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Suga rezygnuje. Wkrótce zmiana na 

stanowisku premiera Japonii  

 

Obecny premier Japonii i przewodniczący rządzącej Partii Liberalno-Demokratycznej 

(LDP) Yoshihide Suga ogłosił, że nie wystartuje w wyborach na przewodniczącego 

partii. Oznacza to tym samym zmianę na stanowisku premiera tego państwa. Wybory 

na przewodniczącego partii wyznaczono na 29 września, a wybory parlamentarne na 

17 października (nie mogą odbyć się później niż 28 listopada). Zgodnie z Konstytucją 

Japonii, nowy premier i jego gabinet powinni zostać mianowani na pierwszej sesji 

nowo wybranego parlamentu. 

Udział w wyborach przewodniczącego LDP zadeklarowało dwóch kandydatów: Fumio 

Kishida (ok. 14 do 18,5 procenta poparcia), Taro Kono (ok. 16 do nawet 43 procent 

poparcia; wspierany przez odchodzącego Yoshihide Suga), a także dwie kandydatki: 

Sanae Takaichi (ok. 3 do 15 procent poparcia; osobiste poparcie Shinzo Abe) oraz Seiko 

Noda (od 3 do 6 procent poparcia). Oprócz Yoshihide Suga, z udziału w wyborach 

zrezygnowali Shinzo Abe, Taro Aso, Shigeru Ishiba, Shinjiro Koizumi, Toshimitsu 

Motegi, Toshihiro Nikai i Hakubun Shimomura. 

Według sondaży największe szanse na wybór ma Taro Kono, obecny minister 

szczepień, popierany przez ustępującego premiera. Gdyby okazało się, że to nie Taro 

Kono, ale jeśli na przykład Sanae Takaichi wygra wybory na przewodniczącego LDP  
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i zostanie premierem, byłby to sygnał, że pozycja Shinzo Abe wciąż jest silna w partii, 

pomimo rezygnacji tego ostatniego ze stanowiska i jego wycofania się z pierwszej linii 

życia politycznego. Z informacji medialnych wynika jednak, że rywalizacja 

wewnątrzpartyjna zostanie zdominowana przez Kono oraz Kishidę. 

Niezależnie od tego, kto zwycięży i zostanie premierem Japonii, wydaje się, że, 

podobnie jak ustępujący Yoshihide Suga, nowy szef rządu niezbyt długo pozostanie na 

stanowisku. Obecny poziom poparcia dla partii rządzącej oraz kryzys wywołany 

pandemią sprzyja tymczasowości i częstszym zmianom na najwyższych stanowiskach 

w państwie, co w Japonii już się zdarzało w podobnych okresach. Gdy koniunktura 

ulegnie zmianie, prawdopodobnie wyłoni się inny, bardziej trwały i znany przywódca, 

który był już premierem w dobrych czasach w przeszłości. Największe szanse na to 

miałby prawdopodobnie Shinzo Abe. 

Zmiana przewodniczącego Partii Liberalno-Demokratycznej oraz zmiana na 

stanowisku premiera Japonii nie powinny negatywnie wpłynąć na stosunki polsko-

japońskie oraz japońsko-amerykańskie. 

 

3 września media podały, że obecny premier Japonii i szef Partii Liberalno-Demokratycznej 

(LDP) Yoshihide Suga nie będzie ubiegał się o stanowisko przewodniczącego partii  

w najbliższych wyborach. Oznacza to zmianę na stanowisku premiera tego kraju oraz 

partyjnego przywództwa1. Najczęściej podawanym powodem takiej decyzji jest 

obserwowany w sondażach spadek zaufania do premiera, wiązany głównie  

z niezadowoleniem z powodu przeciągającej się epidemii wirusa SARS CoV-2, 

przeprowadzonymi wbrew woli większości społeczeństwa igrzyskami olimpijskimi oraz 

porażkami w wyborach lokalnych (szczególnie metropolitarnych w Tokio), co negatywnie 

wpływa na jego pozycję w partii2. Yoshihide Suga objął stanowisko zaledwie rok temu, 16 

września 2020, po dymisji premiera Shinzo Abe, oficjalnie wywołanej pogarszającym się 

stanem zdrowia byłego premiera3.  

W związku z wycofaniem się obecnego premiera z wyścigu o przywództwo w partii, pod 

koniec sierpnia spekulowano, że Yoshihide Suga może zechcieć rozwiązać parlament  
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w połowie września (co on sam zdementował i co nie wydarzyło się). Kadencja parlamentu 

kończy się oficjalnie 21 października 2021, a wybory przewodniczącego LDP wyznaczono 

na 29 września. Wybory do parlamentu miałyby się odbyć 17 października, a w każdym 

razie nie później niż do 28 listopada, gdyż tak nakazuje Konstytucja Japonii4. Artykuł 70 tej 

konstytucji wymaga, by na pierwszej sesji nowo wybranego parlamentu dokonano 

mianowania premiera i jego gabinetu (nawet jeśli zostaną mianowani ci sami ministrowie 

co poprzednio)5. 

Mimo złych nastrojów i niepopularnego przywództwa wydaje się bardzo prawdopodobne, 

że Partia Liberalno-Demokratyczna znowu zwycięży w wyborach, chociaż zapewne 

zdobędzie mniejszą liczbę miejsc w obu izbach. Jest tak ze względu na właściwości 

japońskiej ordynacji wyborczej, która przez lata faworyzowała Partię Liberalno-

Demokratyczną na tle innych, co zaowocowało strukturalną i fundamentalną słabością 

opozycji. Największa partia opozycyjna wobec LDP to Partia Demokratyczna, która 

obecnie, po rozłamie, istnieje pod nazwą Partia Konstytucyjno-Demokratyczna. Rządziła 

ona tylko dwa razy w powojennej historii kraju, a ostatni raz dziesięć lat temu, gdy 

wydarzyła się katastrofa w Fukushimie (co spowodowało ponowny i trwały spadek 

poparcia dla opozycji) i również dzisiaj najprawdopodobniej nie ma szans zagrozić LDP  

w wyborach. Warto tu dodać, że Japonia ma notorycznie jedną z najniższych frekwencji 

spośród krajów rozwiniętych, co w zasadzie gwarantuje dobry wynik wyborczy LDP. 

Trudno ocenić, czy szczególna pandemiczna sytuacja zachęci bierne rzesze japońskiego 

społeczeństwa do wyjścia z domu i głosowania na opozycję, ale wydaje się to 

nieprawdopodobne. Dlatego kolejnym premierem Japonii najprawdopodobniej znów 

będzie polityk Partii Liberalno-Demokratycznej, a właściwie jej nowy przewodniczący. 

Omówmy teraz pokrótce sposób wyboru przewodniczącego Partii Liberalno-

Demokratycznej (LDP) w tegorocznych wyborach. Jest on wybierany głosami członków 

parlamentu należących do LDP oraz innych członków LDP, którzy płacili składki partyjne 

przynajmniej przez ostatnie dwa lata. Uprawnionych do głosowania jest ponad milion 

członków partii. Ich głosy zostaną przekazane do prefekturalnych komisji do 28 września,  

a do 29 września trafią do partyjnej centrali. Na ich podstawie przydzielonych zostanie 383 

głosów elektorskich (połowa z 766; metodą D’Hondta). Druga połowa głosów elektorskich 
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to głosy parlamentarzystów LDP. Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska większości, 

odbędzie się druga tura głosowania, w której kandydatami będą dwie osoby z najlepszymi 

wynikami z pierwszej tury, a głosować będą mogli jedynie parlamentarzyści (383 głosów) 

oraz delegaci prefekturalni (47 głosów). W sumie w drugiej turze można zdobyć więc 430,  

a nie 766 głosów elektorskich6. Dodajmy, że według wewnętrznych przepisów partyjnych, 

do udziału w wyborach przewodniczącego może być zgłoszony wyłącznie kandydat, który 

otrzymał poparcie minimum 20 parlamentarzystów LDP7. System ten jest krytykowany 

przez młodych działaczy partyjnych, którzy chcieliby listy otwartej8. W ramach dygresji 

warto również wspomnieć, że preferencje uprawnionych do głosowania członków partii 

mogą znacznie różnić się od preferencji zwykłych wyborców, którzy, podobnie jak Polacy, 

nie mają bezpośredniego wpływu na wybór osoby premiera (np. w 2012 zwyciężył Shinzo 

Abe, chociaż większym poparciem zwykłych Japończyków miał cieszyć się Shigeru Ishiba; 

przewodniczący partii praktycznie zawsze zostaje premierem). Biorąc pod uwagę fakt, że 

premier w Japonii jest de facto jedynym ośrodkiem władzy wykonawczej (rola cesarza jest 

ceremonialna), może to rodzić pewne pytania o siłę mandatu społecznego przywódców  

w tym państwie. Głosowanie członków LDP z pewnością będzie mocno uwarunkowane 

bieżącymi interesami frakcyjnymi i partyjnymi, a niekoniecznie troską o przyszłość Japonii. 

Praktyka wyboru przewodniczącego partii, a przez to premiera, może być jedną z przyczyn 

wspomnianej niskiej frekwencji w wyborach powszechnych. W tym miejscu warto krótko 

scharakteryzować sylwetki kandydatów zgłoszonych do udziału w partyjnych wyborach. 

Najprawdopodobniej to spośród nich wyłoni się kolejny premier Japonii. 

1. Fumio Kishida – urodzony w 1957 roku członek Izby Reprezentantów od 1993 roku, 

obecny minister obrony, minister spraw zagranicznych w latach 2012-2017, 

przewodniczący Rady Programowej Partii Liberalno-Demokratycznej w latach 2017-2020, 

kandydat na przewodniczącego partii w wyborach w 2020 roku, lider własnej frakcji  

w ramach LDP. Według różnych sondaży, Fumio Kishida cieszy się poparciem 14-18,5% 

wyborców. Spekuluje się, że ze względu na dużą zażyłość ostatecznie może zostać wsparty 

przez Shinzo Abe, mimo że ten zadeklarował już poparcie bliższej mu ideowo Sanae 

Takaichi9. 
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2. Taro Kono – urodzony w 1963 roku, od 2020 roku minister na rzecz reformy 

administracyjnej, minister szczepień, członek Izby Reprezentantów od 1996 roku, minister 

obrony w latach 2019-2020, minister spraw zagranicznych w latach 2017-2019, 

przewodniczący Narodowej Komisji Bezpieczeństwa Publicznego w latach 2015-2016, 

członek frakcji partyjnej, której liderem jest Taro Aso. Kandydaturę Kono poparł 

ustępujący premier i przewodniczący partii Yoshihide Suga10. Według różnych sondaży 

kandydaturę Taro Kono popiera od 16 do nawet 43 procent wyborców. 

3. Sanae Takaichi – urodzona w 1961 roku, członek Izby Reprezentantów od 2005 roku, 

dwukrotna minister spraw wewnętrznych i komunikacji w latach 2014-2017 oraz 2019-

2020. Popierana przez długoletniego, byłego premiera Shinzo Abe oraz obecnego ministra 

obrony Nobuo Kishi (biologiczny, młodszy brat Shinzo Abe). Nie należy do żadnej frakcji  

w partii, ale jest powszechnie kojarzona z konserwatywnym i nacjonalistycznym 

stowarzyszeniem Nippon Kaigi, które domaga się rewizji Konstytucji Japonii w duchu 

nacjonalistycznym. Według różnych sondaży kandydaturę Sanae Takaichi popiera od 3 do 

15 procent wyborców. Wybór Sanae Takaichi mógłby pogorszyć nienajlepsze dziś stosunki 

z Koreą Południową i Chinami. 

4. Seiko Noda – urodzona w 1960 roku, członek Izby Reprezentantów od 1993 roku, 

minister spraw wewnętrznych i komunikacji w latach 2017-2018, kandydatka na 

przewodniczącego LDP w 2018 roku. Nie należy do frakcji w ramach partii. Według 

różnych sondaży kandydatka ma najmniejsze szanse na zwycięstwo w wyborach 

partyjnych, ponieważ popiera ją od 3 do 6 procent wyborców. 

Oprócz Yoshihide Suga z kandydowania na przewodniczącego partii (a zatem pośrednio ze 

stanowiska premiera) zrezygnowali Shinzo Abe (udzielił poparcia Takaichi), Taro Aso, 

Shigeru Ishiba (udzielił poparcia Kono), Shinjiro Koizumi (udzielił poparcia Kono), 

Toshimitsu Motegi, Toshihiro Nikai i Hakubun Shimomura.  

Według sondaży prawdopodobnie największe szanse na wybór ma Taro Kono, obecny 

minister szczepień, popierany przez ustępującego premiera. Kwestia szczepień jest jednak 

kontrowersyjna w społeczeństwie japońskim, podobnie jak postępowanie państwa wobec 

części przedsiębiorców podczas pandemii, dlatego istnieje pewna niewielka szansa, że 
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sondaże nie sprawdzą się. Gdyby okazało się, że to nie Taro Kono, ale na przykład Sanae 

Takaichi wygra wybory na przewodniczącego LDP i zostanie premierem, byłby to sygnał, 

że pozycja Shinzo Abe wciąż jest silna w partii, pomimo rezygnacji ze stanowiska i jego 

wycofania się z pierwszej linii życia politycznego. Ewentualny wybór Sanae Takaichi 

oznaczałby wzmocnienie asertywnej polityki zagranicznej Japonii i zbrojeń. Z informacji 

medialnych wynika jednak, że rywalizacja wewnątrzpartyjna zostanie zdominowana przez 

Kono oraz Kishidę. Wybór Kono byłyby prawdopodobnie utrzymaniem polityki status quo, 

z lekkim wychyleniem w stronę nacjonalizmu11. Z wyborem Kishidy wiążą się nadzieje 

zmiany polityki zagranicznej na bardziej ugodową i położenia większego nacisku na 

gospodarkę12. 

Niezależnie od tego, kto zwycięży i zostanie premierem Japonii, wydaje się, że – podobnie 

jak ustępujący Yoshihide Suga – osoba ta niezbyt długo pozostanie na stanowisku. Obecny 

poziom poparcia dla partii rządzącej oraz kryzys wywołany pandemią sprzyja 

tymczasowości i częstszym zmianom na najwyższych stanowiskach w państwie, co  

w Japonii już się zdarzało w podobnych okresach. Gdy koniunktura ulegnie zmianie, 

prawdopodobnie wyłoni się inny, bardziej trwały i znany przywódca, który był już 

premierem w dobrych czasach w przeszłości. Największe szanse na to miałby 

prawdopodobnie Shinzo Abe, którego dymisję rok temu niektórzy uznają za manewr 

taktyczny i który nadal patronuje największej frakcji w LDP. Konserwatywny komentator 

Tetsuo Suzuki spekuluje, że Abe mógłby wrócić do wielkiej polityki jako minister spraw 

zagranicznych w nowym rządzie po obecnych wyborach, a następnie zostać poproszony  

o kandydowanie na przewodniczącego partii w kolejnych wyborach13. Zmiana 

przewodniczącego Partii Liberalno-Demokratycznej oraz zmiana na stanowisku premiera 

Japonii nie powinna negatywnie wpłynąć na stosunki polsko-japońskie oraz japońsko-

amerykańskie. 

 

Konrad Rumiński – analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji 
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Suga will not run for LDP leadership. Japan will have new Prime Minister 

 

Konrad Rumiński 

 

The current Prime Minister of Japan and the chairman of the ruling Liberal Democratic Party 

(LDP) Yoshihide Suga has announced that he will not run for party chairman. This means 

that the country’s prime minister will change as well. The election of the party chairman is 

scheduled for September 29, and parliamentary elections for October 17 (and must take 

place no later than November 28). According to the Japanese constitution, the new prime 

minister and his cabinet should be appointed at the first session of the newly elected 

parliament. 

Four candidates declared their participation in the election of the LDP chairman: Fumio 

Kishida, Taro Kono (supported by the outgoing Yoshihide Suga), Sanae Takaichi (personally 

endorsed by Shinzo Abe) and Seiko Noda. In addition to Yoshihide Suga, Shinzo Abe, Taro 

Aso, Shigeru Ishiba, Shinjiro Koizumi, Toshimitsu Motegi and Hakubun Shimomura have 

also dropped out of the election. 

According to polls, Taro Kono, the current minister of vaccination, has the greatest chance 

of being elected. If it turns out that it is not Taro Kono, but, for example, Sanae Takaichi 

who wins the LDP chairman elections and becomes prime minister, it will be a signal that 

Shinzo Abe's position is still strong in the party, despite his resignation and his withdrawal 

from the frontline of the political life. However, media reports show that the intra-party 

rivalry will be dominated by Kono and Kishida. 

Regardless of who wins and becomes Prime Minister of Japan, it seems that, like the 

outgoing Yoshihide Suga, that person will not remain in office for too long. The current level 
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of support for the ruling party and the crisis caused by the pandemic may result in more 

frequent changes of the country’s top officials, just like in it happened in Japan’s history 

several times in different periods. 

In case Sanae Takaichi is chosen, Japan will strengthen its assertive foreign policy as well as 

its defence program. The choice of Kono, in turn, would likely result in retaining a status quo 

policy, although with a slight inclination towards nationalism. The choice of Kishida may 

translate into a more moderate foreign policy and on putting more stress on the economy. 

However, no matter which person becomes the country’s next prime minister, it is unlikely 

that Japan-US will be negatively affected. 


