przyjęciem  

w południowokoreańskiej prasie5. Trump zwracał uwagę zwłaszcza na konieczność 

ponoszenia przez Koreę Południową i Japonię większych kosztów funkcjonowania 

sojuszy6. Dodatkowo zasygnalizował, że w obliczu północnokoreańskiego zagrożenia 

Seul i Tokio powinny zdecydować się na rozwijanie własnego potencjału nuklearnego 

zamiast polegania wyłącznie na parasolu nuklearnym USA. Brano pod uwagę, że 

deklaracje Trumpa mogą przełożyć się na mniejszą niż dotychczas determinację USA  

w wywiązywaniu się z zobowiązań sojuszniczych7. W badaniach przeprowadzonych 

przez Asan Institute for Policy Studies większość z 1000 ankietowanych mieszkańców 

Korei Południowej uznała, że wybór Trumpa oznacza „niepewność”  

i „nieprzewidywalność”, a deklarowana przez niego polityka „America First” może mieć 

negatywne skutki dla stosunków USA z Republiką Korei8. 

 

W trakcie kampanii wyborczej Donald Trump wysyłał sprzeczne komunikaty na temat 

polityki wobec Korei Północnej. Z jednej strony zwracał uwagę na możliwość podjęcia 

aktywności dyplomatycznej, z drugiej podkreślał konieczność wywierania dalszej presji 

na Pjongjang. Szczególnie wyraźne było wskazywanie na Chiny jako głównego 

odpowiedzialnego za rozwiązanie problemu północnokoreańskiego9. 

Południowokoreańscy analitycy oceniali, że Korea Północna nie będzie tak istotnym 

problemem dla nowej administracji USA jak kwestie wewnętrzne, gospodarcze, stosunki 

z Chinami i Rosją. Nie wykluczano możliwości powrotu do ostrzejszej polityki wobec 

KRLD, bliższej administracji George’a W. Busha, gdy dominujący wpływ na proces 
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decyzyjny miały środowiska neokonserwatywnych „jastrzębi”10. Przede wszystkim 

prognozowano jednak, że Trump utrzyma reżim sankcyjny wobec Korei Północny  

i postara się go uszczelnić, zwłaszcza przez wywieranie dodatkowej presji na Chiny11. 

 

2. Polityka administracji Donalda Trumpa wobec Półwyspu Koreańskiego – 

perspektywa Korei Południowej 

 

Pierwsze miesiące urzędowania administracji Donalda Trumpa nie potwierdziły obaw 

przed zmniejszeniem zaangażowania USA w Azji Wschodniej i osłabieniem sojuszu 

Waszyngtonu z Seulem. Wybór Korei Południowej na miejsce pierwszej wizyty 

zagranicznej Jamesa Mattisa jako sekretarza obrony świadczył o tym, że nowej 

administracji zależy na potwierdzeniu silnych więzi sojuszniczych12. Taki wydźwięk 

miała również marcowa wizyta sekretarza stanu Rexa Tillersona w Republice Korei13. 

Wydaje się więc, że wbrew komunikatom Donalda Trumpa jego administracja rozumie 

potrzebę dbania o amerykańskie interesy na Półwyspie Koreańskim, takie jak 

utrzymanie pokoju, wzmacnianie odstraszania w obliczu rozwoju potencjału 

militarnego KRLD i dążenie do denuklearyzacji14. Fundamenty aliansu Waszyngtonu  

z Seulem pozostają niezachwiane. Jest to korzystne z punktu widzenia Republiki Korei, 

dla której sojusz z USA jest fundamentem polityki bezpieczeństwa. 

 

Nie oznacza to, że stosunki USA z Republiką Korei są wolne od problemów. Niewątpliwie 

kontrowersje wzbudza aktywność prezydenta Donalda Trumpa w przestrzeni 

publicznej15. Wielokrotnie po jego wypowiedziach urzędnicy administracji 

wystosowywali sprostowania czy wręcz prezentowali odmienny punkt widzenia niż 

prezydent. Z perspektywy Korei Południowej taka sytuacja utrudnia zrozumienie 

mechanizmów procesu decyzyjnego w polityce zagranicznej USA i prognozowanie 

dalszego jej kierunku. Wyzwaniem dla stosunków USA z Republiką Korei może być 

również wybrany na początku maja prezydent Moon Jae-in. Jawi się on jako kontynuator 

linii politycznej liberalnych administracji Republiki Korei, które w wielu kwestiach 

prowadziły politykę niezgodną z oczekiwaniami USA i krytycznie podchodziły do 

republikańskiej administracji George’a W. Busha16. Zarówno niektórzy amerykańscy, jak 

i południowokoreańscy analitycy prognozują, że podobnie może wyglądać sytuacja za 

rządów Moon Jae-ina i Donalda Trumpa17. 

 

Do nieporozumień w stosunkach Republiki Korei z USA może dojść w kwestiach takich 

jak: instalacja systemu THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), koszty 

utrzymania sojuszu i transfer kontroli operacyjnej nad południowokoreańską armią, 

różnice w polityce Seulu i Waszyngtonu wobec Pjongjangu oraz zarzuty Donalda 

Trumpa dotyczące umowy o wolnym handlu z Koreą Południową. 
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THAAD 

 

Porozumienie w sprawie rozmieszczenia w Korei Południowej amerykańskiego 

rakietowego systemu antybalistycznego THAAD18 zostało zawarte 7 lipca 2016 r. przez 

administracje Baracka Obamy i ówczesnej prezydent Republiki Korei Park Geun-hye. 

Chiny i Rosja od początku sprzeciwiały się instalacji THAAD na Półwyspie Koreańskim. 

Chiński sprzeciw przejawiał się m.in. w wywieraniu presji ekonomicznej na Koreę 

Południową, w tym zwłaszcza na konglomerat Lotte, z którym władze w Seulu 

porozumiały się w sprawie sprzedaży pola golfowego na potrzeby rozmieszczenia 

systemu THAAD w powiecie Seongju (prowincja Gyeongsang Północny). 

 

Rozmieszczenie systemu THAAD było i jest krytykowane również w samej Korei 

Południowej. Sprawa zyskała na rozgłosie w warunkach narastającego kryzysu 

politycznego w związku ze skandalem korupcyjnym z udziałem prezydent  

Park Geun-hye. Partie opozycyjne, w tym zwłaszcza Minjoo na czele z przyszłym 

prezydentem Moon Jae-inem argumentowały, że porozumienie ws. instalacji THAAD 

zostało zawarte z pominięciem niezbędnych procedur. Największe kontrowersje 

wzbudzało to, że umowa nie została poddana ratyfikacji przez południowokoreańskie 

Zgromadzenie Narodowe (parlament)19. Sugerowano, że umowa powinna być 

renegocjowana z nowymi władzami Republiki Korei po majowych wyborach 

prezydenckich20. Tymczasem już w marcu na terytorium Korei Południowej dotarły 

pierwsze elementy systemu21. Z perspektywy czasu można stwierdzić, że Amerykanom 

najwyraźniej zależało na instalacji systemu przed wyborami22. 

 

Po objęciu urzędu prezydenta Moon Jae-in utrzymywał, że rozlokowanie THAAD przed 

wyborami, bez uwzględnienia demokratycznych procedur23, oceny oddziaływania na 

środowisko i publicznej dyskusji było „pochopne i niepożądane”. 30 maja Błękitny 

Dom24 poinformował, że na terytorium Korei Południowej zostało 

przetransportowanych sześć – zamiast, jak informowano wcześniej, dwóch – wyrzutni 

do systemu THAAD. W wyniku zleconego przez prezydenta śledztwa ustalono, że 

południowokoreańskie Ministerstwo Obrony zataiło szczegóły realizacji porozumienia. 

W reakcji na to władze w Seulu zdecydowały o zawieszeniu instalacji kolejnych 

elementów systemu i przeprowadzeniu dogłębnej oceny oddziaływania THAAD na 

środowisko naturalne, co może potrwać nawet rok. Sytuację komplikuje to, że 

podnoszona przez władze w Seulu kwestia środowiska naturalnego może być wyłącznie 

pretekstem, a prawdziwym powodem zawieszenia instalacji systemu była 

wielomiesięczna presja gospodarcza Chin na Koreę Południową25. Innym problemem 

jest to, że Amerykanie i Koreańczycy z Południa mają odmienne zdanie co do ustaleń 

dotyczących terminu rozlokowania systemu26. Mimo to Błękitny Dom zapewnił władze 

w Waszyngtonie, że decyzja o zawieszeniu instalacji nie oznacza rezygnacji z THAAD27. 

Nagromadzenie sprzeczności wokół THAAD sprawiło, że wątek ten nie znalazł się  
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w oficjalnej agendzie spotkania Donalda Trumpa z Moon Jae-inem pod koniec czerwca  

w Waszyngtonie. 

 

Ponoszenie kosztów funkcjonowania sojuszu i OPCON 

 

Donald Trump twierdzi, że Republika Korei powinna ponosić większe koszty 

stacjonowania 28 tys. amerykańskich żołnierzy na jej terytorium28. Szczegóły w tej 

sprawie są od 1991 r. regulowane w ramach tzw. Special Measures Agreement (SMA). 

Aktualnie obowiązująca umowa wygasa w 2018 r. Na jej mocy Korea Południowa ponosi 

ok. 50 proc. kosztów stacjonowania amerykańskich sił (w 2016 r. wydatki Seulu 

wyniosły 821 mln dolarów)29. Po stronie Korei Południowej panuje przekonanie, że są 

one wystarczające30. Mimo to administracja Donalda Trumpa prawdopodobnie będzie 

dążyć do tego, aby w kolejnej wersji SMA Koreańczycy zobowiązali się do ponoszenia 

jeszcze większych kosztów31. W tym kontekście należy również postrzegać żądania 

Trumpa, aby Korea Południowa zapłaciła 1 mld dolarów za instalację systemu THAAD32. 

Spotkało się to z bardzo negatywnym oddźwiękiem w południowokoreańskiej prasie33  

i stanowczym sprzeciwem władz w Seulu. Nie brakuje ocen, że słowa Trumpa są spójne 

z jego wizją „America First”, odzwierciedlają chęć ponoszenia przez sojuszników 

większych kosztów i są przejawem transakcyjnego podejścia Trumpa do stosunków 

międzynarodowych34. Równocześnie wskazuje się, że w ten sposób Trump może starać 

się odwrócić uwagę amerykańskiej opinii publicznej od problemów wewnętrznych35. 

 

Ważną kwestią jest dyskutowane od wielu lat przekazanie przez USA Republice Korei 

kontroli operacyjnej nad południowokoreańskimi siłami zbrojnymi w sytuacji wojny 

(OPCON). Transfer był zaplanowany pierwotnie na 2012 r., następnie przełożony na 

2015 r. Jednak w 2014 r. Seul i Waszyngton zdecydowały o odłożeniu sprawy na później, 

bez podania konkretnej daty. Przejęcie od USA kontroli operacyjnej jest jednym  

z postulatów Moon Jae-ina, który uważa, że armia Republiki Korei jest odpowiednio 

przygotowana i transfer powinien zostać zrealizowany w trakcie jego kadencji. Aspiracje 

Republiki Korei dotyczące rozwoju własnych zdolności obronnych obejmują również 

systemy obrony przeciwrakietowej (Kill Chain i Korea Air and Missile Defense). 

 

Polityka administracji Trumpa wobec Korei Północnej 

 

Pierwsze trzy miesiące upłynęły pod znakiem narastających napięć i ostrej retoryki 

prezydenta USA w stosunku do KRLD. Przez wiele tygodni przedstawiciele administracji 

Trumpa podkreślali, że rozważają „wszystkie możliwe opcje” wobec KRLD36. W trakcie 

marcowej wizyty w Seulu Rex Tillerson zaznaczył, że w odniesieniu do 

północnokoreańskiego programu nuklearnego USA są przywiązane do znanej od czasów 

administracji George’a W. Busha zasady kompletnego, weryfikowalnego  

i nieodwracalnego rozbrojenia (CVID). Tillerson ogłosił również koniec polityki 

„strategicznej cierpliwości”, jaką względem Korei Północnej prowadziła administracja 
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Baracka Obamy. Nie wykluczył opcji uderzenia militarnego na KRLD, dodając jednak, że 

byłaby to ostateczność37. Kulminacją eskalacji była decyzja o wysłaniu w kierunku 

Półwyspu Koreańskiego grupy uderzeniowej na czele z lotniskowcem USS Carl Vinson38. 

Sygnały o potencjalnym uderzeniu prewencyjnym USA na KRLD były odbierane 

krytycznie przez południowokoreańskie media39. Z perspektywy Seulu szczególnie 

niekomfortowa była sytuacja, w której sparaliżowana wewnętrznie Republika Korei 

była biernym obserwatorem amerykańsko-chińskiej dyskusji na temat KRLD i napięć 

między Waszyngtonem a Pjongjangiem40. 

 

W połowie kwietnia administracja Donalda Trumpa zakończyła przegląd polityki wobec 

KRLD i przyjęła strategię, która w obiegu medialnym została określona mianem 

„maksimum presji i zaangażowanie”41. Choć na etapie przeglądu rozważano włączenie 

opcji siłowej (tj. uderzenia prewencyjnego) do katalogu ewentualnych działań, 

ostatecznie rozwiązanie militarne zostało odrzucone. Pod koniec maja podczas wizyty  

w Seulu Joseph Yun, specjalny wysłannik prezydenta Trumpa ds. polityki wobec Korei 

Północnej, wymienił cztery zasady nowej strategii USA wobec KRLD: 1) nieuznawanie 

Korei Północnej za państwo nuklearne, 2) nakładanie wszelkich możliwych sankcji  

i wywieranie presji na KRLD w celu nakłonienia jej do zmiany polityki, 3) brak dążenia 

do zmiany reżimu w Pjongjangu, 4) ostateczne rozwiązanie problemu na drodze 

dialogu42. Jako główny element tych działań wskazuje się współpracę USA z Chinami  

w celu wywarcia większej presji i nałożenia bardziej dotkliwych sankcji na KRLD. Jest to 

spójne z sygnałami wysyłanymi przez Donalda Trumpa, który wielokrotnie przywoływał 

czynnik chiński w kontekście rozwiązania problemu Korei Północnej43. Elementem 

nakłonienia ChRL do współpracy jest i będzie stosowanie przez USA tzw. sankcji 

wtórnych wobec chińskich firm współpracujących z KRLD44. 

 

Z punktu widzenia Korei Południowej pozytywnym elementem podejścia administracji 

Trumpa do Korei Północnej jest oficjalne wykluczenie rozwiązania militarnego45. 

Ogólnie jednak strategia USA została krytycznie oceniona w południowokoreańskiej 

przestrzeni publicznej. Podkreślano, że nie wnosi ona nic nowego i powiela założenia 

„strategicznej cierpliwości” Baracka Obamy, nadmiernie skupia się na czynniku 

chińskim oraz właściwie pomija rolę Korei Południowej w rozwiązaniu problemów na 

Półwyspie Koreańskim46. W południowokoreańskim środowisku eksperckim podkreśla 

się, że reżim sankcyjny wobec Korei Północnej jest nieszczelny i jest wątpliwe, czy USA 

uda się nakłonić Chiny do wywarcia większej presji na Pjongjangu47. 

 

Administracja Moon Jae-ina ma świadomość, że problem nuklearny Korei Północnej 

znajduje się na szczycie priorytetów polityki zagranicznej administracji Donalda 

Trumpa48. Moon podziela pogląd administracji Trumpa, że polityka „strategicznej 

cierpliwości” poprzednich władz USA była błędna. Prezydent Republiki Korei zgadza się 

z założeniami strategii „maksimum presji i zaangażowanie”, podkreślając potrzebę 

wzmocnienia sankcji, aby w ten sposób nakłonić Koreę Północną do wejścia na ścieżkę 
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denuklearyzacji49. Równocześnie Moon kładzie zdecydowanie większy nacisk na drugi 

komponent strategii, a więc zaangażowanie. 

 

W ocenie prezydenta Korei Południowej kontynuowanie wyłącznie konfrontacyjnego 

kursu i polityki sankcji wobec Pjongjangu nie daje żadnej gwarancji, że uda się wpłynąć 

na zmianę polityki KRLD. Zdaniem władz w Seulu konieczne jest prowadzenie 

dwutorowej polityki opierającej się w równej mierze na presji i dialogu. Dodatkowo 

negocjacjom ws. rozwiązania problemu nuklearnego powinny towarzyszyć rozmowy 

dotyczące możliwie jak najbardziej szerokiego katalogu spraw w stosunkach 

międzykoreańskich i regionalnych. Seul proponuje powrót do współpracy gospodarczej 

i turystycznej pod warunkiem, że Pjongjang zdecyduje się na zamrożenie prób 

nuklearnych. Zanim to nastąpi Korea Południowa oferuje wsparcie z sektora 

prywatnego i pomoc humanitarną50. Moon sygnalizuje możliwość wznowienia prac  

w Kaesongu51, mając równocześnie świadomość, że naruszałoby to sankcje Rady 

Bezpieczeństwa ONZ i USA. Jego zdaniem mimo wszystko USA i Republika Korei 

powinny stosować zarówno „kij”, jak i „marchewkę” jeśli zależy im na doprowadzeniu do 

rozbrojenia nuklearnego KRLD52. Moon podkreśla potrzebę ścisłej koordynacji działań  

z USA, ale jednoznacznie stwierdza, że inicjatywa w kwestiach dotyczących Półwyspu 

Koreańskiego powinna należeć do Korei Południowej53. 

 

Potwierdzeniem tego, że strony dążą do wypracowania wspólnego podejścia do Korei 

Północnej było spotkanie Donalda Trumpa z Moon Jae-inem w dniach 29–30 czerwca br. 

w Waszyngtonie. We wspólnym oświadczeniu strony podkreśliły potrzebę wywierania 

jak największej presji oraz nakładania sankcji w odpowiedzi na kolejne prowokacje 

KRLD, otwartość na dialog z Pjongjangiem i koordynację działań. Z perspektywy Seulu 

istotne było to, że amerykański prezydent wyraził poparcie dla działań administracji 

Moona w zakresie dialogu międzykoreańskiego54. 

 

Umowa o wolnym handlu USA–Republika Korei 

 

Problematyczne mogą okazać się kontrowersje wokół umowy o wolnym handlu między 

Koreą Południową a USA (KORUS FTA)55. Już po objęciu urzędu Donald Trump w kilku 

wywiadach krytycznie odniósł się do umowy. Na dwa tygodnie przed wyborami w Korei 

Południowej w wywiadzie dla Agencji Reutera nazwał umowę „okropnym 

porozumieniem handlowym” i stwierdził, że będzie dążył do renegocjowania jej 

warunków czy nawet zerwania56. 29 kwietnia prezydent Trump wydał rozporządzenie 

wykonawcze wzywające do przeglądu wszystkich istniejących umów handlowych,  

w tym KORUS FTA57. Co więcej, podczas pierwszej rozmowy telefonicznej z Moon Jae-

inem Trump jako pierwszy temat podniósł potrzebę renegocjowania tej umowy,  

a dopiero później wspomniał o współpracy z Seulem w kwestii zagrożenia nuklearno-

rakietowego ze strony Korei Północnej. To może wskazywać, że w kontekście stosunków 

z Republiką Korei dla Trumpa szczególnie ważne są kwestie handlowe58. Potwierdziło to 
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czerwcowe spotkanie przywódców obu państw, przy okazji którego amerykański 

prezydent najwięcej miejsca poświęcił konieczności renegocjowania umowy. Spotkało 

się to z krytyczną reakcją władz Republiki Korei, zdaniem których wypowiedzi Trumpa 

na konferencji prasowej były niezgodne z wcześniejszymi ustaleniami delegacji obu 

państw59. 

 

Podobnie jak i w innych kwestiach, tak i przy okazji KORUS FTA ujawnił się wielogłos 

amerykańskich urzędników i niespójność przekazu. Krytyka Trumpa koncentruje się 

wokół rosnącego deficytu USA w handlu z Koreą Południową. W ciągu pięciu lat 

obowiązywania KORUS FTA deficyt wzrósł dwukrotnie – z 11,6 mld dolarów w 2011 r. 

do 23,3 mld dolarów w 2016 r.60 W odróżnieniu od amerykańskiego prezydenta Robert 

Lighthizer, Przedstawiciel USA ds. Handlu (United States Trade Representative61) 

stwierdził, że USA „nie mają planów porzucenia” porozumienia62. Takie stanowisko 

wynika z tego, że wbrew słowom Trumpa umowa nie ma wyłącznie negatywnych 

skutków dla amerykańskiej gospodarki.  

 

W opublikowanym w kwietniu dorocznym raporcie Biura Przedstawiciela USA ds. 

Handlu dotyczącym barier handlowych KORUS FTA została oceniona pozytywnie.  

W opracowaniu stwierdzono, że porozumienie jest korzystne dla amerykańskiego 

biznesu, gdyż m.in. stworzyło możliwości zwiększania obecności małych i średnich firm 

amerykańskich na południowokoreańskim rynku, wzmocniło ochronę własności 

intelektualnej oraz przyniosło korzyści dla eksportu amerykańskich usług (zwłaszcza  

z sektora telekomunikacyjnego i finansowego)63. Również opracowanie Korea 

International Trade Association zwraca uwagę na obustronne korzyści wynikające  

z umowy o wolnym handlu64. Wbrew zarzutom Trumpa o szkodliwości umowy dla 

amerykańskiej gospodarki inwestycje niektórych południowokoreańskich 

przedsiębiorstw w USA przekładają się również na zwiększenie miejsc pracy dla 

Amerykanów. W ostatnich dziesięciu latach inwestycje Republiki Korei w USA wzrosły  

o 700 proc.65. W fabrykach firm Hyundai i Kia w Alabamie jest zatrudnionych 15 tys. 

miejscowych pracowników. Koncern zamierza zainwestować kolejne 3,1 mld dolarów  

w ciągu kolejnych pięciu lat66. Na początku roku Samsung ogłosił, że przenosi zakłady 

produkujące sprzęt AGD z Meksyku do USA67. 

 

Południowokoreańskie ośrodki analityczne szacują, że renegocjowanie lub zerwanie 

umowy przyniosłoby poważne straty obu gospodarkom, ale prawdopodobnie bardziej 

ucierpiałby amerykański eksport68. W jednym z opracowań wskazuje się, że zerwanie 

umowy ustawiłoby amerykańskie firmy w gorszej pozycji w stosunku do europejskich 

konkurentów korzystających z udogodnień umów handlowych (UE–Republika Korei  

i EFTA–Republika Korei)69. 
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3. Wnioski i perspektywy 

 

Z uwagi na krótki czas urzędowania zarówno władz USA, jak i Republiki Korei jest zbyt 

wcześnie, aby wyciągać daleko idące wnioski co do przyszłości ich stosunków.  

Z pewnością jednak w pierwszym półroczu 2017 r. ujawniły się zjawiska i problemy, 

które odegrają rolę w najbliższych miesiącach czy nawet latach. Pozwala to stwierdzić, 

że sojusz Waszyngtonu z Seulem znajduje się w momencie niepewności i zawirowań. 

 

Wydarzenia ostatniego półrocza wskazują, że zgodnie z przewidywaniami w polityce 

zagranicznej Donald Trump kieruje się podejściem transakcyjnym. Niewykluczone, że 

wygłaszanie kontrowersyjnych stwierdzeń i wystosowywanie maksymalistycznych 

żądań w rzeczywistości służy doprowadzeniu do mniej spektakularnych, ale i tak 

korzystnych rozstrzygnięć z punktu widzenia USA. Równocześnie w ostatnich 

miesiącach wielokrotnie dawał o sobie znać wielogłos w administracji Trumpa – 

kontrowersyjne komunikaty prezydenta kontrastowały z wyważonymi wypowiedziami 

przedstawicieli administracji (Rex Tillerson, James Mattis, H.R. McMaster, Robert 

Lighthizer), którzy często prostowali słowa Trumpa. 

 

Dotychczasowe wydarzenia wskazują na to, że USA będą traktować stosunki z Republiką 

Korei przede wszystkim z perspektywy własnych interesów, a nie z myślą o potrzebie 

ewolucji sojuszu w kierunku bardziej wszechstronnej relacji. Prawdopodobnie 

administracja Trumpa będzie przywiązywać dużą wagę do wynegocjowania 

korzystnych dla siebie regulacji dotyczących finansowania obecności amerykańskich sił 

zbrojnych w Republice Korei. Spotkanie Donalda Trumpa z Moon Jae-inem pod koniec 

czerwca pokazało, że prezydent USA za szczególnie istotne uważa renegocjowanie 

porozumienia o wolnym handlu. Biały Dom może wykorzystać tę kwestię na potrzeby 

wewnętrzne, tj. pokazać, że realizuje amerykańskie interesy w zgodzie z polityką 

„America First”. 

 

Z kolei administracja Moon Jae-ina zapewne będzie starała się wynegocjować korzystne 

dla siebie warunki transferu kontroli operacyjnej nad własnymi siłami zbrojnymi. 

Republika Korei będzie zabiegać, aby sojusz był postrzegany przez USA jako 

równoprawna relacja zbudowana na podzielanej wizji rozwoju sytuacji w regionie, a nie 

wyłącznie wąsko rozumianych interesach70. Takie spojrzenie byłoby spójne  

z działaniami w poprzednich latach, kiedy władze Korei Południowej i USA wyrażały 

wolę wyjścia sojuszu poza czysto odstraszający charakter. Przejawem tych aspiracji było 

m.in. przyjęcie umowy o wolnym handlu traktowanej jako gospodarczy filar stosunków 

amerykańsko-południowokoreańskich. 

 

Problemem w relacjach Seulu z Waszyngtonem w najbliższych miesiącach będzie 

zapewne sprawa THAAD. Z uwagi na wiele nieporozumień ws. rozmieszczenia systemu 

kwestia ta może okazać się papierkiem lakmusowym sojuszu USA z Republiką Korei71. 



Republika Korei | 29 

Niewykluczone, że sprawa stanie się jeszcze bardziej skomplikowana, gdyż Moon Jae-in  

i partia Minjoo rozważają pomysł przekazania porozumienia ws. THAAD do ratyfikacji 

przez południowokoreańskie Zgromadzenie Narodowe72. Mimo wszystko prezydent 

Republiki Korei zapewnia USA, że nie wycofa się z porozumienia o rozmieszczeniu 

systemu. 

 

Wyzwaniem dla sojuszu USA z Republiką Korei będzie znalezienie trwałego wspólnego 

mianownika w polityce wobec KRLD. Czerwcowe spotkanie Trumpa z Moonem 

wskazuje, że mimo różnic stanowiska Seulu i Waszyngtonu są do pogodzenia. Korea 

Południowa i USA równie krytycznie odnoszą się do rozwoju potencjału nuklearno-

rakietowego KRLD. Z punktu widzenia Błękitnego Domu korzystne jest to, że podejście 

administracji Trumpa wydaje się transakcyjne, a nie ideologiczne (jak choćby 

bushowska „oś zła”), co sprawia, że jest dużo bardziej pragmatycznie nastawiona na 

rozwiązanie problemu północnokoreańskiego. Mimo ostrzejszej retoryki amerykańskie 

władze pozostają otwarte na dialog z Koreą Północną, co pokrywa się z propozycjami 

Moona. 

 

Należy spodziewać się, że Moon Jae-in – mimo istniejących problemów – utrzyma 

koncyliacyjną postawę wobec Donalda Trumpa. W obliczu wielu wyzwań w polityce 

międzykoreańskiej Seul będzie najpewniej liczył na współpracę z USA i skonsolidowanie 

sojuszu. W interesie Moona będzie utrzymanie w mocy ustaleń przyjętych  

z czerwcowego spotkania na szczycie, w trakcie którego strony zobowiązały się do 

ścisłej koordynacji działań w celu rozwiązania problemu północnokoreańskiego.  

Z amerykańskiego punktu widzenia jak najlepsze relacje z Republiką Korei poszerzałyby 

wachlarz możliwych działań USA wobec Korei Północnej73. 

 

Z perspektywy Korei Południowej USA są bardzo istotnym, ale nie jedynym czynnikiem 

wpływającym na sytuację na Półwyspie Koreańskim. Dla władz w Seulu szczególnie 

ważna będzie dynamika stosunków Waszyngtonu z Pekinem. Wydaje się, że polityka 

USA wobec KRLD będzie bezpośrednio powiązana z polityką USA wobec ChRL. Z punktu 

widzenia Koreańczyków (zarówno tych z Południa, jak i Północy) może to stworzyć 

niepożądaną i znaną z historii sytuację zależności od rozgrywki między wielkimi 

mocarstwami, które traktują Półwysep Koreański jako obszar rywalizacji74. Z tego 

względu postulaty Moon Jae-ina, aby problemy na Półwyspie były rozwiązywane lub co 

najmniej dyskutowane przy dominującym udziale Koreańczyków, są zrozumiałe. 

Ambicją Korei Południowej pozostaje również prowadzenie takiej polityki wobec Chin  

i USA, aby nie popaść w nadmierną zależność od którejkolwiek ze stron i nie stać się 

ofiarą sporów amerykańsko-chińskich. 

 

Oskar Pietrewicz – analityk ds. Półwyspu Koreańskiego w Ośrodku Badań Azji 

Data złożenia tekstu: 7.07.2017 
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Japonia 

 
 

1. Oczekiwania i obawy Japonii wobec prezydentury Donalda Trumpa 

 

Przez cały czas kampanii wyborczej Donald Trump był przedstawiany w japońskich 

mediach jako kandydat egzotyczny. Wielokrotnie przywoływano jego niepoprawne 

politycznie wypowiedzi, spośród których największym echem odbiła się sugestia, że 

Japonia powinna posiadać broń jądrową dla obrony przed agresywnymi działaniami 

Korei Północnej1. Japońscy komentatorzy dostrzegali, że Hillary Clinton była kandydatką 

establishmentową i jej ewentualny wybór oznaczałby najprawdopodobniej przedłużenie 

status quo w stosunkach japońsko-amerykańskich, podczas gdy Trump to kandydat 

nieprzewidywalny. Wydawało się zatem, że jego wybór będzie stanowił dla Japonii 

większe wyzwanie. 

 

Japońska telewizja przypomniała wydaną pod koniec lat 80. książkę japońskich autorów, 

będącą charakterystyką ówczesnej postaci Donalda Trumpa i jego zapatrywań na 

Japonię. W tym kontekście wyemitowano również z tłumaczeniem krótkie fragmenty 

wywiadu telewizji amerykańskiej, w których młody Trump ujawnił niechęć do 

bezpośredniego zaangażowania się w politykę i zdecydowane skupienie na sprawach 

krajowych2. Przypominając te czasy oraz interpretując świeże wypowiedzi z kampanii, 

nieraz o zabarwieniu ksenofobicznym, Japończycy obawiali się, że jako prezydent 

Trump mógłby ogłosić powrót do bardziej protekcjonistycznej polityki, która 

naruszyłaby wiodącą pozycję japońskich producentów samochodów na rynku 

amerykańskim albo nawet powrócić do izolacjonizmu i zdecydować się na wycofanie 

amerykańskich sił zbrojnych z Azji Wschodniej, co postawiłoby Japonię w bardzo 

trudnym położeniu wobec rosnących w siłę Chin. Nie było zgodności co do tych prognoz, 

ale Japończycy spodziewali się, że ewentualna prezydentura Trumpa byłaby 

nietuzinkowa. Mimo to, większość mediów sympatyzowała z Hillary Clinton jako bliższą 

wrażliwości przeciętnego Japończyka. Większą sympatię dla Clinton pokazywały też 

przeprowadzone wśród Japończyków sondaże. Sympatia ta wynikała prawdopodobnie  

z naturalnego dla większości japońskich obywateli zaufania do kandydatów 

koncyliacyjnych oraz czerpania informacji o świecie zewnętrznym niemal wyłącznie  

z przetworzonych przed media japońskojęzyczne amerykańskich źródeł liberalnych, 

które faworyzowały Clinton. 

 

Niektórzy komentatorzy konserwatywni, kojarzeni z nacjonalistycznym  

i rewizjonistycznym stowarzyszeniem Nippon Kaigi (do którego należy też urzędujący 

premier Shinzo Abe i znaczna część czołowych polityków rządzącej Partii Liberalno-

Demokratycznej) wskazywali jednak, że Trump prezentuje bardziej antychińskie 

stanowisko i jego wybór mógłby być przez to korzystny dla Japonii3. Wyrażano nadzieję, 

że nie mający bezpośredniego doświadczenia politycznego Trump okrzepnie w miarę 
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rozwoju prezydentury i pod wpływem doradców nie spowoduje takiej rewizji porządku 

światowego, która byłaby trwale niekorzystna dla sojuszników Stanów Zjednoczonych. 

Otwarte sugestie Trumpa, że Japonia powinna być bardziej asertywna w relacjach 

zewnętrznych i bardziej odpowiedzialna za własne bezpieczeństwo wpisują się  

w dalekosiężne cele rządu Abe i powiązanego z nim środowiska „jastrzębi”, których 

ambicją jest rewizja pacyfistycznej konstytucji i przywrócenie mocarstwowego statusu 

Japonii, także w wymiarze wojskowym. Jednocześnie należy podkreślić, że rząd japoński 

w pełni zdaje sobie sprawę, że amerykańskie siły nie są w Japonii tylko dla jej obrony, 

ale przede wszystkim dlatego, że leży to w żywotnym interesie Stanów Zjednoczonych, 

gdyż umożliwia kontrolę nad Pacyfikiem. Dlatego osobną i potencjalnie sporną kwestią 

jest wypływający niebezpośrednio z tych wypowiedzi Trumpa postulat większego 

zaangażowania finansowego Japonii w utrzymanie właśnie sił amerykańskich, podczas 

gdy Japończycy woleliby raczej rozbudowywać własne zdolności obronne. 

 

Największym wyzwaniem związanym z potencjalnym wyborem Trumpa i dostrzeganym 

przez Japończyków było to, że realizacja jego protekcjonistycznych obietnic mogła 

postawić pod znakiem zapytania przyszłość projektu Partnerstwa Transpacyficznego 

(Trans-Pacific Partnership, TPP). Partnerstwo to, promowane jako umowa wolnego 

handlu prowadząca do likwidacji barier celnych i integrująca rynki Stanów 

Zjednoczonych, Japonii oraz bliżej współpracujących z nimi państw Pacyfiku  

z pominięciem Chińskiej Republiki Ludowej, było jednym ze sztandarowych projektów 

strategicznych tandemu Abe–Obama. Z perspektywy japońskiej budowa silnego bloku 

gospodarczego w formie umowy wolnego handlu bez udziału Chin, a pod parasolem 

amerykańskim wzmocniłaby międzynarodową pozycję będącej od lat w defensywie 

gospodarki japońskiej, ponieważ na otwieraniu granic i harmonizacji stawek celnych  

w pierwszej kolejności zyskałyby najbardziej rozwinięte państwa objęte umową, takie 

jak USA i Japonia. 

 

2. Polityka administracji Donalda Trumpa wobec Japonii – perspektywa Japonii 

 

Krótko po zaprzysiężeniu w styczniu 2017 r. Donald Trump wycofał jednak Stany 

Zjednoczone z Partnerstwa Transpacyficznego, co wzbudziło duże zaniepokojenie  

i rozczarowanie w Japonii oraz naturalnie pogorszyło chwilowo stosunki japońsko-

amerykańskie. Decyzja Trumpa potwierdziła niektóre obawy Japończyków, że nowa 

amerykańska administracja może w pewnych obszarach prowadzić politykę bardziej 

protekcjonistyczną i dążyć do niekorzystnej dla Japonii rewizji lub porzucenia 

niektórych umów gospodarczych. Rezygnacja z Partnerstwa Transpacyficznego przez 

Stany Zjednoczone po siedmiu latach negocjacji i ratyfikacji umowy przez Japonię  

z pewnością podważyła wiarygodność Stanów Zjednoczonych jako partnera i sojusznika 

Japonii. 
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Rząd w Tokio będzie liczył na powodzenie inicjatywy w nieco innych realiach 

geopolitycznych i gospodarczych, co widać zresztą pośrednio po działaniach  

i wypowiedziach premiera Abe. Stawia to rząd japoński ponownie w pozycji petenta, co 

nie jest łatwe dla Japończyków. Niewykluczone, że przedłużanie się tej patowej sytuacji 

może w przyszłości doprowadzić do wzmocnienia frakcji prochińskiej w rządzącej 

japońskiej Partii Liberalno-Demokratycznej, co nie byłoby korzystne dla Stanów 

Zjednoczonych. Po przekazaniu informacji o wycofaniu Stanów Zjednoczonych z TPP 11 

państw zaangażowanych w projekt, w tym Japonia, zdecydowało się kontynuować 

starania na rzecz powstania inicjatywy w nowej formule4. Fiasko TPP otwiera również 

pole dla Chin do promocji ich Regionalnego Zrównoważonego Partnerstwa 

Ekonomicznego (RCEP) jako mniej skomplikowanej alternatywy dla TPP. 

 

Mimo chwilowego tąpnięcia politycznego związanego z fiaskiem TPP, stosunki 

gospodarcze Japonii i Stanów Zjednoczonych rozwijają się normalnie. Wciąż 

niezachwiana jest pozycja japońskich producentów samochodów na rynku 

amerykańskim. Administracja nowego prezydenta nie podjęła jeszcze żadnych działań  

w celu ograniczenia dostępu do swojego rynku. Po spotkaniach premiera Abe  

z prezydentem Trumpem w Nowym Jorku (jeszcze przed zaprzysiężeniem) i na 

Florydzie pojawiła się perspektywa nowych korzyści gospodarczych dla obu rządów. 

Japoński fundusz emerytalny miałby zainwestować w rozwój amerykańskiej 

infrastruktury transportowej (kolej wielkich prędkości w Teksasie i Kalifornii)  

i wesprzeć tym samym jeden ze sztandarowych postulatów Trumpa z okresu kampanii 

wyborczej – poprawę infrastruktury transportowej w USA. Oprócz tego Japonia miałaby 

sprowadzić więcej surowców energetycznych ze Stanów Zjednoczonych5. 

 

Poprawnie kształtują się również japońsko-amerykańskie relacje obronne, które oprócz 

obecności tradycyjnego czynnika chińskiego są dodatkowo wzmacniane niespokojną 

sytuacją na Półwyspie Koreańskim. W lutym br. sekretarz obrony Jamesa Mattis 

odwiedził Tokio. Podczas wspólnej konferencji prasowej z minister obrony Japonii 

Tomomi Inadą, Mattis potwierdził, że amerykańsko-japoński sojusz jest koniecznym 

elementem dla utrzymania pokoju w regionie oraz że Stany Zjednoczone będą bronić 

kontrolowanych przez Japonię wysp Senkaku/Diaoyu przed agresywnymi działaniami 

Chin. Minister Inada poinformowała Mattisa, że po przeprowadzonych przez rząd 

premiera Abe zmianach prawnych dotyczących udziału tego kraju w misjach 

zagranicznych, Japonia będzie mogła przyjąć bardziej asertywne stanowisko w polityce 

obronnej6. Słowa amerykańskiego sekretarza mogły uspokoić japoński rząd, który 

obawia się agresywnych działań Chin przede wszystkim wokół Okinawy, a także 

nadwątlenia amerykańskich gwarancji bezpieczeństwa w sytuacji, gdy on sam nie jest 

jeszcze przygotowany do samodzielnej obrony własnego terytorium. Oprócz tego,  

w związku z zaostrzeniem kursu amerykańskiej administracji wobec Korei Północnej, 

pod koniec kwietnia jako element odstraszania na zachodnim Pacyfiku, a następnie 

Morzu Japońskim odbyły się ćwiczenia wojskowe z udziałem amerykańskiego 
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lotniskowca USS Carl Vinson oraz dwóch japońskich niszczycieli: Ashigara i Samidare7. 

 

Dzięki umiejętnie zarządzanemu poczuciu zagrożenia zewnętrznego wśród własnych 

obywateli i zaangażowaniu w inicjatywy amerykańskie, rząd Abe cieszy się większym 

poparciem społecznym niż wynikałoby to z sytuacji wewnętrznej kraju (stagnacja 

gospodarcza i skandal korupcyjny)8. Przygotowuje również grunt pod kontynuację 

wciąż skrajnie niepopularnej wśród Japończyków rewizji 9. artykułu Konstytucji Japonii 

i posunięć militarystycznych. Ponadto demonstruje amerykańskim partnerom, że 

Japonia dochowuje zobowiązań sojuszniczych wobec Stanów Zjednoczonych. 

 

Mimo to, nie można powiedzieć że w japońsko-amerykańskich relacjach obronnych nie 

ma żadnych kwestii problematycznych. Jedną z nich jest problem finansowania 

amerykańskiej obecności w Japonii przez japońskich podatników. Japonia, która już 

teraz ponosi znaczne koszty związane z utrzymaniem amerykańskich baz na swoim 

terytorium, jest bardzo niechętna zwiększaniu swojego zaangażowania, podczas gdy 

administracja prezydenta Trumpa liczy na to, że Japończycy więcej zapłacą za 

amerykańską obecność. Problem ten występuje we wzajemnych relacjach już od dawna, 

a ostatnio przypomniał o sobie podczas wizyty Mattisa, kiedy w tej kwestii nastąpił 

dwugłos między amerykańskim sekretarzem obrony a minister Inadą9. 

 

Wiele japońskich obaw związanych z objęciem urzędu prezydenta przez Donalda 

Trumpa jak do tej pory nie sprawdziło się. Relacje japońsko-amerykańskie rozwijają się 

bez większych przeszkód w od dawna ustalonych i przewidywalnych ramach10.  

W szczególnie dobrej kondycji są relacje obronne. Stosunki dwustronne poddane są tym 

samym wyzwaniom, które występowały w czasach prezydenta Obamy. Pewnym 

wyzwaniem dla przyszłości japońsko-amerykańskich stosunków gospodarczych będzie 

zapewne pamięć o niepowodzeniu Partnerstwa Transpacyficznego. 

 

3. Wnioski i perspektywy 

 

Oba rządy będą w przyszłości przywiązywać dużą wagę do stosunków wzajemnych.  

W szczególności nie należy spodziewać się gwałtowanego rozluźnienia japońsko-

amerykańskich relacji wojskowych. Jest tak ponieważ czynniki gwarantujące stabilność 

tych relacji, takie jak amerykańska obecność wojskowa w Japonii, asertywne Chiny, 

agresywna Korea Północna i realny brak alternatyw dla sojuszu z USA wobec 

nieposiadania przez Japonię proporcjonalnego do rozmiarów jej gospodarki potencjału 

konwencjonalnego, braku potencjału nuklearnego oraz nierozwiązania wielu 

problemów z sąsiadami, nie zmieniły się. Można również przypuszczać, że nawet  

w sytuacji nieobecności niektórych czynników spajających te relacje, na przykład 

nastąpienia zbliżenia japońsko-chińskiego i rozwiązania japońskiego sporu 

terytorialnego z Rosją, Stany Zjednoczone i tak będą niechętne rozluźnieniu relacji 

wojskowych i całkowitemu wycofaniu swoich sił z Japonii, ponieważ w ten sposób 
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utraciłyby swoją dominującą pozycję w regionie. Niebagatelne znaczenie dla rozwoju 

relacji japońsko-amerykańskich mogą mieć również dwustronne, osobiste kontakty 

między prezydentem Stanów Zjednoczonych a premierem Japonii11. 

 

Można spodziewać się zintensyfikowania prób reaktywacji idei TPP bez udziału Stanów 

Zjednoczonych. W takim porozumieniu to Japonia byłaby partnerem dominującym 

wobec innych zaangażowanych państw i czerpała z niego największe korzyści. 

Nieobecność Stanów Zjednoczonych w nowym TPP może też otworzyć inicjatywę na 

udział państw, które z różnych powodów nie widziały swojego udziału w poprzedniej 

umowie12. W razie definitywnego niepowodzenia TPP, należy oczekiwać zwiększenia 

zainteresowania krajów Azji chińską wizją integracji rynków pod znakiem RCEP13. 

 

Analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji 
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