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Kim jest Fumio Kishida – nowy premier 

Japonii? 

 

29 września Fumio Kishida wygrał wybory przewodniczącego rządzącej Partii 

Liberalno-Demokratycznej, a 4 października został zaprzysiężony na 100. premiera 

Japonii. Jego rząd składa się głównie z osób kojarzonych z byłym premierem Shinzo 

Abe. 31 października LDP wygrała wybory krajowe i utrzymała władzę, zachowując 

stabilną większość miejsc w parlamencie, chociaż tracąc pewną ich liczbę w stosunku 

do poprzednich wyborów (zachowała 261 z zajmowanych poprzednio 284 miejsc). 

Fumio Kishida od 1993 roku zasiadał w Izbie Reprezentantów jako poseł z okręgu 

Hiroszima. Wywodzi się ze znanej politycznej rodziny z tego regionu. W trakcie kariery 

piastował wiele funkcji wykonawczych. Był między innymi najdłużej w historii 

urzędującym ministrem spraw zagranicznych (w rządzie Shinzo Abe). 

Przewodniczącym partii i premierem został po raz pierwszy (i po raz drugi 10 

listopada). 

W czwarty dzień od objęcia urzędu Kishida odbył rozmowę telefoniczną z Władimirem 

Putinem, co może wskazywać na chęć poprawy stosunków japońsko-rosyjskich, ale 

bardziej prawdopodobne jest, że wynikał z potrzeby chwili – toczącej się wówczas 

kampanii wyborczej przed wyborami krajowymi do parlamentu. W tych wyborach 

Kishida występował jako przewodniczący partii, którego obecność miała ograniczyć 

odpływ wyborców do opozycji i przyczynić się do lepszego (mniej złego) wyniku; mimo 
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utraty poparcia LDP nadal było murowanym faworytem do zwycięstwa. Kishida odbył 

też rozmowę z przewodniczącym KPCh Xi, co prawdopodobnie przyniesie chwilowe 

polepszenie atmosfery w stosunkach japońsko-chińskich, a także zadeklarował 

gotowość spotkania z Kim Jong Unem (bez warunków wstępnych). 

Kishida postrzegany jest jako człowiek kompromisu, kandydat łagodny, który potrafi 

słuchać, ale nie jest zbyt przebojowy. W porównaniu do innych polityków LDP cechuje 

się bardziej lewicową wrażliwością. Wydaje się, że jego nominacja ma spowodować 

rozładowanie napięć w polityce wewnętrznej i zagranicznej Japonii i zapobiec 

dalszemu spadkowi poparcia dla partii rządzącej, co miałoby zagwarantować ciągłość 

polityki oraz wizji strategicznej zarysowanej podczas rządów Shinzo Abe blisko 

dekadę temu. Zwycięstwo Kishidy w wyborach przewodniczącego LDP oraz jego 

nominacja na stanowisko premiera Japonii nie niosą ze sobą bezpośrednich skutków 

dla relacji polsko-japońskich, które są dobre i powinny rozwijać się w sposób 

niezakłócony. 

 

Były minister spraw zagranicznych Fumio Kishida 29 września po dwóch turach głosowania 

wynikiem nieco ponad 60 procent głosów zwyciężył w wyborach przewodniczącego Partii 

Liberalno-Demokratycznej (LDP). 4 października został zaprzysiężony na 100. premiera 

Japonii. 31 października LDP wygrała wybory krajowe i utrzymała władzę, zachowując 

większość miejsc w parlamencie, chociaż tracąc pewną ich liczbę w stosunku do 

poprzednich wyborów. 10 listopada Kishida został powtórnie wybrany premierem; 

utworzy rząd składający się z tych samych ministrów, co w październiku (prawdopodobnie 

za wyjątkiem ministra spraw zagranicznych)1. Niniejszy tekst, bardziej niż materiałem 

prognostycznym, jest próbą charakterystyki postaci nowego japońskiego premiera, 

również w kontekście aspektów potencjalnie istotnych z punktu widzenia interesów Polski. 

Fumio Kishida urodził się w 1957 roku w dzielnicy Shibuya w Tokio, choć wywodzi się ze 

znanej politycznej rodziny z okolic Hiroszimy (stąd niektóre źródła podają to miasto jako 

jego miejsce urodzenia). Zarówno dziadek jak i ojciec Kishidy byli parlamentarzystami,  

a jego kuzyn ministrem. Jest także krewnym premiera Japonii w latach 1991-1993 Kiichi 
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Miyazawy. W dzieciństwie, towarzysząc ojcu podczas jego pracy w japońskiej misji 

handlowej, spędził kilka lat w Stanach Zjednoczonych i uczęszczał do publicznej szkoły 

podstawowej w nowojorskiej dzielnicy Queens2. Uważa się, że czas spędzony w Ameryce 

prawdopodobnie wpłynął na wykształcenie swoistej wrażliwości społecznej Kishidy (bywa 

określany jako „gołąb w ciele jastrzębia”; rzekomo odróżnia się od polityków swojej frakcji 

bardziej prospołecznym nastawieniem i umiarkowaniem). W 1982 roku ukończył prawo na 

elitarnym Uniwersytecie Waseda w Tokio (dostał się za czwartym razem; podczas studiów 

trenował koszykówkę). Później przez pięć lat pracował w Long Term Credit Bank of Japan 

(po bankructwie w 1998 roku zrestrukturyzowany przez amerykańską firmę private equity, 

funkcjonuje jako Shinsei Bank), a następnie został sekretarzem swojego ojca. Jest żonaty  

i ma trzech synów, z których najstarszy, 30-letni Shotaro, jest jego sekretarzem. 

Pochodzenie i droga życiowa Kishidy różnią się zatem od niedawnego premiera Japonii 

Yoshihide Suga, który wywodzi się z rodziny plantatorów truskawek, skończył tani 

uniwersytet, a na czesne zarabiał, pracując fizycznie w fabryce kartonów. Są zaś podobne 

do ludzi takich jak Shinzo Abe czy Jun’ichiro Koizumi i zdecydowanie bardziej typowe dla 

przeciętnego reprezentanta japońskiej wyższej klasy politycznej. 

Fumio Kishida od 1993 zasiada w Izbie Reprezentantów (izba niższa japońskiego 

parlamentu; łącznie dziewięć kadencji). W czasie swojej kariery politycznej wielokrotnie 

pełnił funkcje wykonawcze: najpierw jako wiceminister budownictwa w rządach Obuchi  

i Moriego, następnie wiceminister minister sportu, nauki i technologii w rządzie Jun’ichiro 

Koizumiego. W pierwszym rządzie Shinzo Abe w 2006 został ministrem do spraw Okinawy 

i Terytoriów Północnych (sporne z Rosją Wyspy Kurylskie). Stanowisko to wykonywał do 

2007 roku. W rządzie Fukudy został ministrem do spraw polityki kosmicznej. Gdy 

premierem Japonii w 2012 znowu został Shinzo Abe, Fumio Kishida otrzymał tekę ministra 

spraw zagranicznych. Stanowisko to piastował najdłużej spośród wszystkich 

dotychczasowych ministrów spraw zagranicznych (nawet dłużej niż ojciec Shinzo Abe, 

Shintaro; może to wskazywać na zaufanie, jakim Abe darzy lub darzył Kishidę), bo cztery 

lata i siedem miesięcy. Następnie został ministrem obrony. Równocześnie pełnił różne 

funkcje partyjne w ramach Partii Liberalno-Demokratycznej3.  
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Już w czwarty dzień po objęciu urzędu premiera Japonii Fumio Kishida odbył 25-minutową 

rozmowę telefoniczną z Władimirem Putinem. Rosyjski prezydent był jednym z pierwszych 

przywódców (po Joe Bidenie i premierze Australii Morrisonie), z którymi nowy japoński 

premier rozmawiał od objęcia urzędu4. Może to sygnalizować chęć podniesienia 

stosunków japońsko-rosyjskich, ale mogło być też elementem kampanii wyborczej  

– kwestia rozwiązania sporu terytorialnego i podpisania traktatu pokojowego powraca 

przy okazji każdych wyborów parlamentarnych w Japonii. 

Podczas pracy ministerialnej Fumio Kishida wypracował pewne luźne związki z Polską, 

chociaż prawdopodobnie znacznie mniej osobiste niż jego kontrkandydat w wyborach 

partyjnych, Taro Kono (który w 1984 przez pół roku przebywał w Polsce na wymianie  

w SGPiS-SGH jako student Georgetown University i spędził nawet noc w areszcie5 za 

spotkanie z Lechem Wałęsą)6. W styczniu 2014 roku Kishida opublikował  

w „Rzeczpospolitej” kurtuazyjny artykuł pt. „Nowi starzy przyjaciele” reklamujący 

współpracę Japonii z państwami Grupy Wyszehradzkiej7. W czerwcu tego samego roku na 

ręce ówczesnego Ministra Spraw Zagranicznych R. Sikorskiego przesłał formalne 

gratulacje w związku z 25. rocznicą upadku komunizmu w Polsce i ustanowieniem Nagrody 

Solidarności8. W obu sygnałach Kishida podkreślał istnienie między Polską i Japonią 

wspólnych wartości i dużą wagę wzajemnej współpracy. W maju 2017 roku Fumio Kishida 

spotkał się z MSZ Polski Witoldem Waszczykowskim. Podpisano wówczas Plan Działania 

na rzecz implementacji Partnerstwa Strategicznego na lata 2017-20209.  

Nowy premier Japonii przedstawiany jest w mediach jako człowiek skromny, który potrafi 

słuchać innych, ale nie jest zbyt przebojowy. Zdaniem eksperta z Temple University  

w Tokio, Jeffa Kingstona10, Fumio Kishida postrzegany jest jako kandydat kompromisu, 

który może wprowadzić do polityki rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej elementy 

polityki gospodarczej, kojarzone z programem centrolewicowej opozycji, co mogło 

ograniczyć spadek poparcia LDP i pomóc zachować jej więcej miejsc w parlamencie po 

wyznaczonych na 31 października tego roku wyborach krajowych, po których miał niemal 

na pewno utrzymać władzę (i tak też się stało). 

Z nominacją Fumio Kishidy na stanowisko premiera Japonii wiązały się nadzieje dotyczące 

zmiany polityki gospodarczej. Sam Kishida już zapowiedział wielomiliardowy pakiet 
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stymulacyjny, mający być odpowiedzią na niedomagania abenomiki i „klęskę 

neoliberalizmu”. Te zapowiedzi należy uznać za populistyczne. Po pierwsze, abenomika 

również opierała się na podobnych pakietach stymulacyjnych. Po drugie, nie miała nic 

wspólnego z neoliberalną polityką ekonomiczną, będąc w istocie reinkarnacją 

neokeynesizmu. Widać zatem, że Kishida istotnie stara się przemówić do lewicowych 

wyborców, w uszach i ustach których terminy takie jak neoliberalizm oznaczają zupełnie co 

innego niż w ekonomii. Oprócz tego ciekawy jest aspekt krytyki abenomiki, biorąc pod 

uwagę fakt, że Kishida jest mimo wszystko bliskim i zaufanym współpracownikiem Shinzo 

Abe, a większość ministrów w powołanym 4 października (oraz 10 listopada) rządzie to 

ludzie kojarzeni z tym byłym premierem (ministrem obrony został na przykład Nobuo 

Kishi, młodszy brat Shinzo Abe)11. Obecność Kishidy na najwyższym stanowisku  

w państwie raczej nie zaowocuje istotną zmianą jakościową w polityce wewnętrznej, ale 

można najwyraźniej liczyć na nieco inne rozłożenie akcentów i łagodniejszą, bliską 

lewicowej wrażliwości retorykę. Japońska opinia publiczna może być w obecnych czasach 

na taką retorykę szczególnie podatna, ponieważ sytuacja gospodarcza i epidemiczna są 

stosunkowo trudne, a ostatnia dekada rzeczywiście upływała pod znakiem zwiększania się 

kontrastów majątkowych wśród Japończyków (omówienie przyczyn tego zjawiska 

zasługuje na odrębną analizę). 

Fumio Kishida stoi też przed wieloma wyzwaniami w polityce zagranicznej. Oprócz 

omówionej już wcześniej kwestii rosyjskiej (zdaniem autora mimo wszystko marginalnej, 

ale mającej pewne znaczenie propagandowe w kontekście wyborów), są to: nieustające 

zagrożenie ze strony Korei Północnej oraz rozładowanie pogarszających się stosunków  

z Chinami (zaognionych wokół sporu terytorialnego o Wyspy Senkaku/Diaoyu, sytuację 

Hongkongu, kwestię pandemii oraz postawy Japonii wobec Tajwanu). W kwestii chińskiej 

Kishida rozmawiał już telefonicznie z przewodniczącym Xi12. Rozmowa była pojednawcza; 

strony uzgodniły, że konstruktywna współpraca jest potrzebna, co nie dziwi, biorąc pod 

uwagę fakt, że Chiny nadal są największym partnerem handlowym Japonii (na drugim 

miejscu są państwa ASEAN, a na trzecim Stany Zjednoczone; przed pandemią z Chinami 

Japonia miała deficyt, a z ASEAN i USA – nadwyżkę). W kwestii północnokoreańskiej nie 

poczyniono na razie żadnych oficjalnych działań, ale mówiło się, że Fumio Kishida mógłby 
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nawet spotkać się z Kim Jong Unem bez warunków wstępnych, co sam premier 

potwierdził13.  

 

Wnioski 

 

Fumio Kishida jest doświadczonym politykiem z politycznej rodziny, który jest mimo 

wszystko mocno związany z byłym premierem Shinzo Abe, od którego odróżnia się jednak 

bardziej lewicową wrażliwością. Słusznie postrzegany jest jako kandydat koncyliacyjny; 

wydaje się, że jego zadaniem było poprowadzenie partii LDP do wyborów i ograniczenie 

strat miejsc w parlamencie, a następnie uspokojenie sytuacji wewnętrznej  

i międzynarodowej Japonii. Miałoby to zagwarantować ciągłość polityki i wizji 

strategicznej z czasów Shinzo Abe. Chociaż Partia Liberalno Demokratyczna znowu 

zwyciężyła w wyborach krajowych (zachowała 261 z poprzednio zajmowanych 284 miejsc 

w parlamencie), nie wiadomo, jak długo Kishida pozostanie na stanowisku premiera.  

Zwycięstwo Kishidy w wyborach przewodniczącego LDP oraz jego nominacja na 

stanowisko premiera Japonii nie niosą ze sobą bezpośrednich skutków dla relacji polsko-

japońskich. 
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Who is Fumio Kishida – the next Prime Minister of Japan? 

 

Konrad Rumiński 

 

On September 29, Fumio Kishida won the election for the position of the chairman of the 

ruling Liberal Democratic Party (LDP). As a result of this, on October 4 he was sworn in as 

Japan's 100th Prime Minister. He was then sworn in as the Prime Minister once again on 

November 10, after his party won parliamentary elections. In these elections, Kishida’s main 

role as the new party chairman was to limit the outflow of voters to the opposition and 

contribute to a better result (or rather to a result which would have not been as bad as it 

could). The tactic of changing the party chairman right before the elections has apparently 

worked. Despite losing a part of its support, the LDP still remained a solid favorite and 

eventually remained in power.  

From 1993, Fumio Kishida has served in the House of Representatives as an MP from the 

Hiroshima constituency. He comes from a well-known political family from this region. 

During his career, he held many executive functions. He was, inter alia, the longest-serving 

Minister of Foreign Affairs (in the government of Shinzo Abe). Yet, he became party 

chairman and prime minister for the first time.  

Kishida is seen as a man of compromise, a calm and mild candidate who can listen, but is 

not too outspoken. Compared to other politicians of the LDP has a more left-wing 

sensitivity. It seems that his appointment may ease tensions in Japan's domestic and 

foreign policy and prevent a further decline in support for the ruling party, which would later 

guarantee the continuity of politics and the strategic vision outlined during Shinzo Abe's 
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rule nearly a decade ago. Indeed, at the time of writing, Kishida’s cabinet mainly consists of 

people associated with former Prime Minister Shinzo Abe. 

On the fourth day after taking office, Kishida had a telephone conversation with Vladimir 

Putin, which may indicate an intention to improve Japanese-Russian relations, but the 

interaction was more likely related to the ongoing campaign ahead of the national 

parliamentary elections. Kishida also had a conversation with the CCP Chairman Xi Jinping, 

which is likely to bring a temporary improvement in the atmosphere in Japanese-Chinese 

relations, and declared his readiness to meet Kim Jong Un (without any preconditions). 

Kishida's victory in the election of the LDP chairman and his appointment as Prime Minister 

of Japan will be of no direct consequences to Polish-Japanese relations, which are good and 

should develop uninterrupted. 


