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Wykaz skrótów 

ADB – Asian Development Bank – Azjatycki Bank Rozwoju
  AFTA – ASEAN Free Trade Area – Strefa Wolnego Handlu ASEAN
AMM − ASEAN Ministerial Meeting – Spotkanie Ministerialne ASEAN
ANZUS – Australia−New Zealand−United States Security Treaty – Traktat Bezpie-

  czeństwa Australii, Nowej Zelandii i Stanów Zjednoczonych
APEC – Asia-Pacifi c Economic Cooperation – Forum Współpracy Gospodarczej 

  Azji i Pacyfi ku
APT – ASEAN Plus Three – ASEAN Plus Trzy (ASEAN oraz Chińska Republika

  Ludowa, Japonia i Republika Korei)
ARF – ASEAN Regional Forum – Forum Regionalne ASEAN
ASEAN – Association of Southeast Asian Nations – Stowarzyszenie Narodów Azji

  Południowo-Wschodniej
ASEAN-ISIS –  ASEAN Institutes for Strategic and International Studies − Instytuty Studiów

  Międzynarodowych i Strategicznych ASEAN
ASEF –  Asia-Europe Foundation – Fundacja Azja–Europa
ASEM –  Asia-Europe Meeting – Spotkanie Azja–Europa
CEPEA − Comprehensive Economic Partnership for East Asia – Całościowe Partner-

  stwo Gospodarcze dla Azji Wschodniej
CER – The Australia–New Zealand Closer Economic Relations – Strefa Wolnego

  Handlu Australii i Nowej Zelandii
CLMV – Cambodia, Laos, Myanmar, Vietnam – Kambodża, Laos, Myanmar, Wiet-

  nam (cztery kraje, które przystąpiły do ASEAN w latach 90. XX w., 
  traktowane jako grupa)

CMI – Chiang Mai Initiative – Inicjatywa Chiang Mai (APT)
DFAT − Department of Foreign Affairs and Trade – Departament Spraw Zagrani-

  cznych i Handlu (Australia)
DoD – Department of Defense – Departament Obrony (USA)
EAEC – East Asian Economic Caucus – Ugrupowanie Ekonomiczne Azji Wschodniej
EAEG – East Asian Economic Group – Grupa Ekonomiczna Azji Wschodniej
EAFTA – East Asian Free Trade Area – Strefa Wolnego Handlu Azji Wschodniej
EAS – East Asia Summit – Szczyt Azji Wschodniej
ECOTECH – Economic and Technical Cooperation – współpraca w sferach gospodarczej

  i technicznej (APEC)
EPA − Economic Partnership Agreement – porozumienie o partnerstwie gospo-

  darczym
EPG – Eminent Persons Group – Grupa Wybitnych Osobistości (APEC, ASEAN)
EVSL − Early Voluntary Sectoral Liberalization – Wczesna Dobrowolna Liberali-

  zacja Sektorowa (APEC)
FTA – Free Trade Area – strefa wolnego handlu
FTAA – Free Trade Area of the Americas – Strefa Wolnego Handlu Ameryk
FTAAP – Free Trade Area of the Asia-Pacifi c – Strefa Wolnego Handlu Azji i Pacyfi ku
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GATT – General Agreement on Tariffs and Trade – Układ Ogólny w Sprawie Ceł 
  i Handlu

GMS – Greater Mekong Subregion – Wielki Subregion Mekongu
HDI – Human Development Index – indeks rozwoju społecznego
IDEA – Initiative for Development in East Asia – Inicjatywa na rzecz Rozwoju w Azji

   Wschodniej
IFAP – Investment Facilitation Action Plan – Plan ułatwień w zakresie inwestycji

  (APEC)
IOR-ARC − Indian Ocean Rim Association for Regional Cooperation − Forum Współ - 

  pracy Regionalnej Oceanu Indyjskiego
ITC – International Trade Commission – Komisja Handlu Międzynarodowego 
KEDO – Korean Energy Development Organization – Organizacja Rozwoju Energe-

  tyki Półwyspu Koreańskiego
KRLD – Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna (Korea Północna)
MFW – Międzynarodowy Fundusz Walutowy
MITI − Ministry of International Trade and Industry – Ministerstwo Handlu Między- 

  narodowego i Przemysłu (Japonia)
MOFA – Ministry of Foreign Affairs – Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Japonia)
NAFTA – North American Free Trade Agreement – Północnoamerykański Układ Wol-

  nego Handlu
NATO – North Atlantic Treaty Organization – Organizacja Paktu Północnoatlantyc-

  kiego
NSC – National Security Council – Rada Bezpieczeństwa Narodowego (USA)
ODA – offi cial development aissistance (aid) – ofi cjalna pomoc rozwojowa
OECD – Organization for Economic Cooperation and Development – Organizacja 

  Współpracy Gospodarczej i Rozwoju
ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych
OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countries – Organizacja Państw  

  Eksporterów Ropy Naftowej
PAFTAD – Pacifi c Trade and Development (Conference) – (Konferencja) ds. Handlu

  i Rozwoju Pacyfi ku
PBEC − Pacifi c Basin Economic Council – Rada Gospodarcza Basenu Pacyfi ku
PECC – Pacifi c Economic Cooperation Council – Rada ds. Współpracy Gospodar-

  czej Pacyfi ku
PIF  – Pacifi c Islands Forum – Forum Wysp Pacyfi ku
PNTR – permanent normal trade relations – stałe, normalne stosunki handlowe 

  (de facto stała klauzula najwyższego uprzywilejowania)
PPP – purchasing power parities – parytety siły nabywczej
SAARC – South Asian Association for Regional Cooperation – Stowarzyszenie Azji 

  Południowej na rzecz Współpracy Regionalnej
SAFTA – South Asian Free Trade Area – Strefa Wolnego Handlu Azji Południowej
SCO – Shanghai Cooperation Organization – Szanghajska Organizacja Współpracy
SEATO – Southeast Asian Treaty Organization – Organizacja Paktu Południowo-

  -Wschodniej Azji
SLORC – State Law and Order Restoration Council – Państwowa Rada na rzecz Przy-

  wrócenia Prawa i Porządku (uprzednia – do 1997 r. − nazwa junty rządzącej 
  w Birmie/Myanmarze)
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SPARTECA – South Pacifi c Regional Trade and Economic Cooperation Agreement –
  Regionalne Porozumienie ws. Współpracy Handlowej i Gospodarczej
  Południowego Pacyfi ku

SPDC – State Peace and Development Council − Państwowa Rada na rzecz Pokoju
  i Rozwoju (obecna – od 1997 r. − nazwa junty rządzącej w Birmie/Myanmarze)

TAC – Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia – Traktat o Przyjaźni 
  i Współpracy w Azji Południowo-Wschodniej

TIFA – Trade and Investment Framework Agreement – Porozumienie ramowe
  ws. handlu i inwestycji

TPA – Trade Promotion Authority – tak zwana szybka ścieżka legislacyjna (USA)
TPP – Trans-Pacifi c Strategic Economic Partnership Agreement – Porozumienie

  ws. Transpacyfi cznego Strategicznego Partnerstwa Gospodarczego
(UN) ESCAP – (United Nations) Economic and Social Commission for Asia and the Pacifi c –

  Społeczno-Ekonomiczna Komisja (Narodów Zjednoczonych) ds. Azji
  i Pacyfi ku

USAID − United States Agency for International Development – Agencja USA
  ds. Rozwoju Międzynarodowego

USIA – United States Information Agency – Agencja Informacyjna Stanów Zjedno-
  czonych

USTR − United States Trade Representative – Przedstawiciel USA ds. Handlu
WTO – World Trade Organization – Światowa Organizacja Handlu
ZOPFAN – Zone of Peace, Freedom and Neutrality – Strefa Pokoju, Wolności i Neu-

  tralności (ASEAN)





Wypowiedziane w 1993 roku przez Winstona Lorda, Asystenta Sekretarza Stanu ds. 
Azji i Pacyfi ku, słowa, że żaden region na świecie nie jest dla Stanów Zjednoczonych 
ważniejszy niż Azja i Pacyfi k, a w XXI wieku żaden region nie będzie równie istotny, 
dobitnie pokazały, że Stany Zjednoczone rozumieją, iż nastał Wiek Pacyfi ku − okres, 
w którym właśnie region Oceanu Spokojnego, mimo swej rozciągłości, będzie głów-
nym punktem polityki zagranicznej rządu USA. Nie wątpliwie już lata 80. XX wieku 
unaoczniły amerykańskim decydentom tę prawdę, jednak dopiero w latach 90., ze 
względu na zmianę sytuacji geopolitycznej, obraz ten stał się tak wyraźny i został 
wyeksponowany przez rządzących. 

Wydaje się, że początek obecnego tysiąclecia jeszcze dobitniej pokazuje, że Wiek 
Pacyfi ku się rozpoczął. Szczególnie jest to widoczne w okresie globalnego kryzysu, 
dla którego przezwyciężenia kluczowe są gospodarki APEC (jak zauważył 10 listo-
pada 2011 roku Timothy Geithner, Sekretarz Skarbu USA), a państwa azjatyckie 
zyskują coraz silniejszą pozycję w instytucjach globalnych (Międzynarodowym 
Funduszu Walutowym czy G-20). Hillary Clinton, Sekretarz Stanu USA, w przemó-
wieniu z 10 listopada 2011 roku, wygłoszonym w Honolulu w przededniu szczytu 
APEC, podkreśliła, że wiek XXI to dla Ameryki Wiek Pacyfi ku.

W niniejszej pracy zanalizowano politykę USA wobec szeroko rozumianego re-
gionu Azji i Pacyfi ku zarówno w sferze bilateralnej, jak i zwykle słabiej opisywanej 
w naszym kraju sferze multilateralnej. Omówiono okres po 1989 roku, kiedy to USA 
stanęły przed koniecznością redefi nicji swojej polityki zagranicznej ze względu na 
zakończenie zimnej wojny. Praca obejmuje administracje trzech prezydentów USA: 
George’a Herberta Busha (1989−1993), Williama Jeffersona Clintona (1993−2001) 
oraz George’a Walkera Busha (2001−2009), a w kontekście wyzwań dla działalności 
odniesiono się do administracji obecnego prezydenta USA Baracka Obamy (2009−).

Obszar Azji i Pacyfi ku staje się coraz istotniejszy dla Waszyngtonu − wyrazem 
tego była już pierwsza podróż zagraniczna prezydenta G.H. Busha w 1989 roku, której 
celem stała się właśnie Azja, a nie Europa (ten kierunek obierali poprzednicy Busha). 
Biorąc pod uwagę wysoką stopę wzrostu gospodarczego w krajach Pierścienia Pacyfi -
ku (i wielkość tamtejszych gospodarek) oraz ich potencjał terytorialny i ludnościowy, 
można przewidzieć, że rola tego regionu w polityce USA będzie rosła. Rozumiał to 
Bill Clinton i pracownicy kierowanej przez niego administracji w Waszyngtonie. Jed-
nak polityka Stanów Zjednoczonych w XXI wieku, która wydawała się, zwłaszcza 
za czasów administracji G.W. Busha, nie uwzględniać zmian zachodzących w regio-
nie, szczególnie zmian dotyczących inicjatyw multilateralnych, sprawiła, że pozycja 
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tego kraju w regionie stopniowo się obniżała. Zmianę w tej materii możemy obser-
wować wraz z objęciem prezydentury przez Baracka Obamę, a Sekretariatu Stanu 
przez Hillary Clinton. Żona byłego prezydenta doprowadziła do zawarcia nowych 
porozumień z ASEAN, w tym podpisania Traktatu o Przyjaźni i Współpracy (TAC), 
oraz uzyskania członkostwa w Szczycie Azji Wschodniej (EAS).

W pracy przyjęto dwa modele potencjalnego kształtowania się stosunków między-
narodowych w regionie, symbolizowane przez organizacje regionalne: APEC jest 
symbolem systemu basenu Pacyfi ku, w którym USA zajmują kluczową pozycję, zaś 
ASEAN (ASEAN Plus Trzy − APT, szczególnie zaś Szczyt Azji Wschodniej − EAS) 
symbolizuje system Azji Wschodniej, w którym USA są gościem, a ich pozycja jest 
znacznie słabsza niż w systemie basenu Pacyfi ku. Wydaje się, że osłabianie pozy-
cji USA w systemie jest naturalną konsekwencją zarówno zmian geopolitycznych, 
jak i geoekonomicznych, przy czym te ostatnie są szczególnie istotne, gdyż system 
basenu Pacyfi ku i rola w nim USA opierają się w znacznej mierze na powiązaniach 
gospodarczych. Obecny kryzys gospodarczy, którego istotnym czynnikiem i elemen-
tem jest nierównowaga handlowa na świecie, szczególnie mocno widoczna w base-
nie Pacyfi ku, oraz idące za tym zachęty do zwiększania popytu wewnętrznego oraz 
rynków krajów azjatyckich, mogą sprawić, że powiązania gospodarcze z USA ulegną 
ograniczeniu. O wiele bardziej naturalne będzie zatem budowanie bloku handlowego 
w Azji Wschodniej, zaś pozycja USA w regionie będzie ulegać osłabieniu. Ważne 
jest też, by USA utrzymywały silne powiązania, w tym instytucjonalne, w rozwijają-
cej się architekturze Azji Wschodniej.

KONSTRUKCJA PRACY

Książka, którą otrzymują czytelnicy, składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów oraz 
podsumowania, które odpowiadają założeniom merytoryczno-metodologicznym 
monografi i.

W rozdziale pierwszym przedstawiono dwa główne nurty teoretyczne uznane za 
kluczowe we współczesnych stosunkach międzynarodowych, a które znalazły zasto-
sowania przy analizie regionu i polityki Stanów Zjednoczonych wobec niego – cho-
dzi o realizm i liberalizm. Odniesiono się też pokrótce do tak zwanej szkoły angiel-
skiej, instytucjonalizmu, teorii krytycznej, postmodernizmu oraz konstruktywizmu; 
nurty te są istotne w kontekście współczesnych stosunków międzynarodowych.

W rozdziale drugim zaprezentowano region Azji i Pacyfi ku oraz pozycj ę Stanów 
Zjednoczonych w regionie na tle innych aktorów (na podstawie czynników geo-
grafi cznych, demografi i, zróżnicowania gospodarczego i kulturowego oraz sytuacji 
strategiczno-militarnej). Można przyjąć, że rozdział ten odnosi się do stosunków 
transnarodowych (religie, narody, kultura, gospodarka). Opisane w nim czynniki są 
kluczowe dla procesów integracji gospodarczej w ramach regionu Azji i Pacyfi ku. 
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W trzecim rozdziale pracy omówiono cele i założenia polityki Stanów Zjedno-
czonych wobec regionu, a także źródła amerykańskiej polityki zagranicznej i me-
chanizmy jej kształtowania, skupiając się zarówno na roli prezydenta USA, Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego (NSC), Rady Doradców Ekonomicznych (NEC), roli 
Przedstawiciela USA ds. Handlu (USTR), jak i dwóch podstawowych departamen-
tów, to jest Departamentu Stanu oraz Departamentu Obrony USA. Przedstawiono też 
rolę Kongresu, agencji wywiadowczych, grup lobbingowych, ośrodków badawczych 
(think tanków), mediów bądź opinii publicznej. Ważne miejsce przypisano plurali-
zmowi w polityce zagranicznej USA. W kolejnych podrozdziałach omówiono cele 
i założenia polityki USA w ostatnich dwóch dekadach, za podstawę biorąc głów-
nie dokumenty strategiczne oraz szczegółowe cele wobec omawianego regionu Azji 
i Pacyfi ku.

W rozdziale czwartym zanalizowano stosunki USA z najważniejszymi państwami 
regionu, przede wszystkim z Chinami, krajem, który jest traktowany jako podstawo-
wy współzawodnik Stanów Zjednoczonych w regionie, a także w systemie świato-
wym w XXI wieku, co jest szczególnie istotne w przypadku kształtowania się syste-
mu Azji Wschodniej, z którego zostałyby wykluczone USA. W rozdziale odniesiono 
się też do stosunków z Japonią, podstawowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych 
w regionie, nazywanym niekiedy „nietonącym lotniskowcem USA u wybrzeży Azji”, 
przedstawiając również problemy, które w tym sojuszu istnieją. Podjęto też problem 
współpracy z Indiami w kontekście skomplikowanej sytuacji w Azji Południowej 
i przedstawiono problemy Półwyspu Koreańskiego i polityki USA wobec tego obsza-
ru. W rozdziale omówiono też kontekstualnie zależności pomiędzy tymi podmiotami 
oraz, szczególnie w przypadku Chin, stosunki z Rosją. W piątym z podrozdziałów 
odniesiono się do polityki USA wobec Australii, szczególnie w kontekście wzrasta-
jącej roli Azji w polityce tego kraju.

W rozdziale piątym omówiono pokrótce politykę USA wobec organizacji regio-
nalnych w obszarze Azji i Pacyfi ku: przedstawiono strukturę instytucjonalną regio-
nu, skupiając się na dwóch organizacjach symbolizujących dwa modele ukształto-
wania stosunków międzynarodowych w regionie − APEC (symbolizujące integrację 
w ramach basenu Pacyfi ku) i ASEAN (wraz z pochodnymi, symbolizujące integra-
cję w ramach Azji Wschodniej). Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfi ku 
(APEC) odgrywa największą rolę w regionie, będąc jedyną ogólnoregionalną orga-
nizacją integracyjną o ugruntowanej pozycji. W rozdziale omówiono też najbardziej 
dynamiczną obecnie organizację integracyjną, czyli Stowarzyszenie Narodów Azji 
Południowo-Wschodniej (ASEAN), oraz organizacje pochodne, czyli ASEAN Plus 
Trzy oraz Szczyt Azji Wschodniej, i wreszcie Forum Regionalne ASEAN (ARF), 
które skupia aktorów nie tylko z ASEAN czy basenu Pacyfi ku, ale także z Azji Po-
łudniowej oraz Unii Europejskiej. Podjęto też próbę analizy struktury instytucjonal-
nej regionu, skupiając się szczególnie na propozycji nowej aranżacji tej struktury 
(Wspólnota Azji i Pacyfi ku). W rozdziale prześledzono politykę USA wobec APEC 
oraz organizacji integracyjnych Azji Wschodniej (ASEAN i pochodnych).
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METODOLOGIA BADAŃ

Niniejsza monografi a jest próbą analizy polityki zagranicznej USA w systemie re-
gionalnym Azji i Pacyfi ku. W pracy nie odrzucono tradycyjnego paradygmatu ba-
dawczego, stawiającego na opis i zrozumienie zachodzących procesów, jednak istot-
ne miejsce ma tu podejście behawioralne, oparte na przedstawionych teoriach. Ze 
względu na charakter pracy istotną rolę odgrywa w niej teoria instytucjonalna, wy-
korzystana zarówno w odniesieniu do analizowanych organizacji, jak i mechanizmu 
kształtowania polityki zagranicznej USA. W analizie wykorzystano zarówno metody 
ilościowe (dzięki nim uzyskano obraz regionu – dane gospodarcze, w tym obraz 
stosunków gospodarczych USA z poszczególnymi krajami czy organizacjami, ale 
też strukturę religijną, narodowościową, demografi czną bądź potencjały militarne), 
jak i jakościowe (np. rola wybitnych jednostek w procesach integracyjnych zacho-
dzących w regionie, mechanizm kształtowania polityki zagraniczn ej w USA i rola 
poszczególnych podmiotów w tym procesie). 

W tej pracy kluczową rolę odegrała analiza dokumentów. Z jednej strony są to 
dokumenty badanych organizacji międzynarodowych, szczególnie APEC i ASEAN 
(oraz organizacji pochodnych). Odniesiono się tu do dokumentów programowych, 
dokumentów pochodzących ze szczytów organizacji, materiałów poszczególnych 
grup roboczych, ale też do opracowań i analiz, które powstawały dla tych organiza-
cji. Przeanalizowano również porozumienia i umowy, zarówno jeśli chodzi o orga-
nizacje, jak i stosunki bilateralne. Jeśli chodzi o politykę zagraniczną USA, zwró-
cono uwagę na dokumenty programowe i strategie działania, ale szczególną uwagę 
poświęcono raportom tworzonym dla Kongresu oraz wystąpieniom podczas prze-
słuchań kongresowych, w tym wystąpieniom kluczowych przedstawicieli admini-
stracji odpowiedzialnych za prowadzenie polityki wobec regionu. Z drugiej strony 
istotna była też analiza danych statystycznych i opracowań przygotowywanych za-
równo przez administrację USA, jak i przez organizacje międzynarodowe: Azjatycki 
Bank Rozwoju (ADB), Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), Bank Świa-
towy (BŚ) czy Komisję Społeczno-Ekonomiczną Narodów Zjednoczonych ds. Azji 
i Pacyfi ku (UNESCAP), a także organizacje poddane analizie. Dla pełnego obrazu 
analizowanych procesów niezbędne było też zapoznanie się z artykułami i opraco-
waniami dotyczącymi omawianych tematów, które zostały przedstawione w sekcji 
poświęconej stanowi badań.

Przy analizie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych pod uwagę wzięto 
nurty realistyczne, szczególnie zaś neorealizm Kennetha Waltza, ale też realizm stra-
tegiczny Thomasa Schellinga (choć w przypadku polityki G.W. Busha można też 
mówić o realizmie klasycznym), oraz liberalne, gdzie istotne są neofunkcjonalizm 
i teorie współzależności (Nye, Rosencrance, Keohane), które szczególnie warto od-
nieść do analizy polityki zagranicznej B. Clintona. 
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STAN BADAŃ

Podejmowana w pracy problematyka spotyka się z bardzo szerokim zainteresowa-
niem na świecie. Szczególną uwagę poświęcają jej amerykańskie instytucje rządo-
we oraz badawcze, choć także ośrodki badawcze w pozostałych państwach basenu 
Pacyfi ku priorytetowo traktują kwestie współpracy w tamtym regionie (bardzo duże 
zainteresowanie tą problematyką wykazują badacze z Australii oraz z Japonii, kra-
jów, które odgrywają w procesach integracyjnych kluczową rolę). Warto szczególnie 
zwrócić uwagę na działalność ośrodków w Korei (Korea Institute for International 
Economic Policy), Indonezji (Centre for Strategic and International Studies) oraz 
Singapurze (Institute of Southeast Asian Studies). Istotna jest sieć istniejących w re-
gionie APEC Study Centers, działalność Pacifi c Trade and Development Conference 
(PAFTAD) oraz Pacifi c Economic Cooperation Council (PECC), a wreszcie działal-
ność uczelni w poszczególnych krajach.

W wyniku tych działań powstał bardzo znaczący dorobek publikacyjny, traktu-
jący o problemach poruszanych w niniejszej pracy, z których pozycje tu cytowane 
zostały ujęte w bibliografi i na końcu książki. Z pozycji, które traktują o polityce 
USA wobec regionu, warto zwrócić uwagę na następujące: M. Armacost, D. Okimo-
to eds., The Future of America’s Alliances in Northeast Asia (2004); M. Beeson ed., 
Bush and Asia: America’s Evolving Relations with East Asia (2006); R. Buckley, The 
United States in the Asia-Pacifi c since 1945 (2002); Han Sung-Joo, T. Koh, M.C. Raja, 
America’s Role in Asia: Asian and American Views: Recommendations for U.S. Pol-
icy from Both Sides of the Pacifi c (2008); J. Ikenberry, Chung-in Moon eds., The 
United States and Northeast Asia: Debates, Issues, and New Order (2008); J. Ro-
bertson, US-Asia Economic Relations: A Political Economy of Crisis and the Rise of 
New Business Actors (2009); W. Overholt, Asia, America and the Transformation of 
Geopolitics (2008); R. Sutter, The United States in Asia (2009); G. Rozman ed., U.S. 
Leadership, History, and Bilateral Relations in Northeast Asia (2011).

W Polsce brak jednak wystarczającej liczby opracowań omawianej problematyki, 
a biorąc pod uwagę rosnącą rolę regionu Azji i Pacyfi ku, należy dążyć do zmiany 
tego stanu rzeczy. W ostatnich latach można zauważyć wzrastające zainteresowa-
nie badaczy tym regionem. Wśród opublikowanych w naszym kraju prac wart uwa-
gi jest dorobek Edwarda Haliżaka, który od wielu lat zajmuje się tą problematyką. 
Jego monumentalna i wieloaspektowa praca Stosunki międzynarodowe w regionie 
Azji i Pacyfi ku (1999) najpełniej w naszym kraju analizuje problematykę, do której 
odniesiono się w niniejszej pracy (bardzo ważna monografi a tego autora to również 
Wspólnota Pacyfi ku a Wspólnota Wschodnioazjatycka z 2006 roku; jej założenia były 
niezmiernie istotne dla niniejszej analizy). W analizie regionu na czoło wysuwa się 
dwutomowa praca zbiorowa pod redakcją Krzysztofa Gawlikowskiego i Małgorzaty 
Ławacz, zatytułowana Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku (2004). Istotny 
wkład w popularyzację wiedzy o zjawiskach gospodarczych regionu wnosi też Bogu-
sława Drelich-Skulska, zarówno poprzez publikacje, które tworzy lub redaguje (np. 



Wiek Pacyfi ku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfi ku...18

Azja–Pacyfi k: Obraz gospodarczy regionu [2007], Procesy integracyjne w regionie 
Azji i Pacyfi ku [2008] czy Biznes międzynarodowy w regionie Azji i Pacyfi ku [2009]), 
jak i przez corocznie organizowane konferencje poświęcone tej tematyce. Podobną 
rolę spełniają też doroczne konferencje na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu oraz wydawana tam seria „Biblioteka Azji i Pacyfi ku”. Ze względu na 
coraz większe zainteresowanie problematyką USA oraz wzrost popularności studiów 
amerykanistycznych możemy obserwować też rosnącą liczbę publikacji dotyczących 
tego kraju, w tym tych dotyczących polityki zagranicznej USA. Zdecydowanie bra-
kuje natomiast kompleksowych opracowań łączących problematykę integracji w re-
gionie Azji i Pacyfi ku oraz politykę USA skierowaną na ten region. 

Ze względu na ważność poruszanych zagadnień literatura przedmiotu jest bar-
dzo szeroka. Składają się na nią głównie publikacje powstające w Stanach Zjed-
noczonych, ponieważ w kraju tym działa największa ilość ośrodków badawczych 
oraz badaczy zajmujących się integracją Azji i Pacyfi ku. Szczególną rolę odgrywają 
tutaj amerykańskie ośrodki badawcze i instytucje rządowe, z których warto wymie-
nić Asia Foundation (http://www.asiafoundation.org), Brookings Institution (http://
www.brookings.org), Council on Security Cooperation in Asia-Pacifi c (http://www.
cscap.org), Foreign Policy Research Institute (http://www.fpri.org), National Bureau 
of Asian Research (http://www.nbr.org), Rand Corporation (http://www.rand.org), 
The National Committee on U.S. China Relations (http://www.ncuscr.org) czy Paci-
fi c Forum Center for Strategic and International Studies (http://www.csis.org/pacfor).

Problematyka integracji w regionie Azji i Pacyfi ku znajduje szerokie odzwier-
ciedlenie w czasopismach naukowych poświęconych stosunkom międzynarodowym. 
Szczególnie interesujące dla przygotowywanej pracy wydają się łamy czasopism 
„Asia Europe Journal”, „Asia Pacifi c Review”, „Asian Affairs”, „Asian Economic 
Papers”, „Asian Perspective”, „Asian Security”, „Asian Survey”, „Australian Journal 
of International Affairs”, „Azja Pacyfi k”, „Contemporary Southeast Asia”, „Current 
History”, „Foreign Affairs”, „Foreign Policy”, „Global Asia”, „International Organi-
zation”, „International Security”, „Pacifi c Affairs”, „The Pacifi c Review” oraz „The 
Washington Quarterly”.

PRZEPROWADZONE BADANIA

Dzięki programowi SYLFF (The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship 
Fund) autor miał możliwość przez ponad trzy miesiące prowadzić badania w Instytu-
cie Azji Wschodniej (Weatherhead East Asian Institute) oraz w APEC Study Center 
Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku (2004). Pobyt badawczy pozwolił przepro-
wadzić kwerendę biblioteczną oraz skonfrontować opinie własne z opiniami wybit-
nych specjalistów zajmujących się tym regionem. Zebrane materiały pozwoliły na 
rozpoczęcie przygotowania pracy doktorskiej. Nawiązane tam kontakty, szczególnie 
z profesorem Hugh Patrickiem, dyrektorem APEC Study Center Columbia Univer-
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sity, długoletnim przewodniczącym PAFTAD, oraz profesorem Peterem Drysdalem, 
jednym z architektów APEC z Asia Pacifi c School of Economics and Government 
w Australian National University, okazały się niezmiernie pomocne w zrozumieniu 
wielu trudnych kwestii związanych z integracją w regionie, a obaj profesorowie ni-
gdy nie odmawiali wsparcia i odpowiedzi na trudne zadawane im pytania i nadal 
pozostają w kontakcie z autorem, za co w tym miejscu autor chciałby im serdecznie 
podziękować. 

Również dzięki stypendium programu SYLFF (Fellows Mobility Program) au-
tor odbył w 2006 roku trzymiesięczną kwerendę biblioteczną jako visiting scholar 
w APEC Study Center (ASC) w School of International Relations and Pacifi c Studies 
Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego, gdzie prowadził badania pod kierun-
kiem profesora Richarda Feinberga, kierującego tamtejszym ASC oraz siecią APIAN 
(APEC International Assessment Network). Podczas pobytu udało się zapoznać ze 
stanem badań nad integracją regionalną oraz polityką USA wobec regionu. Dostęp do 
bogatych zbiorów Uniwersytetu Kalifornijskiego, w tym wielości materiałów źród-
łowych, pozwolił na zgromadzenie kluczowych na ówczesnym etapie materiałów 
odnoszących się do całości poruszanej problematyki.

W sierpniu i wrześniu 2008 roku, dzięki uzyskanemu grantowi promotorskiemu 
z MNiSW, autor odbył badania w czołowym think tanku zajmującym się problema-
tyką integracji w Azji Południowo-Wschodniej, czyli w Institute of Southeast Asian 
Studies w Singapurze. W tym czasie autor prowadził również badania w Sekretaria-
cie APEC, który także mieści się w Singapurze, dzięki czemu miał możliwość prze-
prowadzenia wywiadów z pracującymi tam dyplomatami oraz możliwość analizy 
bogatych materiałów źródłowych zgromadzonych w bibliotece organizacji. W trak-
cie tego pobytu badawczego autor przeprowadził też wywiady z Eduardo Pedrosą, 
Sekretarzem Generalnym Pacifi c Economic Cooperation Council, ambasadorem 
Wonilem Cho, dyrektorem wykonawczym Asia-Europe Foundation (jedynego or-
ganu ASEM), oraz byłymi Sekretarzami Generalnymi ASEAN: Rodolfo Severino 
i ambasadorem Ong Keng Yongiem (dzięki serii wywiadów z tym ostatnim autor 
niniejszej pracy zyskał wyjątkowo dużo materiałów, za co również chciałby tutaj 
wyrazić wdzięczność). Dzięki temu pobytowi udało się dopracować bazę źródłową 
dotyczącą integracji w regionie Azji i Pacyfi ku.

Dzięki grantowi promotorskiemu autor wyjechał w listopadzie i grudniu 2008 
roku do Waszyngtonu, gdzie prowadził badania jako visiting research associate 
w Sigur Center for Asian Studies – The Elliot School of International Affairs oraz 
The George Washington University. Miał tam między innymi możliwość przepro-
wadzenia kwerendy bibliotecznej (tym cenniejszej, że w ramach GWU funkcjonuje 
National Security Archive USA), ale też uczestnictwa w różnego rodzaju wydarze-
niach organizowanych przez ośrodki badawcze ulo kowane w Waszyngtonie, spotkań 
z ekspertami zajmującymi się problematyką regionu (szczególnie cenne były spot-
kania z D. Lamptonem, D. Shambaugh, R. Sutterem, H. Hardingiem). W czasie tego 
pobytu zakończono badania dotyczące polityki USA wobec regionu Azji i Pacyfi ku.

Wsparcie dla młodych naukowców przyznane w ramach konkursu Wydziału Stu-
diów Międzynarodowych i Politycznych UJ pozwoliło autorowi odbyć krótki staż 
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badawczy w Korea Institute for International Economic Policy w sierpniu i wrześniu 
2011 roku. Pobyt ten umożliwił spotkanie z wybitnymi ekspertami w dziedzinie po-
lityki gospodarczej w regionie, dostęp do profesjonalnej literatury i baz danych oraz 
przyczynił się do rozwinięcia rozdziału dotyczącego Korei.

Niniejsza monografi a powstała na podstawie istotnych fragmentów (głównie roz-
dział czwarty, ale też fragmenty pozostałych rozdziałów) pracy doktorskiej przygo-
towanej pod opieką prof. dr. hab. Andrzeja Mani, a obronionej w marcu 2010 roku 
w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ.

W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować promotorowi tej pracy, prof. 
dr. hab. Andrzejowi Mani, który służył mi radą i pomocą podczas moich studiów 
magisterskich i doktoranckich nie tylko w kwestiach merytorycznych czy prowa-
dzonych badań, gdzie jego uwagi, wskazówki i wsparcie były nieocenione, ale także 
w wielu innych kwestiach życiowych, zarówno w trakcie studiów, jak i po ich za-
kończeniu. 

Pragnę też podziękować recenzentom pracy doktorskiej: prof. dr. hab. Edwardowi 
Haliżakowi z Uniwersytetu Warszawskiego oraz prof. dr. hab. Michałowi Chorośni-
ckiemu z Uniwersytetu Jagiellońskiego, których uwagi do pierwotnego tekstu zosta-
ły wykorzystane dla rozwinięcia i dopracowania całości pracy. 

Pragnę wreszcie serdecznie podziękować wielu naukowcom z rozmaitych, wy-
mienionych już ośrodków badawczych na świecie, którzy służyli mi swoją radą 
i pomocą przy przygotowywaniu niniejszego tekstu, szczególnie zaś prof. Hugh 
Patrickowi z Uniwersytetu Columbia, który kieruje tamtejszym APEC Study Cen-
ter, i prof. Richardowi Feinbergowi z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego. 
Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do prof. Petera Drysdale’a z Australia Na-
tional University – służył mi On nieocenioną pomocą przez cały okres przygotowy-
wania pracy doktorskiej.



TEORETYCZNE PODSTAWY ANALIZY

Zasadniczym celem pierwszego rozdziału niniejszej pracy jest omówienie głównych 
nurtów teoretycznych, w odniesieniu do których analizowana będzie polityka USA 
wobec regionu Azji i Pacyfi ku1. Biorąc pod uwagę obszar, ludność oraz rolę tego 
regionu na świecie, a także rolę poszczególnych aktorów, którzy w tym regionie się 
znajdują bądź mają tu swoje interesy, region ten będzie traktowany jako kluczowy 
z punktu widzenia systemu światowego.

Wnioski wynikające z obserwacji systemu (przy uwzględnieniu specyfi cznych 
metod badawczych właściwych naukom politycznym), zostaną wykorzystane do jego 
opisu oraz do analizy polityki USA wobec systemu regionalnego, zarówno w odnie-
sieniu do państw narodowych, jak i organizacji regionalnych. W kolejnych fazach 
zaś na podstawie opisu systemu oraz różnych teorii (rozumianych jako szeroko po-
jęte teorie stosunków międzynarodowych2) podjęta zostanie próba jego wyjaśnienia. 
Przedstawione w pierwszym rozdziale teorie są w zamierzeniu punktem wyjścia do 
odpowiedzi na postawione we wstępie pytania badawcze3. 

1 W niniejszej pracy określenie basen Pacyfi ku będzie używane zamiennie z określeniami region 
Pacyfi ku, pierścień Pacyfi ku bądź region Azji i Pacyfi ku, pomimo istniejących różnic znaczeniowych. 
W przypadku użycia któregokolwiek z tych określeń należy przyjąć, że odnosi się ono do obszaru, który 
obejmuje kraje położone na Pacyfi ku (Oceanie Spokojnym) bądź graniczące z nim w jakiś sposób; 
zastosowane będzie też kryterium instytucjonalne (na podstawie członkostwa w APEC lub ARF). 

2 Ze względu na stosunkowo słabo rozwiniętą dyscyplinę stosunków międzynarodowych (nawet 
biorąc pod uwagę znaczący postęp w ostatnich latach), problematyka teorii w tej dziedzinie wywołuje 
kontrowersje. Stanowi ona wprawdzie niezbędny warunek, aby stosunki międzynarodowe przekraczały 
barierę opisu rzeczywistości (to jest wkraczały w obszary wyjaśniania i przewidywania), por. P. Viotti, 
M. Kauppi, International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond, Allyn & Bacon, 
Needham Heights 1999, s. 3−5. Badacze podkreślają jednak, że w stosunkach międzynarodowych 
występuje problem z wielorakością uwarunkowań historycznych, co powoduje, że niemożliwe jest 
stworzenie teorii, która miałaby do tych zróżnicowanych warunków zastosowanie, por. S. Burchill, 
Wstęp [w:] S. Burchill et al., Teorie stosunków międzynarodowych, Książka i Wiedza, Warszawa 2006, 
s. 11. Ten sam autor zaznacza jednak, że od czasu opublikowania przez M. Wighta w 1966 r. słynnego 
eseju Why Is There No International Relations Theory (por. M. Wight, Why Is There No International 
Relations Theory [w:] H. Butterfi eld, M. Wight eds., Diplomatic Investigations: Essays in the Theory 
of International Politics, London 1991, s. 17−34) niedostatek teorii stosunków międzynarodowych 
znacznie się zmniejszył, głównie za sprawą gwałtownego wzrostu aktywności w tej dziedzinie od lat 70., 
por. S. Burchill, et al., Teorie stosunków międzynarodowych…, s. 19−20.

3 Szczególnie w warstwie wyjaśniającej warto zwrócić uwagę na ograniczenia wynikające
z natury samego badacza, jego zainteresowania teoretyczne, wybór istotnych kwestii etc. Szerzej na ten 

I
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W zależności od nurtu badawczego, w którego ramach operuje badacz, w rozma-
ity sposób defi niowane są stosunki między aktorami tego systemu, a nawet sami ak-
torzy systemu, gdyż nurty skupione wokół realizmu są państwocentryczne, podczas 
gdy nurty liberalne większą uwagę przykładają do aktorów pozapaństwowych. 

W niniejszym rozdziale omówione zostaną pokrótce dwie dominujące tradycje 
stosunków międzynarodowych, to jest realizm i liberalizm. Nie ulega wątpliwości, że 
istotny wkład w dziedzinę wniosło znacznie więcej nurtów, nie jest jednak możliwe 
przedstawienie ich na łamach niniejszej pracy (pokrótce omawia się je w podroz-
dziale 1.3. – warto zwłaszcza zwrócić uwagę na tak zwaną szkołę angielską, teorię 
krytyczną, konstruktywizm czy teorie postmodernistyczne). To właśnie na podstawie 
tych nurtów powstanie późniejsza analiza. Warto jednak zaznaczyć, że rozmaici ba-
dacze problematyki w różny sposób przedstawiają poszczególne nurty, a w przypad-
ku przejścia na bardziej szczegółowy poziom analizy różnice są jeszcze większe4. 
Przykładowe koncepcje podziału przedstawia tabela 1.1. 

Tabela 1.1. Podstawowe nurty w stosunkach międzynarodow ych

Autor Realizm Liberalizm Globalizm
Martin Wight Realizm Racjonalizm Rewolucjonizm
Paul Viotti, 
Mark Kauppi Realizm Pluralizm Globalizm

James Dougherty, 
Robert Pfaltzgraff Realizm Pluralizm Marksizm

Michale Doyle,
John Ikenbe rry Realizm Liberalizm Socjalizm

Richard Whitman Realizm Pluralizm Strukturalizm
John Baylis,
Steve Smith Realizm Liberalizm Marksizm

Teresa Łoś-Nowak Realizm i neorealizm Liberalizm Globalizm 
(neomarksizm)

Lubomir 
Zyblikiewicz (Neo)realizm Pluralizm Strukturalizm

Źródło: J. Czaputowicz, T eorie stosunków międzynarodowych: Krytyka i systematyzacja, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2007, s. 52

temat oraz na temat podejścia deskryptywnego, eksplanacyjnego oraz preskryptywnego w stosunkach 
międzynarodowych, por. W. Coplin, Ch. Kegley, Analyzing International Relations: A Multimethod 
Introduction, Praeger Publisher, New York 1975, s. 2−7, 362−371.

4 Może to być szczególnie widoczne w przypadku bardzo zróżnicowanego nurtu liberalnego, 
ale również szkoły międzynarodowej ekonomii politycznej (którą możemy odnieść do przytoczonej 
w tabeli 1.1. szkoły globalistycznej, jednak należałoby wówczas przyjąć koncepcję nieco szerszą niż to 
odniesienie), czy szkoły angielskiej (szkoły społeczności międzynarodowej, racjonalizmu).
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1.1. NURT REALISTYCZNY

W nurcie realistycznym, który jest uznawany za najbardziej wpływową orientację 
teoretyczną w stosunkach międzynarodowych5, podstawowymi aktorami sceny mię-
dzynarodowej są państwa działające w świecie, w którym obowiązuje anarchia, czyli 
w świecie, w którym nie ma centrum decyzyjnego bądź rządu światowego. Anarchia 
ta wynika z bezwzględnej suwerenności państw. System międzynarodowy to system 
państw będących jednostkami unitarnymi i jednorodnymi, a polityka wewnętrzna, 
która w innych nurtach badawczych jest istotna dla zrozumienia działania państw, 
nie jest tu brana pod uwagę (rząd wyraża politykę państwa). Realiści (stąd nazwa 
nurtu) skupiają się na opisie świata takiego, jaki jest, nie zaś takiego, jaki mógłby 
być, przyjmując jednak pesymistyczną wizję natury ludzkiej, a także państw i sy-
stemu międzynarodowego. Państwa według tego prądu badawczego zachowują się 
racjonalnie, rozważają możliwości osiągania celów, wybierając najkorzystniejsze 
rozwiązania przy wykorzystaniu dostępnych środków.

Podstawowym problemem w myśli realistycznej jest problem siły (power), to od 
niej bowiem zależy bezpieczeństwo i przetrwanie państwa w niebezpiecznym świe-
cie, jego pozycja w systemie, w którym istnieje wyraźny podział na mocarstwa i pań-
stwa o mniejszym znaczeniu, a nieuchronne konfl ikty są rozwiązywane za pomocą 
wojen. Centralnym problemem w tym paradygmacie jest tak zwany dylemat bez-
pieczeństwa6. W związku z takim kształtem systemu światowego każdy z aktorów, 
czyli państw, dąży do zwiększenia swojej względnej siły, która może być rozumiana 
jako kontrola nad zasobami, kontrola nad aktorami oraz kontrola nad zdarzeniami 
i ich rezultatami. W tym kontekście współzależność nie może być pojmowana jako 
pozytywny aspekt stosunków międzynarodowych, ale raczej jako dodatkowe ryzyko, 
gdyż zwiększa podatność aktora na zranienia (vulnerability)7. 

Nurt realistyczny ma szerokie odniesienia do myśli klasycznej, czerpiąc inspira-
cję z prac Tukidydesa, Mencjusza w Chinach, Kautilji w Indiach, Nicola Machiavel-

5 Jest to szczególnie widoczne w polityce Stanów Zjednoczonych, gdzie realiści byli nie tylko 
teoretykami, ale też wpływowymi praktykami polityki zagranicznej.

6 Dylemat bezpieczeństwa ma swoje korzenie w myśli Thomasa Hobbesa, który widział w państwie 
ucieczkę od stanu natury – ludzie skupiają się w państwie, które powstrzymuje ich naturalne złe 
skłonności. Taka ucieczka od stanu natury nie jest możliwa w anarchicznym systemie państw. W związku 
z tym państwa starają się zwiększyć swoją relatywną (w odniesieniu do innych uczestników stosunków 
międzynarodowych) siłę, a to powoduje kontrreakcję, gdyż nawet w sytuacji, kiedy państwo prowadzi 
np. zbrojenia defensywne, inne państwa muszą, aby utrzymać swoją relatywną pozycję w systemie, 
też się zbroić, co wynika również z faktu nieznajomości intencji pozostałych uczestników stosunków 
międzynarodowych. Ciekawą analizę związaną z samym dylematem bezpieczeństwa oraz sposobami na 
ograniczenie go przedstawia E. Montgomery, Breaking Out of the Security Dilemma: Realism, Reassur-
ance, and the Problem of Uncertainty, „International Security”, vol. 36, no. 2, Fall 2006. 

7 Szerzej na ten temat zob. S. Burchill, Realizm i neorealizm [w:] S. Burchill et al., Teorie stosunków 
międzynarodowych…, s. 97−138, J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych…, s. 57−102, 
R. Jackson, G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych…, s. 69−109, J. Dougherty, 
R. Pfaltzgraff, Contending Theories of International Relations…, s. 81−135, P. Viotti, M. Kauppi, Inter-
national Relations Theory…, s. 55−89.
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lego czy Thomasa Hobbesa, jednak za kluczowego myśliciela realizmu neoklasycz-
nego można uznać Hansa Morgenthaua. W swej pracy Politics Among Nations: The 
Struggle for Power and Peace zdefi niował on sześć zasad realizmu politycznego:

1. polityka oraz społeczeństwo są rządzone przez obiektywne prawa mające ko-
rzenie w naturze ludzkiej, naturze, która jest niezmienna od wieków, a teo-
ria realizmu politycznego wymaga ustalenia faktów i ich znaczenia poprzez 
poszukiwanie celów pewnych działań, stawiając się w pozycji decydentów 
politycznych;

2. podstawową wskazówką dla politycznego realizmu jest interes defi niowany 
poprzez siłę; sfera polityczna powinna być defi niowana niezależnie od ekono-
mii, etyki, estetyki czy religii;

3. pojęcie interesu bądź siły (power) jest uznawane za kategorię obiektywnie 
istniejącą, a realizm nie zakłada, że obecny system państw nie może być zmie-
niony, przez na przykład utworzenie jednostek nadrzędnych, jeśli zaistnieją 
warunki, w których zmniejszy to dylemat bezpieczeństwa;

4. uniwersalne zasady moralne nie mogą mieć zastosowania do działania państw, 
muszą bowiem być przefi ltrowane przez konkretne okoliczności, czas i miej-
sce, ponieważ państwo nie może poświęcić bezpieczeństwa swoich obywateli 
dla tych zasad;

5. realiści odrzucają narzucanie zasad moralnych jednego państwa jako zasad, 
którymi muszą się kierować wszyscy − działania takie mogą doprowadzić do 
unicestwienia narodów bądź cywilizacji;

6. istnieją głębokie różnice pomiędzy realizmem a innymi szkołami myślenia 
w stosunkach międzynarodowych8.

Ciekawą odmianą realizmu jest tak zwany realizm strategiczny stworzony przez 
Thomasa Schellinga9. Skupia się on na problematyce podejmowania decyzji w po-
lityce zagranicznej. Dla tego myśliciela kluczowym problemem jest skuteczność 
prowadzenia polityki. Dyplomacja jest postrzegana przez niego jako działalność 
racjonalno-instrumentalna, oparta na strategii. Polityka międzynarodowa to swoisty 
proces targowania się, w którym państwa mogą wykorzystywać posiadane przez sie-
bie zasoby siły. Ważne jest, aby używać jej w sposób inteligentny, czyli taki, który 
doprowadzi do osiągnięcia przez nas oczekiwanych rezultatów (skłoni inne państwa 
do zrobienia tego, czego od nich oczekujemy), przy poniesieniu przez nas jak naj-
mniejszych kosztów. Ważne jest, aby istniał jakikolwiek wspólny interes, gdyż przy 

8 Dla zilustrowania tych różnic oraz pokazania legalistyczno-moralistycznych podejść do stosunków 
międzynarodowych H. Morgenthau podaje przykłady historyczne, takie jak atak Związku Radzieckiego na 
Finlandię w 1939 r., casus rządu komunistycznego w Chinach, przystąpienie Wielkiej Brytanii do wojny 
z Niemcami w 1914 r. Por. H. Morgenthau, K. Thompson, Politics Among Nations: The Struggle for Power 
and Peace, Alfred A. Knopf, New York 1985, s. 4−17. Bardzo ciekawe omówienie postaci oraz koncepcji 
H. Morgenthaua na tle innych teoretyków realizmu w stosunkach międzynarodowych przedstawia 
T. Kamiński, Hans J. Morgenthau: Od realistycznej koncepcji natury stosunków międzynarodowych do 
krytyki „moralistycznej” postawy wobec wojny, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3, 2002.

9 Warto przywołać tutaj pracę T. Schellinga, The Strategy of Confl ict, Harvard University Press, 
Cambridge 1980.
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całkowitym jego braku targowanie się nie ma sensu. Ważne jest też stwierdzenie, iż 
groźba użycia siły, o ile jest realna, daje lepsze rezultaty niż jej rzeczywiste użycie10. 

Dla lepszego zrozumienia oraz prowadzenia polityki można wykorzystać tak 
zwaną teorię gier, która opiera się na założeniu, że państwa w polityce międzynaro-
dowej zachowują się w sposób racjonalny. Można ją wykorzystać do podejmowania, 
a później analizy decyzji w przypadkach szczegółowych, przykładowo w przypadku 
zainteresowania teorią racjonalnego wyboru, oraz w przypadku tych, którzy pragną 
prześledzić odmienne możliwości wyborów. Wyróżniamy gry o sumie zerowej, to 
jest takie, w których zysk jednego z aktorów powoduje analogiczne straty u innego. 
W myśli realistycznej dominuje tok myślenia poprzez pryzmat gry o sumie zerowej11. 
Gry o sumie niezerowej cechują się możliwością odniesienia korzyści przez obie 
strony w przypadku podjęcia właściwych decyzji12. 

Warto też przyjrzeć się nurtowi neorealistycznemu stworzonemu przez Kenne-
tha Waltza, którego podstawy zaprezentował w swej pracy Theory of International 
Politics13. Waltz przyjął niektóre założenia realizmu klasycznego, takie jak istnienie 
niezależnych państw jako podstawowych aktorów systemu międzynarodowego czy 
anarchię tego systemu, odchodząc jednak od jego normatywnych założeń i proponu-
jąc naukową koncepcję stosunków międzynarodowych. 

Kluczowe dla Waltza jest pojęcie systemu i problematyka jego struktury, współ-
działania elementów struktury, którymi są państwa podobne do siebie funkcjonalnie, 
a różniące się pod względem możliwości, oraz ciągłość i zmiana w systemie. Sy-
stem międzynarodowy jest, zdaniem Waltza, kierowany przez mocarstwa, przy czym 
struktura systemu defi niuje zachowanie państw, w tym mocarstw, a przywódcy poli-
tyczni są zakładnikami systemu. Zmiana w systemie może wynikać z wojny między 
mocarstwami, przy czym w systemie dwubiegunowym, jaki istniał, kiedy Waltz two-
rzył swoją teorię, wojna jest mniej prawdopodobna niż w wielobiegunowym, gdyż 
mocarstwa dbają o utrzymanie swojej pozycji na szczycie systemu14. 

10 Por. R. Jackson, G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych…, s. 83−87, 
J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych…, s. 100−102.

11 Podobne założenia cechują gry o sumie stałej, które mogą zostać zilustrowane poprzez rynek 
o stałym popycie. Sprzedawcy na takim rynku dzielą między siebie popyt.

12 Najpopularniejszym wariantem tej gry jest tak zwany dylemat więźnia, który pokazuje, że 
racjonalność zbiorowa jest często sprzeczna z racjonalnością indywidualną. Ciekawie i wyczerpująco 
problematykę teorii gier przedstawia M. Kaplan, System and Process in International Politics, John Wiley 
& Sons, New York 1957, s. 167−206. Problem teorii gier w odniesieniu do współpracy międzynarodowej 
został opisany w: J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych…, s. 222−227. Bardzo ciekawie 
i wyczerpująco teorię gier omawia Z.J. Pietraś, przedstawiając zarówno założenia teorii gier, jak i różne 
rodzaje gier: dwuosobowe gry współpracy, dwuosobowe gry o pełnym konfl ikcie, dwuosobowe gry 
o częściowym konfl ikcie, dwuosobowe gry o słabej zgodności interesów, koalicyjne gry wieloosobowe. 
Por. Z.J. Pietraś, Teoria gier jako sposób analizy podejmowania decyzji politycznych, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, passim. Autor ten podkreśla jednak, że przy 
analizie zjawisk politycznych nie można brać pod uwagę jedynie tej teorii, gdyż fundamentalne znaczenie 
ma tutaj geneza interesów politycznych i ich treść. Ibidem, s. 117. 

13 Zob. K. Waltz, Theory of International Politics, McGraw-Hill, New York 1979.
14 Por. R. Jackson, G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych…, s. 87−95. 

Problematykę wojny, przechodzenia od wojny zimnej do gorącej oraz wpływu działań poszczególnych 
państw i systemu międzynarodowego na konfl ikty zbrojne przedstawia K. Waltz, The Origins of War 
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Obecnie nurt realistyczny został osłabiony zarówno przez krytyków, jak i przez 
samych realistów, którzy dostosowując swoje założenia do krytyków, stopniowo spra-
wili, że realizm skurczył się do ogólnych założeń racjonalnego państwa działającego 
w warunkach anarchii. Powoduje to, że nie różni się on znacząco od poglądów głoszo-
nych przez większość instytucjonalistów i liberałów. Aby utrzymać jego odrębność, 
Jeffrey Legro i Andrew Moravcsik proponują następujące założenia: unitarni, racjo-
nalni aktorzy działający w warunkach anarchii, podkreślenie konfl iktu preferencji 
oraz rozwiązanie konfl iktu na podstawie relatywnej kontroli zasobów materialnych15. 

Kluczowym problemem dla niniejszej pracy pozostaje pytanie, czy integracja 
i współdziałanie państw według paradygmatu realistycznego są możliwe? Można 
przyjąć, że państwa, nawet gdyby operowały w całkowitej zgodzie z założeniami rea-
lizmu, znajdą wiele powodów dla integracji. Podstawowym powodem jest zawieranie 
sojuszy militarnych, co sprawia, iż zwiększa się relatywna siła każdego z członków 
takiego sojuszu, przy czym dla państw silniejszych zyskiem może być przewodni-
ctwo w sojuszu, zaś dla państw słabszych − możliwość korzystania z „parasola bez-
pieczeństwa”, który zapewnia mocarstwo (jest to szczególnie widoczne w przypadku 
sojuszy z USA). Współdziałanie w ramach instytucji bezpieczeństwa zbiorowego 
pozwala zmniejszyć dylemat bezpieczeństwa, w czym pomaga również prowadze-
nie bardziej otwartej polityki informacyjnej w odniesieniu do zasobów militarnych. 
Również w aspekcie ekonomicznym integracja wydaje się uzasadniona, gdyż pozwala 
na zwiększenie potencjału gospodarczego państwa, za czym idzie z kolei możliwość 
lepszego dbania o bezpieczeństwo kraju i uzyskiwania wyższej pozycji na arenie mię-
dzynarodowej. Warto podkreślić, że dla realistów instytucje międzynarodowe są naj-
częściej odzwierciedleniem dystrybucji siły w systemie, a mocarstwa tworzą je, aby 
pomagały im utrzymywać lub podwyższać swoją pozycję w systemie16.

1.2. NURT LIBERALNY

W przeciwieństwie do realizmu, który w centrum analizy stawia państwo, liberalizm 
przyjmuje, że podstawowymi kategoriami, do których odwołuje się badacz, są jed-

in Neorealist Theory, „Journal of Interdisciplinary History”, vol. 18, no. 4, Spring 1988. Warto też 
oczywiście zwrócić uwagę na klasyczną pracę K. Waltza, w której poszukuje on źródeł w odniesieniu 
do trzech wymiarów: natury i zachowania ludzi, wewnętrznej organizacji państw oraz międzynarodowej 
anarchii. Zob. K. Waltz, Man, The State and War: A Theoretical Analysis, Columbia University Press, 
New York−London 1959, passim.

15 Por. J. Legro, A. Moravcsik, Is Anybody Still a Realist?, „Working Paper Series” 1998, 98−14, 
Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University Press, Cambridge 1998.

16 Oczywiście możliwości współpracy według teorii (neo)realistycznej są dużo niższe niż 
w przypadku liberalizmu czy neoliberalizmu. Por. J. Grieco, Anarchy and the Limits of Cooperation: 
A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism [w:] D. Baldwin ed., Neorealism and 
Neoliberalism: The Contemporary Debate, Columbia University Press, New York 1993. Na temat 
teoretycznego uzasadnienia integracji w paradygmacie realistycznym zob. P. Borkowski, Polityczne 
teorie integracji międzynarodowej, Difi n, Warszawa 2007, s. 37−43.
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nostka i zbiorowości ludzkie, w tym oczywiście państwa, ale też korporacje, organi-
zacje, stowarzyszenia, społeczeństwo bądź naród. Kolejny istotny aspekt to przyjęcie 
innej niż w realizmie koncepcji natury ludzkiej, w której człowiek jest z natury dobry, 
więc nie trzeba go w jakiś zewnętrzny sposób ograniczać17. Nurt ten odwołuje się do 
szerokiej tradycji w stosunkach międzynarodowych, w której warto zwr ócić uwagę 
na takie nazwiska jak Immanuel Kant, którego możemy utożsamiać z komplekso-
wym liberalizmem republikańskim, John Locke, skupiający się na liberalizmie insty-
tucjonalnym, Adam Smith, którego można skojarzyć z liberalizmem ekonomicznym, 
czy Thomas Woodrow Wilson, uchodzący za orędownika i twórcę idealizmu w od-
niesieniu do systemu międzynarodowego18. Nurt ten jest niezmiernie rozbudowany 
i zróżnicowany, a w niniejszej pracy zostaną opisane tylko wybrane jego aspekty, 
które pozwolą nakreślić ogólny zarys tego kierunku, a także będą użyteczne przy 
badaniu procesów integracyjnych. 

Wśród różnych grup, opierających swe działanie na rozumie i korzystających 
z postępu, istnieje harmonia interesów, a w związku z tym stosunki międzynarodowe, 
tak jak i stosunki wewnątrz kraju, mogą opierać się na współpracy, a nie na konfl ik-
cie, ponieważ rozum przezwycięża strach. Społeczeństwa doceniają wartość współ-
pracy i w związku z tym chętniej niż państwa współpracują, należy więc wprowadzić 
rozróżnienie pomiędzy interesami rządów i interesami społeczeństw czy narodów. 
Warto podkreślić także rosnące powiązania ekonomiczne, które są podstawą rozwoju 
harmonijnej współpracy między narodami, a jednocześnie jest to sposób na zapew-
nienie większego dobrobytu i większej wolności własnym obywatelom. Liberałowie 
uznają istnienie anarchii międzynarodowej, nie upatrują w niej jednak źródła konfl ik-
tu pomiędzy państwami – konfl ikt, jeśli istnieje, jest wynikiem działań rządów, nad 
którymi społeczeństwa nie mają kontroli19. 

Według Andrew Moravcsika liberalizm opiera się na trzech głównych założeniach:
1. jednostki i grupy prywatne są dominującymi aktorami polityki międzynarodo-

wej, aktorzy ci cechują się przeciętną racjonalnością, starają się unikać ryzy-
ka i organizują wymianę oraz podejmują wspólne działania w celu promocji 

17 W tym aspekcie warto jednak zwrócić uwagę, że istnieje spór pomiędzy dwoma nurtami tradycji 
liberalnej. Istotą tego sporu jest wizja natury ludzkiej – według jednego nurtu (rynkowego) człowiek to 
konsument maksymalizujący swoje korzyści, a dążenie do maksymalizacji tych korzyści powoduje, że 
nawiązuje współpracę i wymienia się za pomocą rynku, według drugiego (etycznego) człowiek dąży do 
realizacji swojego potencjału człowieczeństwa, a co za tym idzie, opiera swoje działanie na wartościach 
moralnych, por. S. Burchill, Liberalizm [w:] S. Burchill et al., Teorie stosunków międzynarodowych…, s. 47.

18 Por. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych…, s. 107−112. Autor ten zwraca też 
uwagę na starsze idealistyczne koncepcje stosunków międzynarodowych, sięgając do myśli i koncepcji 
Pierre’a Dubois, Jerzego z Podiebradu, Emeryka Crucego, Maximiliena de Sully, Williama Penna, Saint-
-Pierre’a, Jeremy’ego Bentahama. Por. szerzej ibidem, s. 105.

19 Ciekawe omówienia różnych aspektów liberalizmu można znaleźć w: J. Czaputowicz, Teorie 
stosunków międzynarodowych…, s. 104−140, 213−252; W. Szymborski, Międzynarodowe stosunki 
polityczne, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 2006, s. 50−56; R. Jackson, G. Sorensen, Wprowadzenie do 
stosunków międzynarodowych..., s. 111−144; E. Haliżak, Liberalna wizja porządku międzynarodowego 
[w:] R. Kuźniar red., Porządek międzynarodowy u progu XXI w., Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 59−83, S. Burchill, Liberalizm [w:] S. Burchill et al., Teorie stosunków 
międzynarodowych…, s. 46−92. Dwa ostatnie opracowania są szczególnie ciekawe ze względu na dużą 
uwagę, którą poświęcają rozwojowi nurtu od lat 90. XX w.
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zróżnicowanych interesów, w warunkach niedoborów materialnych, sprzecz-
nych wartości i zmiennych wpływów społecznych;

2. państwa lub inne instytucje polityczne reprezentują pewne podgrupy społe-
czeństwa i na podstawie ich interesów urzędnicy państwowi określają inte-
resy państwa i opierając się na nich, prowadzą politykę zagraniczną – dzia-
łanie państwa jest wynikiem gry pomiędzy preferencjami różnych aktorów 
wewnętrznej sceny politycznej, dla których instytucje państwowe są swego 
rodzaju pasem transmisyjnym, poprzez który kreują one politykę zagraniczną; 
wpływ różnych grup interesów nie jest jednakowy;

3. zachowanie państwa w systemie międzynarodowym nie odzwierciedla w peł-
ni jego założeń w polityce zagranicznej, w znacznej mierze wynika bowiem 
z kształtu systemu międzynarodowego oraz ze współzależności z innymi 
państwami, a także z konieczności dopasowania się do preferencji innych 
państw20. 

Robert Jackson i Georg Sorensen dzielą liberalizm na cztery główne nurty – socjo-
logiczny, republikański, instytucjonalny i współzależności21. Liberalizm socjologicz-
ny zakłada, że ważnym aspektem systemu międzynarodowego są stosunki ponadna-
rodowe22, w których dochodzi do kontaktów nie tylko między rządami państw, ale też 
między indywidualnymi jednostkami, grupami czy stowarzyszeniami. Zakłada się, iż 
stosunki między społeczeństwami są bardziej pokojowe niż między rządami. Zmniej-
sza się też zdolność rządów do kontrolowania społeczeństw i następuje ograniczenie 
przywiązania jednostek do państw23. Świat w tej koncepcji nie jest oparty na modelu 
kul bilardowych (państw, które wchodzą z sobą w powierzchowne interakcje), ale 
stanowi pajęczynę zależności występujących pomiędzy różnymi grupami (bizneso-
wymi, religijnymi, pracowniczymi, rodzinnymi, organizacjami) w różnych krajach24. 

20 Por. A. Moravcsik, Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics, 
„International Organization”, vol. 51, no. 4, Autumn 1997. W artykule tym autor wyraźnie podkreśla, 
że cechą wyróżniającą liberalizm jest układ preferencji państw, odgrywający dominującą rolę w polityce 
światowej, w przeciwieństwie do realistów, którzy priorytetowo traktują układ sił (capabilities), oraz 
instytucjonalistów, którzy główny nacisk kładą na układ informacji i instytucji. Szczególnie istotne 
jest to w przypadku instytucjonalizmu, który bywa czasem określany mianem „instytucjonalizmu 
neoliberalnego”, a zdaniem A. Moravcsika odpowiedniejszą nazwą byłoby „zmodyfi kowany realizm 
strukturalny” lub po prostu „instytucjonalizm”. Mimo to liberalizm może być narzędziem do badania 
reżimów międzynarodowych. W niniejszej pracy podejście instytucjonalne będzie traktowane jako jeden 
z nurtów liberalizmu. Układ preferencji wewnątrz państwa będzie w niniejszej pracy wykorzystywany 
w związku z analizą polityki zagranicznej USA.

21 Klasyfi kacja ta, podobnie jak zamieszczona w dalszej części książki charakterystyka, bazuje na 
pracy R. Jackson, G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych…, s. 116−131.

22 W tym przypadku lepszym określeniem byłoby „ponadpaństwowe”.
23 Jest to nawiązanie do dziewiętnastowiecznej myśli R. Cobdena, który kładł nacisk na ograniczenie 

powiązań między rządami na rzecz powiązań między narodami (rozumianymi jako społeczeństwa). Por. 
ibidem, s. 115. W kontekście liberalizmu socjologicznego warto zwrócić uwagę na prace J. Rosenau, 
The Study of Global Interdependence: Essays of the Transnationalization of World Affairs, Nichols, New 
York 1980 oraz J. Rosenau, Citizenship in a Changing Globar Order [w:] J. Rosenau, E. Czempiel eds., 
Governance without Government: Order and Change in World Politics, Cambridge University Press, 
Cambridge 1992.

24 Taki model świata przedstawia J. Burton, World Society, Cambridge University Press, Cambridge 
1972.
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Podstawowy dla realistów dylemat bezpieczeństwa został rozwiązany poprzez po-
wstanie wspólnoty bezpieczeństwa, w której w wyniku integracji ludzie zaczynają 
rozumieć, iż konfl ikty można rozwiązywać bez uciekania się do siły fi zycznej25.

Według teoretyków liberalizmu instytucjonalnego instytucje, czyli organizacje, 
reżimy i konwencje międzynarodowe, mogą ułatwiać współpracę między państwami, 
a przez to przyczyniać się do bardziej pokojowych stosunków międzynarodowych. 
Mogą one też odgrywać niezależną rolę w stosunkach międzynarodowych, pomaga-
jąc okiełznać anarchię systemu międzynarodowego. E. Haliżak zwraca uwagę na trzy 
aspekty, w których instytucje są użyteczne dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa 
międzynarodowego:

1. tworzą prawne zobowiązania państw wobec norm i wcześniejszych ustaleń;
2. zwiększają prawdopodobieństwo przestrzegania tych norm i zobowiązań, 

ograniczają koszty interakcji między państwami;
3. dostarczają informacji na temat działań państw i ich intencji, przez co zapew-

niają większą ich przejrzystość26.
Robert Keohane zwraca uwagę na fakt działalności państw, racjonalnych ego-

istów, którzy angażują się w tworzenie instytucji międzynarodowych, gdyż te uła-
twiają im maksymalizację korzyści ze współpracy. Twierdzi on, że „poprzez ogra-
niczenie niepewności we wcielaniu w życie porozumień, pomagają one państwom 
osiągać wspólne cele”27. Warto podkreślić dwie strony funkcjonowania instytucji 
międzynarodowych. Z jednej strony jest to kwestia wyboru państwa, które decyduje 
się zaangażować w proces instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych, często 
biorąc pod uwagę, że może w danej instytucji odgrywać dominującą rolę, starając się 
maksymalizować rolę danej instytucji. Z drugiej strony państwo, decydując się na 
członkostwo w jakiejś organizacji międzynarodowej (reżimie międzynarodowym), 
pozwala na ograniczenie swojej suwerenności, gdyż oddaje jej część pod decyzje 
organów danej instytucji. W związku z tym państwa nie tylko tworzą, ale też pod-
legają temu, co stworzyły28. Organizacje międzynarodowe, a w mniejszym stopniu 
inne instytucje (reżimy), mogą też socjalizować państwa będące ich członkami, spra-

25 K. Deutsch opiera tutaj swoją analizę na przykładzie wspólnoty bezpieczeństwa Północnego 
Atlantyku, szerzej K. Deutsch et al., Political Community and the North Atlantic Area, Princeton 
University Press, Princeton 1957.

26 Por. E. Haliżak, Zmiana układu sił USA−Chiny a transformacja porządku międzynarodowego, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.

27 R. Keohane, International Institutions: Can Interdependence Work, „Foreign Policy”, no. 110, 
Spring 1998. W artykule tym Keohane zwraca też uwagę, że tylko w ograniczonym zakresie możemy 
się pokusić o stwierdzenie, że organizacje międzynarodowe są poddane kontroli na zasadach 
demokratycznych.

28 W tym kontekście Lisa Martin i Beth Simmons zastanawiają się, w jakim stopniu instytucje 
międzynarodowe mogą zastępować działania tychże wewnątrz kraju, skupiając się na następujących 
kwestiach: (1) pod jakimi warunkami instytucje krajowe mogą być zastępowane przez międzynarodowe; 
(2) czy jacyś aktorzy wewnętrzni osiągają korzyści ze zdolności do przekazania swych uprawnień 
podmiotom międzynarodowym; (3) do jakiego stopnia decyzje i zasady mogą być wdrażane przez 
instytucje krajowe. Por. L. Martin, B. Simmons, Theories and Empirical Studies of International 
Institutions, „International Organization”, vol. 52, no. 4, Autumn 1998.
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wiając, że cele i interesy poszczególnych państw stają się z czasem zbliżone do siebie 
nawzajem29.

Również w sferze bezpieczeństwa instytucjonalizacja ma korzystny wpływ na sy-
stem międzynarodowy. Z jednej strony alianse, które możemy traktować jako reżimy 
w sferze bezpieczeństwa, sprawiają, że rzadziej dochodzi do konfl iktów zbrojnych 
między państwami, co wiąże się z wzajemnym przekazywaniem informacji na te-
mat zdolności militarnych30, z drugiej zaś organizacje międzynarodowe, szczegól-
nie w sytuacji, w której większość członków to podmioty demokratyczne, pomagają 
w pokojowym rozwiązywaniu sporów i socjalizacji w kierunku zachowania sprzyja-
jącemu podejmowaniu wiarygodnych zobowiązań i pokojowi międzynarodowemu31. 

Krytykę instytucji międzynarodowych oraz promowanej przez wielu polityków 
i naukowców teorii, że instytucje międzynarodowe są kluczowe dla zapewnienia po-
koju światowego, przedstawia John Mearsheimer. Podkreśla on niedoskonałości lo-
giczne i metodologiczne teorii instytucjonalnych, a przede wszystkim pokazuje, jak 
mały wpływ instytucje międzynarodowe wywierają na zachowanie państw, zwłasz-
cza w sytuacji kryzysu32. Mimo dostrzeganych ograniczeń dotyczących szczególnie 
samodzielnej roli instytucji w systemie międzynarodowym, nie sposób odmówić im 
korzystnego wpływu na współpracę między państwami33. Instytucje są jednym z klu-
czowych zagadnień w niniejszej pracy.

29 Dotyczy to w głównej mierze organizacji w wysokim stopniu ustrukturalizowanych oraz takich, 
w których występuje względna równowaga potencjałów (w przypadku braku silnych struktur organizacji 
bądź silnego zróżnicowania potencjałów stopień socjalizacji ulega znacznemu zmniejszeniu). Por. 
D. Bearace, S. Bondanella, Intergovernmental Organizations, Socialization, and Member-State Interest 
Convergence, „International Organization”, vol. 61, Autumn 2007.

30 Polityka informacyjna jest kluczowa w przypadku grup podmiotów o podobnych potencjałach 
militarnych (czyli w sytuacji, gdy wynik ewentualnego konfl iktu nie jest znany), a w przypadku, gdy 
występuje duża dysproporcja potencjałów, wzajemne informowanie się nie jest tak ważne. Zob. D. Bearce, 
K. Flanagan, K. Floros, Alliances, Internal Information, and Military Confl ict among Member−States, 
„International Organization”, vol. 60, Summer 2006. Na podobną rolę instytucji regionalnych, skupiając 
się też na roli powiązań ekonomicznych, zwraca uwagę Y. Haftel, Designing for Peace: Regional 
Integration Arrangements, Institutional Variation, and Militarized Interstate Disputes, „International 
Organization”, vol. 61, Winter 2007.

31 Zob. J. Pevenhouse, B. Russett, Democratic International Governmental Organizations Promote 
Peace, „International Organization”, vol. 60, Autumn 2006.

32 Por. J. Mearsheimer, The False Promise of International Institutions, „International Security”, 
vol. 19, no. 3, Winter 1994/95. Polemikę z takim ujęciem prowadzą na podstawie teorii korzyści 
względnych oraz doświadczenia empirycznego, dając jednak instytucjonalistom wskazówki dotyczące 
budowania tego nurtu w reakcji na zarzuty Mearsheimera, R. Keohane i L. Martin, Promise of 
International Institutions, „International Security”, vol. 20, no. 1, Summer 1995. Prezentowany przez 
Mearsheimera realizm bywa nazywany realizmem ofensywnym, ponieważ rola nie tylko niepaństwowych 
aktorów sceny międzynarodowej, ale także państw, które nie są mocarstwami, jest przez tego teoretyka 
marginalizowana. Por. G. Snyder, Mearsheimer’s World – Offensive Realism and the Struggle for 
Security, „International Security”, vol. 27, no. 1, Summer 2002.

33 Liberałowie instytucjonalni badają wpływ instytucji na współpracę między państwami 
w dwóch wymiarach: zakresu, czyli liczby dziedzin, w których funkcjonują instytucje, oraz głębokości 
instytucjonalizacji, obejmującej powszechność, specyfi kę oraz autonomię instytucji, por. R. Keohane, 
International Institutions and State Power: Essays in International Relations Theory, za: R. Jackson, 
G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych…, s. 124.
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Liberalizm republikański zakłada, że demokracje nie prowadzą wojen pomiędzy 
sobą, a ponieważ liczba państw demokratycznych stopniowo wzrasta, można zało-
żyć, że świat będzie zmierzał w kierunku współistnienia bardziej pokojowego. Wy-
nika to z kilku przesłanek:

1. rządy w demokracjach są poddane kontroli społecznej, a ponieważ społeczeń-
stwa mają więcej do stracenia w wypadku wojen niż same rządy, kontrola 
społeczna nie pozwala na prowadzenie wojen;

2. w systemie demokratycznym istnieją niesiłowe mechanizmy rozstrzygania spo-
rów wewnątrzpaństwowych i są one przenoszone na stosunki międzynarodowe;

3. państwa demokratyczne podzielają zwykle pewien zakres wartości i właśnie 
te wspólne wartości moralne powodują, że nie dochodzi do konfl iktów;

4. pomiędzy tymi państwami pojawia się coraz więcej powiązań gospodarczych, 
a zwiększona współzależność powoduje zagrożenie interesów obu stron 
w wypadku konfl iktu34.

Tezy liberalizmu republikańskiego, a dokładniej tezę, że powiększa się obszar 
świata zajmowany przez państwa o ustroju demokratycznym (na podstawie fali demo-
kratyzacji, która przeszła głównie przez Europę Środkowo-Wschodnią), a w związku 
z tym zmierzamy stopniowo do demokratyzacji świata, wylansował na przełomie lat 
80. i 90. XX wieku Francis Fukuyama35. Nie wydaje się, żeby miała ona w krótkim 
czasie znaleźć potwierdzenie w rozwoju sytuacji międzynarodowej. Jednak tezy li-
beralizmu republikańskiego wydają się zasadne i warto również je wziąć pod uwagę 
przy analizie rozwoju procesów integracyjnych w basenie Pacyfi ku. Warto też zwró-
cić uwagę na politykę Stanów Zjednoczonych, które od drugiej wojny światowej 
zaangażowały się w promocję liberalnej wizji porządku międzynarodowego, a cel, 
którym była właśnie promocja liberalizmu (demokratyzacji) na arenie międzynaro-
dowej, był uznawany za uzasadnienie przywództwa Stanów Zjednoczonych w świe-
cie. W tym okresie można mówić też o wprowadzeniu problemów bezpieczeństwa 
do porządku liberalnego36. 

Liberalizm współzależności opiera się na założeniu, że powiązania pomiędzy nie 
tylko krajami, ale też grupami czy jednostkami w danych krajach rosną, wliczając 
w to zwiększający się stopień podziału pracy w gospodarce światowej, a to determi-
nuje nowe podejście do polityki międzynarodowej, która w większym niż wcześniej 
stopniu opiera się na współpracy państw37. Richard Rosencrance zwrócił uwagę, że 

34 Dla tez liberalizmu republikańskiego pierwowzorem jest myśl Immanuela Kanta. Szerzej na temat 
tego nurtu: M. Doyle, Kant, Liberal Legacies and Foreign Affairs, „Philosophy and Public Affairs”, 
vol. 12, no. 3, 1983; idem, Liberalism and World Politics, „American Political Science Review”, vol. 80, 
no. 4, 1986.

35 W pracy tego autora możemy znaleźć tezę, że świat zmierza do końca historii, czyli końca 
ideologicznego rozwoju, którym jest upowszechnienie się zachodniej demokracji liberalnej. Zob. 
F. Fukuyama, Koniec historii, Zysk i S-ka, Poznań 1996 (główne tezy tej pracy ukazały się w artykule: 
idem, The End of History?, „National Interest”, no 16, 1989).

36 Por. E. Haliżak, Zmiana układu sił USA–Chiny…, s. 70−73. 
37 Ciekawe omówienie dotyczące samej defi nicji współzależności, operacjonalizacji pojęcia oraz 

jej wpływu na politykę siły w poszczególnych państwach i systemie międzynarodowym można znaleźć 
w: D. Baldwin, Interdependence and Power: Conceptual Analysis, „International Organization”, vol. 
34, no. 4, Autumn 1980. Warto jednak zwrócić uwagę, że współzależność, w tym istnienie silnych 
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zmieniły się czynniki, które są kluczowe dla określenia potęgi państwa. Kiedyś były 
nimi terytorium i zasoby naturalne, a obecnie są zasoby wysoko wykwalifi kowanej 
siły roboczej, dostęp do informacji i wiedzy oraz kapitał. W związku z tym uległ 
zmianie sposób, w który tę potęgę można zdobyć – w obecnych warunkach bardziej 
opłaca się handlować i rozwijać gospodarkę, niż używać siły w stosunkach między-
narodowych38. W przypadku pełnej niezależności państwo A może używać dowolnej 
techniki, aby wpływać na państwo B, w przypadku zaś współzależności o wiele ła-
twiej jest używać kar i nagród, które w takiej sytuacji wywierają większy wpływ na 
państwo współzależne39.

Teorię kompleksowej współzależności opracowali w latach 70. XX wieku Joseph 
Nye i Robert Keohane. Podkreślili w niej, że nie tylko wzrasta liczba aktorów ponad-
narodowych, ale też coraz większa ilość spraw odbywa się poza państwem, w szcze-
gólności zaś zmalała współcześnie rola przywódców państw oraz siły militarnej. 
Obecnie coraz więcej spraw, które są przedmiotem stosunków międzypaństwowych, 
jest załatwianych pomiędzy odpowiadającymi sobie agendami rządowymi poszcze-
gólnych państw (jak ministerstwa gospodarki czy agencje ochrony środowiska). 
Jednocześnie wzrasta rola aktorów pozapaństwowych, którzy prowadzą niezależną 
politykę, której cele często nie są zgodne z celami państw macierzystych (np. w przy-
padku korporacji transnarodowych czy organizacji pozarządowych)40. 

powiązań ekonomicznych, niekoniecznie jest postrzegana jako gwarancja istnienia pokojowego systemu 
światowego. W tym kontekście wskazuje się okres przed pierwszą wojną światową, w którym świat był 
znacznie bardziej powiązany ekonomicznie niż kiedykolwiek wcześniej lub później. Por. P. Papayoanou, 
Interdependence, Institutions, and the Balance of Power: Britain, Germany, and World War I, „Inter-
national Security”, vol. 20, no. 4, Spring 1996. Analizę wpływu współzależności w odniesieniu do 
oczekiwań dotyczących handlu przedstawia D. Copeland, argumentując, że współzależność może 
powstrzymywać wojnę w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pozytywnymi oczekiwaniami w odniesieniu 
do handlu, gdyż handel może przynieść korzyści lub czynić wojnę racjonalnym wyborem strategicznym 
wtedy, gdy negatywne oczekiwania dotyczące handlu mogłyby się zmaterializować w postaci odcięcia 
kraju od kluczowych dóbr. Por. D. Copeland, Economic Interdependence and War: A Theory of Trade 
Expectations, „International Security”, vol. 20, no. 4, Spring 1996.

38 Szerzej na ten temat: R. Rosencrance, The Rise of Trading State: Commerce and Conquest in the 
Modern World, Basic Books, New York 1986. 

39 R. Rosencrance zwraca uwagę, że niełatwo jest wycofać raz daną nagrodę, stąd relacja jest 
współzależna. Gdy jednak państwo B pozostaje w zależności od państwa A, wtedy do dyspozycji są oba 
środki, to jest nagrody i kary. Por. R. Rosencrance, Reward, Punishment, and Interdependence, „The 
Journal of Confl ict Resolution”, vol. 25, no. 1, March 1981.

40 Autorzy zwracają uwagę na trzy aspekty tego zjawiska: (1) wielość kanałów łączących 
społeczeństwa, uwzględniając nieformalne powiązania pomiędzy elitami rządzącymi, formalne 
powiązania rządowe, nieformalne powiązania pomiędzy elitami niezwiązanymi z rządem, oraz 
organizacje transnarodowe, jak np. korporacje; (2) brak hierarchii wśród spraw, które są przedmiotem 
powiązań między poszczególnymi państwami – w przeciwieństwie do dominujących wcześniej teorii, nie 
ma dominacji spraw militarnych, następuje też rozmycie podziału na politykę wewnętrzną i zagraniczną; 
(3) siła militarna nie jest używana przez rządy wobec innych rządów w regionie oraz wobec takich poza 
regionem, z którymi łączy dane państwo kompleksowa współzależność. Por. J. Nye, R. Keohane, Power 
and Interdependence: World Politics in Transition, Little, Brown and Company, Boston−Toronto 1977.
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1.3. SZKOŁA ANGIELSKA, INSTYTUCJONALIZM, TEORIA 
KRYTYCZNA, POSTMODERNIZM, KONSTRUKTYWIZM

Warto też zwrócić uwagę na tak zwaną szkołę angielską, nazywaną też szkołą spo-
łeczności międzynarodowej, tudzież racjonalizmem, która jest niekiedy uznawana 
za nurt pośredni pomiędzy realizmem a liberalizmem. Odwołuje się ona do tradycji 
Hugo Grocjusza, a do jej czołowych przedstawicieli można zaliczyć Martina Wighta, 
Hedleya Bulla, Barry’ego Buzana i Richarda Little’a. Szczególną rolę przypisuje się 
tu społeczności państw (istniejącej w sytuacji, w której podejmując jakieś działa-
nia, państwo związane zbiorem reguł moralnych z innym państwem uwzględnia je 
w swej polityce), w imieniu których działają mężowie stanu. Teoria ta jest w znacznej 
mierze teorią normatywną − ważną rolę pełnią tu pojęcia ładu międzynarodowego, 
w którego utrzymaniu kluczowe są mocarstwa, oraz sprawiedliwości różnego rodza-
ju i odpowiedzialności mężów stanu. Warto tu podkreślić przywiązanie do proble-
mów utrzymania pokoju41. 

Ze względu na tematykę niniejszej pracy istotne są też podejścia prezentowane 
przez instytucjonalizm (w odniesieniu do procesów integracyjnych i organizacji mię-
dzynarodowych w basenie Pacyfi ku, ale też dla analizy ram polityki zagranicznej 
USA)42, jak również teoria racjonalnego wyboru (szczególnie ze względu na kwestie 
gospodarcze)43.

W tym aspekcie warto również zwrócić uwagę na współczesne debaty teoretyczno- 
-metodologiczne, szczególnie zaś na podejścia badawcze reprezentowane przez teo-
rię krytyczną, postmodernizm i konstruktywizm. Teoria krytyczna jest często okre-
ślana mianem neomarksizmu, a jej czołowymi przedstawicielami są Robert Cox, 
Andrew Linklater i Mark Hoffman44. Według przedstawicieli tej teorii nie jest moż-
liwy rozdział obserwatora oraz przedmiotu analizy, przez co wiedza pod względem 
politycznym, ideologicznym bądź moralnym nie jest obiektywna i neutralna − za-
wsze odzwierciedla interesy obserwatora. Poza tym badacz jest w każdym wypad-

41 W kontekście metodologicznym warto podkreślić niechęć do metod ilościowo-kwantyfi kacyjnych 
i behawioralnego podejścia do badania stosunków międzynarodowych. Szerzej na ten temat: R. Jackson, 
G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych…, s. 147−183; J. Czaputowicz, Teorie 
stosunków międzynarodowych…, s. 254−290; A. Linklater, Racjonalizm [w:] S. Burchill et al., Teorie 
stosunków międzynarodowych…, s. 139−170; A. Bógdał-Brzezińska, Porządek międzynarodowy 
w perspektywie badań angielskiej szkoły stosunków międzynarodowych [w:] R. Kuźniar red., Porządek 
międzynarodowy…, s. 297−312.

42 Na temat bardzo szerokiego podejścia badawczego, jakim jest instytucjonalizm, w tym podejścia 
tradycyjnego i tak zwanego nowego instytucjonalizmu (siedem odmian) oraz samej analizy instytucji, 
zob. V. Lowndes, Instytucjonalizm [w:] D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody w naukach politycznych, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006, s. 89−106.

43 Na temat teorii racjonalnego wyboru, w tym jej rozwoju oraz krytyki, zob. H. Ward, Teoria 
racjonalnego wyboru [w:] D. Marsh, G. Stoker, Teorie i metody…, s. 63−87.

44 Teoria ta nawiązuje do badaczy tak zwanej szkoły frankfurckiej: Th. Adorna, M. Horkheimera, 
H. Marcusego. 
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ku zakorzeniony w pewnej kulturze, okresie historycznym45, co uniemożliwia mu 
obiektywne poznanie rzeczywistości. Jednym z kluczowych problemów dla badaczy 
w teorii krytycznej jest problem siły i dominacji w świecie (a także emancypacji czy 
chęci emancypacji niektórych krajów w systemie), który ich zdaniem jest zdomino-
wany przez potęgi hegemoniczne, szczególnie zaś przez USA46. 

Podobnie krytyczne stanowisko wobec wiedzy obiektywnej zajmują badacze nur-
tu postmodernistycznego, tacy jak np. Richard Ashley. Zgodnie z tym nurtem, któ-
ry składa się z wielu pomniejszych prądów teoretycznych, nie istnieje realnie świat 
społeczny. Jest on wynikiem tworzenia tak zwanych metanarracji, czyli opowieści 
o świecie (jak neorealizm czy neoliberalizm). Przedstawienie świata jest nie tylko 
jego opisem, ale też jego tworzeniem. Tworzenie świata należy zresztą nie tylko do 
autora tekstu, ale też do jego czytelnika, który nadaje tekstowi znaczenie. Należy 
jeszcze zauważyć, że wiedza i władza są ze sobą ściśle sprzężone. Ważnym elemen-
tem tej teorii jest tak zwana dekonstrukcja, czyli możliwość rozłożenia teorii na jej 
poszczególne elementy składowe w celu wykrycia pewnych nieścisłości lub elemen-
tów arbitralnych47. 

Również badacze związani z nurtem konstruktywizmu, tacy jak Alexander Wendt 
czy Peter Katzenstein, zakładają, że nie istnieje obiektywna rzeczywistość społeczna. 
Świat, który uznajemy za istniejący, jest zestawem idei, myśli, norm stworzonych 
przez określonych ludzi w określonym czasie i miejscu. Tak ukształtowane idee two-
rzą interesy i tożsamości ludzi, ale także tożsamości innych aktorów stosunków mię-
dzynarodowych. Stąd tożsamość państwa jest wynikiem działania i interakcji między 
państwami48. System światowy również jest wynikiem jego postrzegania i tworzenia 
przez działających w nim aktorów, czyli to od nich zależy, jak będzie wyglądać np. 
anarchia, czy będzie utrzymana, czy powstanie społeczność światowa. W związku 

45 W tym aspekcie kluczowa dla zrozumienia zjawisk czy zrozumienia ograniczeń pojmowania 
zjawisk przez badacza wydaje się hermeneutyka, która jednak nie będzie przedmiotem szerszych 
rozważań w niniejszej pracy. Więcej na temat tego pojęcia i jego zastosowania w badaniu stosunków 
międzynarodowych w: J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych…

46 Por. R. Jackson, R. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych…, s. 264−266, 
J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych…, s. 383−389, Ch. Reus-Smit, Konstruktywizm 
[w:] S. Burchill et al., Teorie stosunków międzynarodowych…, s. 275−277.

47 Szerzej na ten temat: R. Jackson, R. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych…, 
s. 266−269. W nurcie tym zwraca się uwagę na to, który z autorów potrafi  przekonać opinię publiczną 
do swoich racji, który z prądów jest dominujący w danej debacie czy danym dyskursie. Wśród narzędzi, 
którymi dysponuje postmodernizm (albo wyodrębniany przez niektórych wyraźnie poststrukturalizm, 
skupiający się na możliwości wydzielania struktur) możemy wskazać genealogię, czyli narzędzie 
wykorzystujące możliwość analizy historycznej zjawisk i kwestionowania istniejących struktur, 
semiologię, która pozwala studiować władzę, znaczenie, moralność i ich wzajemne zależności w teorii 
stosunków międzynarodowych, dromologię, odnoszącą się do problemu przestrzeni i czasu oraz wpływu 
nań tak zwanej chronopolityki, skupiającej się na wpływie czasu na tę dyscyplinę, por. J. Czaputowicz, 
Teorie stosunków międzynarodowych…, s. 418−433. Ciekawą krytyczną analizę tego szerokiego nurtu 
i jego literatury, sugerującą m.in. silny zamęt pojęciowo−odniesieniowy, przedstawia S. Labranche, por. 
S. Labranche, Rex the Dog Can Bite: A Review of Postmodernism in International Relations (1989−2000), 
„The Review of International Affairs”, vol. 2, no. 2, 2002.

48 Przykładowo arabskość państwa nie wynika z faktu, że jego ludność mówi po arabsku, ale bierze się 
stąd, że istnieją normy i zasady związane z arabskością, które konstytuują tożsamość, interesy i politykę 
zagraniczną państw arabskich. Por. J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych…, s. 307.
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z takim rozumieniem struktury stosunków międzynarodowych konstruktywiści sku-
piają się raczej na interpretacji niż na wyjaśnianiu49.

Przedstawione teorie w znacznej mierze ukazują ograniczenia, przed którymi sta-
je badacz stosunków międzynarodowych. W niniejszej pracy podjęta zostanie próba 
uwzględnienia tych ograniczeń, wynikających z zakorzenienia badacza w określonej 
strukturze społecznej, z przyjętych założeń teoretycznych czy wreszcie ze struktury 
dyscypliny badawczej, w ramach której powstaje ta książka50.

49 Konstruktywizm nie jest jednak jednolitym nurtem – części badaczy bliżej jest do pozytywizmu 
w badaniach, części zaś do postpozytywizmu, i w zależności od tego inaczej postrzegają możliwość 
badania stosunków międzynarodowych. Pomimo przyjęcia, że system światowy jest bytem ideacyjnym, 
nie wyklucza się całkowicie możliwości jego badania, ale istotne jest tutaj, aby próbować zrozumieć, 
jakie interesy, tożsamość leżą u jego podstaw. Por. R. Jackson, G. Sorensen, Wprowadzenie do stosunków 
międzynarodowych…, s. 269−276; J. Czaputowicz, Teorie stosunków międzynarodowych…, s. 291−326; 
Ch. Reus-Smit, Konstruktywizm…, s. 269−296. Świetne omówienie systemu międzynarodowego jako 
wytworu społecznego oraz roli A. Wendta w tym nurcie można też znaleźć w S. Guzzini, A. Leander 
eds., Constructivism and International Relations: Alexander Wendt and His Critics, Routledge: Taylor & 
Francis Group, London−New York 2005.

50 W związku z faktem, że w niniejszej pracy pojawia się znaczna liczba azjatyckich nazw osobo-
wych (imię i nazwisko w europejskim rozumieniu niekoniecznie oddaje tę kategorię), w niniejszym 
tekście przyjęto, co następuje: w przypadku występowania nazwisk w tekście podawanie możliwie pełnej 
nazwy osobowej przy pierwszym przytoczeniu i ewentualnie skrócenie go w dalszej części, o ile spełnia 
ono warunek różnicowania. W przypadku przypisów podanie możliwie pełnej nazwy osobowej w odnie-
sieniu do autorów azjatyckich. Wynika to z faktu, że w przypadku nazwisk azjatyckich (o ile występują) 
są trudne do ustalenia. Nazwiska występują zwykle w kręgu cywilizacji buddyjsko-konfucjańskiej (Chi-
ny, Japonia, Wietnam, Korea), zwykle też stawia się je na pierwszym miejscu w nazwie osobowej, co 
jednak nie musi być regułą w publikacji, gdzie bardzo często, na wzór zachodni, nazwisko umieszczane 
jest na drugim miejscu. Co więcej, nawet znając nazwiska, ciężko uznać ich funkcję różnicującą, gdy 
w Chinach 40% populacji nosi 10 najpopularniejszych nazwisk, w Korei 6 najpopularniejszych nazwisk 
nosi ponad 50% ludności (Kim 22%), zaś w Wietnamie ponad 50% ludności nosi nazwisko Nguyen. 
Stąd potrzebne są dodatkowe elementy identyfi kujące po nazwisku. Nazwisko spełnia rolę różnicującą 
w Japonii (ok. 132 tys. nazwisk). W krajach, w których dominuje islam (Malezja, Indonezja), zwykle 
używa się imion i patronimów, choć rodziny pochodzące z Bliskiego Wschodu używają czasem nazwisk. 
Nazwisk nie używa się w Birmie/Myanmarze, gdzie bardzo duże znaczenie mają różnego rodzaju zwroty 
grzecznościowe i określenia zwyczajowe. Osoby, które przyjęły imię chrześcijańskie, stawiają je zwykle 
na początku, co powoduje, że „nazwisko” może być na końcu lub w środku nazwy osobowej. Na pod-
stawie: K. Gawlikowski, Problemy opisu bibliografi cznego publikacji autorów azjatyckich, publikacja 
dostępna w Internecie: http://www.marszalek.com.pl/azjapacyfi k (25.10.2011). 





POZYCJA USA W REGIONIE AZJI I PACYFIKU

Drugi rozdział pracy poświęcony jest analizie sytuacji USA na tle innych aktorów re-
gionu Azji i Pacyfi ku. W odpowiednich podrozdziałach pokrótc e scharakteryzowane 
zostaną specyfi ka geografi czna oraz położenie poszczególnych aktorów w odniesie-
niu do sektora środowiskowego, szczególnie wziąwszy pod uwagę oddalenie Stanów 
Zjednoczonych od większości państw w regionie. 

Podjęta zostanie też próba analizy geopolitycznej regionu w odniesieniu do istnie-
jących doktryn i ich zastosowania w omawianym systemie regionalnym. W kolejnym 
podrozdziale omówiona zostanie struktura demografi czna regionu, gdyż to właśnie 
ona czyni go wyjątkowym. W kontekście udziału USA w procesach integracyjnych 
przywołana zostanie szczególnie dyskusja na temat wartości azjatyckich. Warto za-
uważyć, że zróżnicowanie w kwestiach społecznych, kulturowych, religijnych, języ-
kowych czy narodowościowych w omawianym regionie jest na tyle duże, że w świet-
le istniejących teorii integracyjnych może stanowić istotną przeszkodę w budowaniu 
bloków integracyjnych, co automatycznie osłabia pozycję Stanów Zjednoczonych 
jako lidera procesów integracyjnych w szerszym regionie Pacyfi ku. 

W rozdziale omówiono też pozycję gospodarki USA w regionie, szczególnie 
biorąc pod uwagę fakt, że przywoływany region to region geoekonomiczny, może 
nawet bardziej niż geopolityczny, a pozycja Stanów Zjednoczonych w regionie wy-
nika z potencjału gospodarczego tego supermocarstwa. Również utrzymanie obec-
nej pozycji, przy obniżającej się przewadze komparatywnej USA, zależy w dużym 
stopniu od zdolności tego kraju do kształtowania korzystnego systemu regionalnego, 
w znacznej mierze opartego na ugrupowaniach integracyjnych (integracji gospodar-
czej) basenu Pacyfi ku. 

Na krótkie omówienie zasługuje też sytuacja strategiczno-militarna, której wagi 
nie sposób przecenić zarówno z punktu widzenia aktorów Azji Wschodniej, jak i Sta-
nów Zjednoczonych – dla USA wydaje się odgrywać rolę zasadniczą. Zasygnali-
zowane zostaną problemy bezpieczeństwa w regionie, w tym  sytuacja w Cieśninie 
Tajwańskiej (wydaje się najbardziej niebezpiecznym punktem regionu), ewolucja 
sytuacji na Morzu Południowochińskim, gdzie punktem zapalnym mogą być archi-
pelagi Wysp Paracelskich oraz Spratly. Przeanalizowana zostanie też sytuacja na 

II
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Półwyspie Koreańskim, szczególnie w kontekście Północnokoreańskiego programu 
nuklearnego. Wreszcie omówione zostaną problemy, które z obecnego punktu wi-
dzenia wydają się szczególnie aktualne, choć niewątpliwie nie są nowe, takie jak 
problem bezpieczeństwa szlaków morskich oraz problem terroryzmu w krajach Azji 
Południowo-Wschodniej.

2.1. GEOGRAFIA I GEOPOLITYKA REGIONU A STANY 
ZJEDNOCZONE

Ze względu na specyfi czną konstrukcję regionu Azji i Pacyfi ku, czy też basenu Pa-
cyfi ku, trudno jasno określić jego zasięg geografi czny i państwa doń przynależące. 
W niniejszej pracy zostaną wykorzystane kryteria geografi czne, instytucjonalne 
(przynależność do określonych organizacji, szczególnie wziąwszy p od uwagę udział 
w nich USA i dwie wizje porządku regionalnego) oraz geopolityczne, przy czym 
szczególny nacisk zostanie położony na tę drugą grupę kryteriów. Edward Haliżak 
zwraca uwagę, że:

1. pojęcia „Pacyfi k”, Pacifi c Rim, Pacifi c Basin pojawiły się w nazewnictwie 
w latach 70. XX wieku za sprawą amerykańskich środowisk naukowych po 
to, aby połączyć kraje Azji Wschodniej oraz USA, Kanadę, Australię i Nową 
Zelandię, doprowadzając do sytuacji, w której te cztery państwa będą trakto-
wane jako nieodłączna część regionu;

2. region Azji i Pacyfi ku to symbioza dwóch pojęć – Azji i Pacyfi ku − a regiony 
te cechują różne tradycje historyczne, kultura, poziom rozwoju, badacze zaś 
poszukują wspólnych cech, które byłyby podstawą wyodrębnienia wspólnych 
interesów i przynależności do regionalnej wspólnoty Pacyfi ku; ponieważ wy-
bór powiązań jest tu kluczowym wyznacznikiem, w zależności od wybranych 
kryteriów pewne państwa mogą być włączane lub wyłączane z regionu;

3. można traktować region w kategoriach geoekonomicznych, to jest odnosząc 
się do faktu, że to głównie powiązania gospodarcze pomiędzy poszczegól-
nymi subregionami (wymienionymi poniżej) sprawiają, że powstaje system 
regionalny; w tym kontekście szczególną uwagę zwraca się na powiązania 
pomiędzy Ameryką Północną a Azją Wschodnią1.

Basen Pacyfi ku, będący największym podsystemem systemu światowego, bę-
dziemy defi niować na podstawie kilku spośród możliwych kryteriów. Ze względu na 
tematykę tej pracy oraz istotną rolę Stanów Zjednoczonych w tej organizacji, punk-
tem wyjścia oraz głównym przedmiotem zainteresowania będzie przynależność do 
Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfi ku (APEC) − organizacja ta grupuje 

1 Por. E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfi ku, Wydawnictwo Naukowe 
Scholar, Warszawa 1999, s. 53−54.
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21 gospodarek2 w tym regionie. Biorąc pod uwagę przynależność do APEC i kryte-
rium geografi czne, możemy wydzielić następujące podsystemy regionalne: 

• Ameryki Północnej – w niniejszej pracy będziemy brać pod uwagę Kanadę, 
Stany Zjednoczone oraz Meksyk; 

• Ameryki Południowej – tu pod uwagę weźmiemy Peru i Chile; 
• Australii i Oceanii – w tym podsystemie będą nas interesować Australia, Nowa 

Zelandia i Papua-Nowa Gwinea;
• Azji Północno-Wschodniej – Rosja, Chińska Republika Ludowa3, Japonia, 

Republika Korei4, Tajwan, Hongkong5;
• Azji Południowo-Wschodniej: Brunei, Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, 

Tajlandia i Wietnam. 
Możemy potraktować region szerzej, jeśli podstawą przynależności instytucjo-

nalnej uczynimy Forum Regionalne ASEAN, przy czym należy tutaj wziąć pod uwa-
gę, że organizacja ta skupia także aktorów pozaregionalnych, ale również tu rola 
USA może być znacząca pod pewnymi warunkami. Ten kontekst będzie przyjmo-
wany jako najszersze ujęcie w niniejszej pracy. Ujęcie to wydaje się uzasadnione ze 
względu na fakt, że większość członków Forum Regionalnego ASEAN (ARF) ma 
interesy w regionie i szerokie z nim powiązania. W tym kontekście uwzględnione 
zostaną następujące grupy aktorów w odniesieniu do poszczególnych regionów6:

• Ameryka Północna – Stany Zjednoczone, Kanada;
• Australia i Oceania – Australia, Nowa Zelandia, Papua-Nowa Gwinea;
• Azja Północno-Wschodnia – Chińska Republika Ludowa, Japonia, Korea Po-

łudniowa, Korea Północna, Mongolia, Rosja;

2 Ze względu na fakt, że członkami APEC są trzy państwa chińskie, to jest Chińska Republika 
Ludowa, Republika Chińska (na Tajwanie) oraz Hongkong, w APEC nie traktuje się członków 
organizacji jako państwa, a jako gospodarki, analogicznie używając określenia przywódcy ekonomiczni 
w odniesieniu do liderów gospodarek członkowskich. 

3 W niniejszej pracy nazwa Chińska Republika Ludowa będzie używana zamiennie z nazwą Chiny, 
i jeśli w tekście pojawia się nazwa Chiny, a nie zaznaczono inaczej, należy odnosić to do Chińskiej 
Republiki Ludowej.

4 W niniejszej pracy określenia Republika Korei (RK) oraz Korea Południowa będą używane 
zamiennie, analogicznie dla Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej (KRLD) będzie zamiennie 
używane określenie Korea Północna.

5 Hongkong jest częścią Chińskiej Republiki Ludowej (od 1997 r., kiedy to został przejęty od 
Wielkiej Brytanii), posiadając odrębny system społeczno-polityczny (zgodnie z przyjętą przy przejęciu 
zasadą „jeden kraj – dwa systemy”). Na temat systemu społeczno-politycznego Hongkongu w ramach 
tej zasady, zob. Ming Sing, Hong Kong’s Democrats Hold Their Own, „Journal of Democracy”, vol. 
20, no. 1, January 2009. Hongkong pozostaje gospodarką członkowską APEC. Warto też zauważyć, że 
gospodarki te nie są w pełni zintegrowane. Na temat integracji tych dwóch gospodarek, a także Tajwanu, 
który również jest osobnym podmiotem w APEC, zob. Y. Cheung, M. Chinn, E. Fujii, China, Hong Kong, 
and Taiwan: A quantitative assessment of real and fi nancial integration, „China Economic Review”, vol. 
14, 2003. W opracowaniu tym, bazując m.in. na parytetach stóp procentowych, w celu oceny rzeczywistej 
mobilności kapitału czy zmiany parytetów siły nabywczej w celu oszacowania integracji w sektorze 
dóbr i usług, autorzy zwracają uwagę na coraz wyższy stopień integracji Chin kontynentalnych oraz 
Hongkongu. Więcej na temat Hongkongu po przejęciu tego organizmu przez ChRL, zob. Lord Wilson, 
Hong Kong: Ten Years On, „Asian Affairs”, vol. 38, no. 3, November 2007. 

6 Wytłuszczonym drukiem podano państwa, które nie są członkami APEC.
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• Azja Południowo-Wschodnia – Brunei, Filipiny, Indonezja, Kambodża, Laos, 
Malezja, Myanmar/Birma, Singapur, Tajlandia, Timor Wschodni, Wietnam;

• Azja Południowa – Bangladesz, Indie, Pakistan, Sri Lanka;
• Unia Europejska – aktor spoza terytorium Azji i Pacyfi ku7.
To właśnie podmioty, które przynależą do przedstawionych dwóch organizacji, 

będą głównie brane pod uwagę w niniejszej pracy. One zostały też wyszczególnione 
w tabeli 2.1., gdzie przedstawiona została powierzchnia oraz liczba ludności (analo-
gicznie w innych klasyfi kacjach)8.

Jeśli chodzi o geopolitykę regionu, to warto zauważyć, że w USA koncepcja lan-
sowana przez Alfreda T. Mahana w pracy The Infl uence of Sea Power Upon History9 
z 1890 roku wywarła na tyle duży wpływ na zmianę doktryny strategicznej, że USA 
rozpoczęły budowę silnej fl oty i stopniowo objęły panowanie na morzach. Jednak 
w kluczowych państwach po drugiej stronie Pacyfi ku (szczególnie w Rosji i w Chi-
nach) o wiele większy wpływ wywierała doktryna heartlandu, która została zapre-
zentowana w 1904 roku przez Halforda Mackindera10, a według której panowanie 

7 Spośród członów APEC do ARF nie należą Chile, Meksyk, Peru, Tajwan i Hongkong. O ile 
brak członkostwa dwóch ostatnich jest dość oczywisty w kontekście spraw, którymi zajmuje się ARF, 
o tyle w odniesieniu do Chile, Meksyku i Peru warto zwrócić uwagę na ich małe zaangażowanie 
w sprawy regionu i poczucie przynależności do „wspólnoty Pacyfi ku”. W odniesieniu do Meksyku 
warto zauważyć, że w istniejących strategiach politycznych basen Pacyfi ku zajmuje bardzo ważną 
rolę ze względu na możliwość dywersyfi kacji szeroko pojętych stosunków międzynarodowych (w tym 
powiązań gospodarczych i zmniejszenia uzależnienia od północnego sąsiada), nie przekłada się to 
jednak na rzeczywisty poziom stosunków z krajami Azji i Pacyfi ku. Może to wynikać z konfl iktów 
wewnętrznych wśród elity politycznej tego państwa. Por. J. Faust, U. Franke, Attempts at Diversifi cation: 
Mexico and Pacifi c Asia, „The Pacifi c Review”, vol. 15, no. 2, 2002. Warto też zwrócić uwagę na pewne 
zmiany w tym trendzie, które widoczne są w negocjacjach między Japonią i Meksykiem w sprawie strefy 
wolnego handlu (przy czym inicjatywa w tej sprawie należy do Japończyków i wiąże się głównie z ich 
celami i założeniami), zob. M. Solis, S. Katada, The Japan−Mexico FTA: A Cross-Regional Step in the 
Path towards Asian Regionalism, „Pacifi c Affairs”, vol. 80, no. 2, 2007.

8 Ciekawy i wart przytoczenia punkt widzenia na strukturę regionu przedstawia Thomas Crump, 
który wyróżnia tak zwany Stary Pacyfi k, obejmujący Azję Wschodnią (Chiny, Japonię, Koreę Pn., Koreę 
Pd. i Tajwan) oraz Azję Południowo-Wschodnią (Indonezję, Kambodżę, Malezję, Filipiny, Papuę-Nową 
Gwineę, Singapur, Tajlandię i Wietnam), a także Nowy Pacyfi k, do którego zalicza Rosję, Kanadę, USA, 
Australię i Nową Zelandię. W swojej analizie zwraca on uwagę na terytorium i liczbę ludności związaną 
z Pacyfi kiem, co jest szczególnie istotne w przypadku Rosji, gdzie tylko ok. 5 (z 17) mln km2 oraz tylko 
8 (ze 146) mln ludzi posiada takie powiązania, oraz w przypadku Ameryki Północnej, gdzie 3,3 (z 19) mln 
km2 oraz 47 (z 306) mln ludzi posiada takie powiązania (uwzględniając Alaskę, Kolumbię Brytyjską, 
Waszyngton, Oregon i Kalifornię). Por. T. Crump, Asia-Pacifi c, Continuum Books, London 2007, s. VI.

9 Zob. A. Mahan, The Infl uence of Sea Power upon History, 1660−1783, Dover Publications, New 
York 1987. W pracy tej Mahan odnosi się do morskiej strategii Anglii, która zapewniała kluczową pozycję 
w systemie światowym dzięki kontroli morskich dróg komunikacyjnych i posiadaniu strategicznych 
punktów oparcia. W swojej kolejnej pracy The Interest of America In Sea Power (z 1897 r.) zwrócił on 
uwagę, że pozycje USA i Anglii są podobne, a w związku z tym światową rolę tego kraju można utrzymać, 
budując i utrzymując odpowiednio silną fl otę. Trzeba zaznaczyć, że Mahan wywarł bezpośredni wpływ 
na prezydenta Theodore’a Roosevelta, co zdecydowanie wpłynęło na ukształtowanie potęgi morskiej 
Stanów Zjednoczonych. Por. R. Kuźniar, Polityka i siła: Studia strategiczne – zarys problematyki, 
Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005, s. 66−67.

10 Opublikował ją w artykule The Geographical Pivot of History, który ukazał się w 1904 r. 
w „Geographical Journal”. Dla Mackindera centralne położenie kraju i panowanie nad sercem świata 
(heartland) to klucz do kontroli tak zwanej wyspy świata (Eurazja i Afryka), a to daje panowanie 
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nad strategicznym obszarem Eurazji, pokrywającym się mniej więcej z późniejszym 
Związkiem Radzieckim, to klucz do panowania nad światem. Również Zbigniew 
Brzeziński zwraca uwagę, że głównym celem polityki amerykańskiej powinno być 
zapobieżenie powstaniu potężnego, antagonistycznego mocarstwa euroazjatyckiego, 
a Eurazję dyplomata ten uznaje za szachownicę, na której rozgrywa się walka o glo-
balną hegemonię11. O ile USA są mocarstwem morskim (również Japonia została 
zdeterminowana geografi cznie do bycia państwem morskim), o tyle kluczowe pań-
stwa po drugiej stronie Pacyfi ku, czyli Chiny i Rosja, to mocarstwa kontynentalne, 
przez co kontakty pomiędzy stronami mogły być zapewniane dzięki wpływom USA, 
i dla nich właśnie olbrzymia przestrzeń Pacyfi ku i czynniki środowiskowe w połącze-
niu z przyjętą na przełomie stuleci doktryną USA okazały się kluczem do integracji 
tego regionu. Warto też zwrócić uwagę, że zróżnicowanie na mocarstwa morskie i lą-
dowe sprawia, że czynnik geografi czny może okazać się kluczowy dla zachowania 
pokoju, a to dzięki budowie stabilnego systemu bipolarnego w tym regionie12.

W 1997 roku na łamach „Foreign Affairs” Kishore Mahbubani zwrócił uwagę na 
fakt, że w skali globu od końca XIX wieku następuje przesunięcie centrum gospo-
darczego w stronę Zachodu, początkowo od Europy do Ameryki, teraz zaś na obszar 
Azji i Pacyfi ku, regionu, który w poprzedzającej te stwierdzenia dekadzie wykazał 
się nie tylko olbrzymim wzrostem gospodarczym, ale też dążeniem do spokoju poli-
tycznego. Aby jednak region wykorzystał swoją szansę bycia osią świata, kluczowi 
gracze regionu powinni zdecydować się na konsensus oparty na trzech fi larach:

1. obecny porządek geopolityczny powinien zostać zachowany;
2. wszyscy kluczowi gracze muszą rozwinąć wspólne zrozumienie rzeczywisto-

ści regionu i jego ograniczeń;

nad światem. Por. R. Kuźniar, Polityka i siła…, s. 67−68. W języku polskim geopolityka jest szeroko 
omówiona w pracy: L. Moczulski, Geopolityka: potęga w czasie i przestrzeni, Bellona, Warszawa 
1999. Szerzej na temat tego nurtu, w tym jej nowszych nurtów, uwzględniających zarówno podejście 
realistyczne, jak i to związane z geografi ą polityczną, ale też geopolitykę neoklasyczną, zwracając przy 
tym uwagę na źródła zmian w tym nurcie, zob. D. Deudney, Geopolitics and Change [w:] M. Doyle, 
J. Ikenberry, New Thinking in International Relations Theory, Vestview Press, Boulder−Oxford 1997, 
s. 91−118. Wpływ geopolityki na działania administracji amerykańskiej i zmiany, jakie zaszły pomiędzy 
prezydenturą Billa Clintona, który nie był zwolennikiem tego nurtu, skupiając się raczej na polityce 
w skali globu i dla którego kluczowym hasłem była globalizacja, a G.W. Bushem, który wrócił do 
polityki państwocentrycznej, w której geopolityka zaczęła odgrywać znacznie większą rolę, omawia 
H. Sicherman w: The Revival of Geopolitics, „The Intercollegiate Review”, Foreign Policy Research 
Institute, Spring 2002.

11 Por. Z. Brzeziński, Wielka szachownica: Główne cele polityki amerykańskiej, Bertelsmann Media, 
Warszawa 1998, s. XXX.

12 R. Ross zwraca uwagę, że pomimo dominującej obecnie w świecie unipolarności Azja Wschodnia 
pozostaje dwubiegunowa, gdyż słabsze mocarstwa regionalne w Azji Wschodniej, to jest Japonia i Rosja, 
nie są wystarczająco silne (ze względów geografi cznych), by zająć pozycję biegunów, a Chiny i USA 
mogą stworzyć zbalansowany i pokojowy system dwubiegunowy w regionie, gdyż ich zainteresowania 
nie są skierowane w te same regiony. Zob. R. Ross, The Geography of the Peace: East Asia In the Twenty- 
-First Century, „International Security”, vol. 23, no. 4, Spring 1999.
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3. będą oni potrzebować wizji, która pozwoli znaleźć wspólne elementy 
z niezmiernej różnorodności regionu i na nich zbudować podwaliny poczucia 
wspólnoty13.

Niewątpliwie jednak integracja w obrębie Pacyfi ku w odniesieniu do czynników 
geografi cznych i geopolitycznych jest o wiele trudniejsza niż w innych regionach 
(podregionach tego olbrzymiego regionu), takich jak Azja Południowo-Wschodnia 
czy Azja Wschodnia14. Dlatego też (biorąc pod uwagę przeanalizowane niniej-
sze czynniki) możemy wnioskować o przewadze projektów integracyjnych w Azji 
Wschodniej w stosunku do analogicznych w odniesieniu do basenu Pacyfi ku. W tym 
kontekście należy też rozpatrywać zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w regio-
nie – dla skutecznego włączenia się w procesy integracji regionalnej, szczególnie 
w obszarze Azji Wschodniej, należy utrzymać stosownie silną pozycję międzynaro-
dową, ukształtować korzystny dla USA system regionalny, w którym przewagę uzy-
skają kraje przychylne obecności Stanów Zjednoczonych w regionie oraz zaangażo-
wać proporcjonalnie więcej środków, niż byłoby to wymagane w przypadku obszaru 
mniej odległego geografi cznie.

Tabela 2.1. Powierzchnia i ludność państw Azji i Pacyfi ku (na podsta wie przynależności
do A PEC i/lub ARF)

Poszczególne państwa Powierzchnia (km2) Liczba ludności

Australia 7 687 000 21 770 000
Bangladesz 144 000 158 570 000
Birma/Myanmar 678 500 54 000 000
Brunei 5 770 400 000
Chile 757 000 16 900 000
ChRL 9 596 000 1 336 700 000
Filipiny 300 000 101 830 000
Hongkong 1 092 7 120 000
Indie 3 287 600 1 189 200 000
Indonezja 1 919 400 245 600 000
Japonia 377 800 126 500 000

13 Kishore Mahbubani, An Asia-Pacifi c Consensus, „Foreign Affairs”, September−October 1997. 
Autor był wówczas Stałym Sekretarzem w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Singapuru, aczkolwiek 
w artykule wyrażał opinie prywatne. Zwraca w tekście uwagę, że kluczem do budowy takiej wspólnoty 
są Stany Zjednoczone, a to ze względu na ich rolę i posiadane zasoby, nie są jednak w stanie samodzielnie 
zbudować tego konsensusu, gdyż w tak zróżnicowanym regionie ten proces wydaje się o wiele trudniejszy 
niż np. w Europie.

14 W celu lepszego zrozumienia tego regionu warto zobaczyć m.in. prace: C. Mackerras ed., Eastern 
Asia: An Introductory History, Longman, Frenchs Forest 2000; P. Ebrey, A. Walthall, J. Palais eds., East 
Asia: A Cultural, Social, and Political History, Houghton Miffl in Company, Boston 2006; K. Palmer Kaup 
ed., Understanding Contemporary Asia-Pacifi c, Lynne Rienner Publishers, Boulder 2007; K. Gawlikowski, 
Azja Południowo-Wschodnia jako region historyczno-kulturowy, „Azja Pacyfi k”, tom 5, 2002.
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Kambodża 181 000 14 700 000
Kanada 9 984 000 34 000 000
Korea Pd. 98 500 48 750 000
Korea Pn. 120 500 24 460 000
Laos 236 800 6 500 000
Malezja 329 800 28 700 000
Meksyk 1 972 500 113 700 000
Mongolia 1 564 000 3 100 000
Nowa Zelandia 268 700 4 300 000
Pakistan 803 900 187 300 000
Papua-Nowa Gw inea 462 800 6 190 000
Peru 1 285 200 29 250 000
Rosja 17 075 000 138 700 000
Singapur 700 4 740 000
Sri Lanka 65 610 21 284 000
Stany Zjednoczone 9 826 600 313 200 000
Tajlandia 514 000 66 700 000
Tajwan 35 600 23 000 000
Timor Wschodni 15 000 1 180 000
Wietnam 329 600 90 500 000
Unia Europejska 4 324 800 492 400 000

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: The CIA World Factbook 2011, dane dostępne 
w  Internecie: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html (15.07.2011)

 2.2. POZYCJA USA W KONTEKŚCIE DEMOGRAFICZNYM
I SPOŁECZNO-KULTUROWYM

Tabela 2.1. przedstawia liczbę ludności w poszczególnych państwach regionu Azji 
i Pacyfi ku na podstawie kryterium przynależności instytucjonalnej15. Na wykre-
sie 2.1. przedstawiono udział ludności poszczególnych państw regionu w stosunku 
do jego całkowitej ludności, biorąc pod uwagę kryterium instytucjonalne. Łączna 
liczba ludności regionu wynosi 4,25 mld, co stanowi około 64% ludności świata. 

15 W odniesieniu do podmiotów będących członkami APEC lub ARF, jednak bez Unii Europejskiej, 
będącej członkiem ARF, ale zdecydowanie aktorem pozaterytorialnym i niebiorącym bezpośredniego 
udziału w procesach integracyjnych regionu (w odniesieniu do UE – dane jej dotyczące są zamieszczane 
w tabelach głównie dla celów porównawczych, ale nie są uwzględniane w wykresach, gdyż zaburzałoby 
to ich odbiór). Analogiczne kryterium będzie stosowane przy kolejnych wykresach, o ile nie zaznaczono 
inaczej.
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Wskaźnik ten pokazuje, jak system regionalny regionu Azji i Pacyfi ku, który wyróż-
niony został na podstawie kryterium instytucjonalnego, stanowi podsystem istotny 
z geopolitycznego punktu widzenia. USA posiadają trzeci co do wielkości potencjał 
ludnościowy regionu (jak również trzeci na świecie), co jednak daje Stanom w tym 
przypadku zaledwie 7% ludności regionu.

Dla określenia potencjału demografi cznego należy zwrócić uwagę nie tylko na 
liczebność zasobów ludzkich, lecz także na inne wskaźniki, w szczególności na te 
pozwalające określić perspektywy rozwoju demografi cznego poszczególnych pod-
miotów regionu (do których należy odnieść np. prognozy potrzeb infrastrukturalnych, 
związanych z zapotrzebowaniem na zasoby naturalne oraz miejsca pracy). Należy też 
uwzględnić czynniki społeczne, które wydają się być niezmiernie istotne dla omawia-
nego regionu, w szczególności zaś dla jego potencjału integracyjnego. Tutaj wskaź-
niki USA zwykle są znacząco wyższe od analogicznych w innych krajach regionu.

W przypadku Stanów Zjednoczonych sytuacja demografi czna różni się nieco 
od możliwych scenariuszy dla kraju na tak wysokim poziomie rozwoju społeczno- 
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Wykres 2.1. Udział ludności poszczególnych państw w ludności regionu Azji i Pacyfi ku
(na podstawie kryterium instytucjonalnego; uwzględniono podmioty zawarte w tabeli 2.1.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: The CIA World Factbook 2011, dane dostępne 
w Internecie: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html (15.07.2011). 
W kategorii „inne” zawierają się podmioty, które nie zostały ujęte osobno na wykresie, a są zawarte 
w tabeli 2.1., i których liczba ludności jest mniejsza od liczby ludności Birmy/Myanmaru.
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-gospodarczego, gdyż wysoka stopa imigracji, w tym imigracji nielegalnej, oraz wy-
soki przyrost naturalny w grupach imigrantów, zwłaszcza imigrantów latynoskich, 
ograniczają presję związaną ze starzeniem się społeczeństwa16. USA posiadają sto-
sunkowo zbalansowane pod tym względem społeczeństwo, co pozwala zapewnić 
impulsy prowzrostowe w gospodarce.

W kontekście pozycji USA w systemie regionalnym warto przywołać ważną dys-
kusję na temat wartości azjatyckich − w wysokim stopniu ich podstawa to dziedzi-
ctwo konfucjanizmu. Dyskusja na ten temat została zintensyfi kowana w kontekście 
rozwoju gospodarczego tak zwanych azjatyckich tygrysów17 w latach 80. XX wieku, 
a jej głównymi propagatorami byli długoletni premier Malezji Mahathir bin Moham-
mad18 oraz długoletni premier Singapuru Lee Kuan Yew19. Jednak termin „warto-
ści azjatyckie” jest raczej sztucznym konstruktem, biorąc pod uwagę wielość kultur 
w Azji, a wartości w poszczególnych kulturach mogą różnić się między sobą równie 
silnie jak między wartościami Zachodu i Azji. Stąd można to wyrażenie traktować 
głównie jako odniesienie geografi czne, ewentualnie jako związane z tradycyjnymi 
wartościami historycznymi, które są w stanie zapewnić równie wysokie prawdopo-
dobieństwo sukcesu gospodarczego jak wzorce zaczerpnięte z Zachodu20. Sama kon-
cepcja wywoływała zresztą sporą krytykę nawet wśród przywódców azjatyckich21. 

Debata na temat wartości azjatyckich została zintensyfi kowana, kiedy w kwietniu 
1993 roku podpisano Deklarację ws. Praw Człowieka z Bangkoku, która określa-
ła wyróżniający, azjatycki punkt widzenia na prawa człowieka. Kraje te, w związ-
ku z unikatowymi wartościami i szczególnymi okolicznościami historycznymi, są, 
zgodnie z Deklaracją, uprawnione do takiego rozumienia praw człowieka i demo-
kracji, które różni się fundamentalnie od przyjętego na Zachodzie22. Istotny był też 

16 Por. Hispanics in the United States, U.S. Census Bureau, dostępne w Internecie: http://www.
census.gov/population/www/socdemo/hispanic/fi les/Internet_Hispanic_in_US_2006.pdf (25.08.2008).

17 Hongkong, Korea Południowa, Singapur, Tajwan – ponieważ są to kraje z kręgu „kultury 
konfucjańskiej”, właśnie te wartości zostały w znacznej mierze zidentyfi kowane z koncepcją wartości 
azjatyckich.

18 Matachir bin Mohamad był premierem Malezji w latach 1981–2003.
19 Lee Kuan Yew był premierem Singapuru w latach 1959–1990, w latach 1990–2004 piastował 

stanowisko Ministra Seniora, zaś w latach 2004–2011 stanowisko Ministra Mentora. Ciekawą analizę 
problemu wartości azjatyckich przedstawia A. Jelonek, Wartości azjatyckie jako platforma polityczna 
i przedmiot badań socjologicznych, „Azja Pacyfi k”, tom 7, 2004.

20 Taki pogląd przedstawia P. Moody, Asian Values, „Journal of International Affairs”, vol. 50, no. 1, 
Summer 1996. Ciekawą analizę wartości azjatyckich zawiera zbiór esejów pod redakacją Han Sung- 
-Joo, Changing Values in Asia: Their Impact on Governance and Development, Institute of Southeast 
Asian Studies, Singapore 1999. W pracy tej eseje poświęcone są wartościom poszczególnych krajów 
azjatyckich i stosownym odniesieniom politycznym czy gospodarczym w omawianych krajach (mamy 
tu analizę wartości chińskich, japońskich, koreańskich, indonezyjskich, malezyjskich, fi lipińskich, 
singapurskich, a wreszcie australijskich – zob. s. 13−276).

21 Jednym z przykładów jest artykuł Kim Dae Dzunga, prezydenta Korei Południowej, który uważa, 
że Lee Kuan Yew używał fałszywych argumentów na uzasadnienie odrzucenia demokracji w stylu 
zachodnim, a jednocześnie swej własnej polityki, a Azja posiada tradycje demokratyczne w myśli 
politycznej, jak np. fi lozofi a Mencjusza (Mengzi). Por. Kim Dae Dzung, Is Culture Destiny? The Myth of 
Asia’s Anti-Democratic Values, „Foreign Affairs”, November−December 1994.

22 Por. Hyun-Seok Yu, Asian Values and Human Security Cooperation in Asia [w:] W. Tow, R. Thakur, 
In-Taek Hyun eds., Asia’s Emerging Regional Order: Reconciling Traditional and Human Security, 



Wiek Pacyfi ku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfi ku...46

wywiad udzielony przez długoletniego premiera Singapuru Lee Kuana Yew, opub-
likowany w „Foreign Affairs” w 1994 roku, w którym podkreślał on, że demokracji 
w stylu zachodnim nie da się zastosować w Azji Wschodniej23. 

W 1994 roku David Hitchcock przeprowadził badania zatytułowane Asian Values 
and the U.S.: How Much Confl ict?, w ramach których ankietował liderów opinii 
z krajów Azji Wschodniej24 w odniesieniu do mieszkańców Stanów Zjednoczonych. 
Badania te wykazały, że jeśli chodzi o wartości osobiste mieszkańcy Azji Wschodniej 
wskazywali na rolę uczenia się, uczciwości i samodyscypliny, podczas gdy Amery-
kanie podkreślali osiągnięcie sukcesu w życiu, indywidualne osiągnięcia oraz pomoc 
innym. W odniesieniu do wartości społecznych podstawowe różnice dotyczyły po-
rządku społecznego (71% Azjatów wobec 11% Amerykanów podkreślało jego rolę), 
wolności osobistej (jej wagę podkreślało 82% Amerykanów wobec 32% Azjatów) 
oraz praw indywidualnych (78% Amerykanów wobec 29% Azjatów)25. 

Na te dane powoływał się Mahathir bin Mohammad, kiedy identyfi kował azjaty-
ckie wartości społeczne, do których zaliczał: porządek społeczny i dobrą organizację, 
harmonię w społeczeństwie, zapewnienie odpowiedzialności funkcjonariuszy pub-
licznych, swobodę wypowiedzi, poszanowanie władzy. Wartości osobiste natomiast 
to dla niego: wytężona praca, szacunek dla uczenia się i edukacji, uczciwość, polega-
nie na sobie, samodyscyplina, wypełnianie obowiązków wobec innych26. 

W latach 1997−1998 pracownicy Densu Institute for Human Studies w Japonii 
przeprowadzili badania dotyczące wartości osobistych27, które wykazało, że różnice 
w wartościach azjatyckich i zachodnich nie są wcale tak duże, jak wydawało się 
wcześniej, a Charles Wolf z RAND Corporation napisał w „International Herald Tri-
bune”, że badania pracowników Instytutu Densu dają przekonujące dowody na od-
różnienie mitologii wartości azjatyckich od rzeczywistości. Wartości te są znacznie 
bliższe wartościom zachodnim, a kraje azjatyckie różnią się bardziej od siebie niż od 

United Nations University Press, Tokyo−New York−Paris 2000, s. 101−104. Zob. też K. Gawlikowski, 
Problem praw człowieka z perspektywy azjatyckiej, „Azja Pacyfi k”, tom 1, 1998.

23 Założenie było następujące: władca czy rząd nie mogą próbować zapewnić tego, co zapewnia 
tradycyjnie rodzina. Poleganie na sobie i kultura zorientowana na rodzinę zostały przez niego określone 
jako podstawowe przyczyny sukcesu gospodarczego Azji Wschodniej. Dodatkowo podkreślał on, że 
moralne załamanie społeczeństw zachodnich wiąże się z zbyt rozwiniętą demokracją liberalną oraz zbyt 
dużą ilością praw indywidualnych. Por. F. Zakaria, Culture Is Destiny: A Conversation with Lee Kuan 
Yew, „Foreign Affairs”, March−April 1994.

24 Badani pochodzili z Singapuru, Kuala Lumpur, Dżakarty, Bangkoku, Szanghaju, Pekinu, Seulu 
i Tokio i byli ekspertami z instytutów badawczych, urzędnikami, biznesmenami, dziennikarzami, 
liderami kulturowymi i religijnymi.

25 Dane dot. badań za: T. Koh, Asian Values Reconsidered, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 7, no. 1, 2000.
26 Por. Mahathir bin Mohammad, Rozważania o wartościach azjatyckich, „Azja Pacyfi k”, tom 2, 1999.
27 Ankietowano mieszkańców Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec, Szwecji i Stanów Zjednoczonych, 

a także Japonii, Chin, Korei Południowej, Tajlandii, Singapuru, Indonezji i Indii, którym zadawano pytania 
dotyczące względnej ważności następujących aspektów: (1) dobrobytu fi nansowego, (2) nabywania 
dóbr wysokiej jakości, (3) stosunków rodzinnych, (4) sukcesów w pracy, (5) wypoczynku umysłowego, 
(6) aktywności w czasie wolnym, (7) życia dniem obecnym, (8) dążenia do osiągania celów osobistych, 
(9) posiadania dobrych stosunków z innymi.
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Europy czy USA28. Krytyka koncepcji wartości azjatyckich, które stały się popularne 
szczególnie dzięki dynamicznemu rozwojowi gospodarczemu tak zwanych azjaty-
ckich tygrysów, nasiliła się w związku z azjatyckim kryzysem gospodarczym29.

Koncepcja wartości azjatyckich wywołuje poważny sprzeciw u mieszkańców Za-
chodu, co może wiązać się z powodami przedstawionymi przez Tommy’ego Koha:

1. Zachód dotychczas nie zaakceptował Azji jako równorzędnego partnera, po-
strzegając ten obszar świata jako podrzędny po 200 latach dominacji;

2. akceptacja koncepcji wartości azjatyckich mogłaby prowadzić do współza-
wodnictwa tego regionu z intelektualnym przywództwem Zachodu, który 
ciągle jest zdecydowanym hegemonem w świecie, dominując w wymiarach 
politycznym, militarnym, gospodarczym, intelektualnym i moralnym, a jedy-
nie Azja – region, z którego pochodzą najstarsze cywilizacje, przeżywające 
obecnie renesans – może być dla Zachodu wyzwaniem w XXI wieku;

3. niektórzy liderzy z Azji Wschodniej wykorzystują wartości azjatyckie, pró-
bując uzasadnić nimi swoje nadużywanie władzy, nierówności w społeczeń-
stwie, korupcję, nepotyzm – lecz te zjawiska niekoniecznie mają cokolwiek 
wspólnego z wartościami azjatyckimi, choć, tak jak niektóre wartości zachod-
nie, są złe; zatem istnieją pozytywne i negatywne wartości azjatyckie30.

Wartości azjatyckie, jakkolwiek defi niowane, odgrywają ważną rolę w kształtowa-
niu tożsamości regionu, a istniejący spór pomiędzy wartościami azjatyckimi i zachod-
nimi może być wykorzystywany do tworzenia tożsamości Azji Wschodniej, utrud-
niając jednocześnie budowę wspólnoty Pacyfi ku, a tym samym integrację w obrębie 
Pacyfi ku, która pozwala zwiększyć szanse USA na utrzymanie pozycji w regionie.

Analizując czynniki społeczno-kulturowe, należy wziąć pod uwagę również nie-
zmiernie silne w regionie problemy kultury politycznej, strategicznej, tożsamości, 
historii i pamięci zbiorowej, które mogą mieć i mają istotny wpływ na procesy in-
tegracyjne zachodzące w regionie31. Warto szczególnie zwrócić uwagę na utrwaloną 
w historii regionu, zwłaszcza Azji Wschodniej, strefę wpływów chińskich (Chiny, 
Japonia, Korea, Wietnam), pamięć o okupacji japońskiej z okresu drugiej wojny 
światowej, z którą do dziś boryka się zarówno okupant, jak i państwa okupowane. 
Utrudnia to Japonii zajęcie pozycji lidera integracji w regionie. Istotna jest też rola 
europejskiego dziedzictwa kolonialnego, które postrzegane jest, szczególnie w Chi-

28 C. Wolf w: „International Herald Tribune”, 10 November 1999, cyt. za: T. Koh, Asian Values 
Reconsidered Asian Values Reconsidered, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 7, no. 1, 2000.

29 Por. V. Mallet, The Trouble with Tigers: The Rise and Fall of South-East Asia, HarperCollins 
Publishers, London 1999, s. 25−55.

30  Por. T. Koh, Asian Values Reconsidered…
31  Ciekawą analizę problemu „pamięci” w odniesieniu do kształtu systemu międzynarodowego 

w Azji Wschodniej przedstawia G. Gong, zwracając uwagę na cztery istotne aspekty: (1) problem ten 
może odgrywać coraz większą rolę w kształtowaniu stosunków międzynarodowych w Azji Wschodniej, 
(2) globalizacja, szybsze, tańsze i łatwiej dostępne technologie mogą zwiększać nieporozumienia w tym 
obszarze, szczególnie jeśli ludzie i kraje będą używać rozbieżnych przeszłości do interpretacji różnorodnej 
przyszłości, (3) problem „pamięci i zapominania” ma implikacje strategiczne – to co dobre dla ludzi, 
a może też dla państw, może prowadzić do konfl iktu, (4) problem da się rozwiązać, jeśli połączymy siły 
fi zjologii, psychologii, fi lozofi i, politologii i polityki. Por. G. Gong, Remembering and Forgetting in East 
Asia: Strategic Dimensions in History, „Asia Pacifi c Review”, vol. 7, no. 2, 2000.
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nach, jako okres poniżenia i upokorzenia. USA nie są raczej w tradycji regionalnej 
traktowane jako mocarstwo kolonialne (postrzega się je przez pryzmat wyzwolenia 
Filipin spod dominacji hiszpańskiej, później zaś wyzwalania regionu spod dominacji 
Japonii, a dopiero wojna w Wietnamie jest czynnikiem, który negatywnie wpłynął na 
wizerunek USA), co ułatwia temu krajowi prowadzenie polityki w regionie32.

Warto też byłoby przyjrzeć się systemom politycznym regionu, gdyby przyjąć za-
łożenie, że systemy demokratyczne są bardziej skłonne do współpracy, a podzielane 
wspólne wartości mogą doprowadzić do tworzenia opartych o nie sojuszy. Wydaje 
się jednak, że byłoby to zbyt proste i błędne przekładanie europocentrycznych wzor-
ców postrzegania systemów politycznych na region Azji i Pacyfi ku. O ile w przypad-
ku współpracy USA, Australii i Japonii (której system polityczny został narzucony) 
takie podejście jest możliwe, o tyle już na przykład demokracje Azji Południowo-
-Wschodniej różnią się znacząco od powszechnie przez nas przyjętego i postrzega-
nego wzorca, a jednocześnie wypracowały model pokojowej współpracy w oparciu 
o tak zwaną ASEAN Way33.

Należy też zwrócić uwagę, że opisane niniejszym procesy, szczególnie te zwią-
zane z przemieszczaniem się wyznawców poszczególnych religii, ich wzajemnym 
przenikaniem się, przyjmowaniem wartości społeczeństw, w których się one zakorze-
niały, a także synkretyzmem różnych prądów fi lozofi cznych i religijnych, stanowią 
dobrą podstawę dla zaistnienia, pomimo opisanych różnic procesów integracyjnych, 
w świadomości społecznej. Podobny wpływ mogą mieć mniejszości etniczne. Doty-
czy to głównie Azji Wschodniej, a jeśli się weźmie pod uwagę kontekst społeczno-
-kulturowy, integracja w tym regionie jest o wiele bardziej prawdopodobna i wyko-
nalna niż integracja w obrębie basenu Pacyfi ku34. Ale paralelnie, mamy obecnie do 
czynienia z procesami, dzięki którym następuje szybkie przenikanie się kultur z obu 
stron Pacyfi ku – działalność telewizji, przenikanie prądów muzycznych, nurtów arty-
stycznych (Manga w Ameryce, Disney w Azji), upowszechnianie sportów typowych 
dla innych kultur (baseball w Japonii, judo i sumo w Ameryce), wzrastająca popu-
larność języka angielskiego czy fakt, że coraz więcej Azjatów studiuje na uczelniach 
amerykańskich, a tamtejsi biznesmeni, inżynierowie, a także przedstawiciele elit po-
litycznych, gospodarczych i społecznych są często wykształceni w USA – wszystko 

32 Por. L. Buszynski, Asia-Pacifi c Security: Values and Identity, RoutledgeCurzon, London−New 
York, s. 1−21, zob też: S. Jager, The Politics of Identity: History, Nationalism, and the Prospects for 
Peace in Post-Cold War East Asia, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle 2007, 
passim – w opracowaniu tym autorka zwraca uwagę szczególnie na odniesienie problemu Tajwanu 
i Korei do kwestii przedstawionych w tytule.

33 Na temat systemów politycznych regionu, zob. A. Jelonek, W stronę nieliberalnej demokracji: 
Szkice z antropologii politycznej Azji Południowo-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, 
Warszawa 2002.

34 Na fakt, że region Azji-Pacyfi ku nie jest naturalnym regionem, a świadomość regionalna 
może wynikać z procesów instytucjonalizacji, zwraca uwagę L. Buszynski, Asia-Pacifi c Security…, 
s. 136−163. Na problem czynników społeczno-kulturowych w integracji w basenie Pacyfi ku (w tym na 
kwestie dekolonizacji, ideologii, kultury, migracji czy komunikacji) zwracał uwagę tuż po zakończeniu 
zimnej wojny G. Segal, Rethinking the Pacifi c, Clarendon Press, Oxford 1990, s. 85−182.
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to sprawia, że stopniowo mamy do czynienia ze zbliżeniem kulturowym w basenie 
Pacyfi ku35. 

Proces tworzenia regionu społeczno-kulturowego w obrębie Azji i Pacyfi ku będzie, 
jeśli obecny trend się utrzyma, trwał bardzo długo, a występujące i przedstawione tu 
różnice pomiędzy krajami wschodniego i zachodniego Pacyfi ku z pewnością stanowią 
poważną, jedną z wielu zresztą, przeszkodę w budowaniu tożsamości regionalnej. 

Pozycja Stanów Zjednoczonych w takim regionie z pewnością nie należy do 
najsilniejszych i w planowaniu polityki zagranicznej w tym kraju należy wziąć pod 
uwagę, że USA mogą przyciągać mieszkańców tego regionu tak zwaną soft power, 
gdyż kraj ten jest atrakcyjny dla wielu mieszkańców regionu Azji i Pacyfi ku. Ze 
względu na znaczne zróżnicowanie religijne oraz kulturowe w regionie należy ogra-
niczyć politykę zagraniczną opartą na działaniach ideologicznych, czy też stawiającą 
mieszkańców regionu w opozycji do dominujących w USA religii chrześcijańskich 
(szczególnie istotne jest to w przypadku islamu), jak również dążenia do narzucenia 
uznawanych za zachodnie, a stojących w sprzeczności z tak zwanymi wartościami 
azjatyckimi wzorów postępowania. Działania takie mogą być kontrproduktywne 
i muszą osłabiać pozycję USA w regionie − tym samym mogą zmniejszać szanse 
na prowadzenie przez Stany Zjednoczone sprawnej polityki wobec basenu Pacyfi ku.

2.3. USA A POTENCJAŁ I ZRÓŻNICOWANIE GOSPODARCZE 
REGIONU

Omawiany w niniejszej pracy region, jak pokazują dane i analiza z poprzednich pod-
rozdziałów, jest zdywersyfi kowany w bardzo wysokim stopniu. Warunki geografi czne, 
zróżnicowanie demografi czne, społeczne i kulturowe czynią szczególnie trudną inte-
grację w obszarze basenu Pacyfi ku, co znacząco osłabia pozycję Stanów Zjednoczo-
nych. Wydaje się jednak, że czynniki gospodarcze mogą zmienić w pewnym stopniu 
przedstawione uwarunkowania, a przynajmniej pokazać, że odrębność podmiotów po 
obu stronach Oceanu Spokojnego w tym wymiarze jest mniejsza36. Nie oznacza to jed-
nak, że czynniki te będą wskazywać automatycznie na potencjał integracyjny regionu, 
który cechuje się olbrzymim zróżnicowaniem również w tej sferze. Jednak instrumen-
ty ekonomiczne i współpraca w tej sferze  znacząco poprawiają pozycję USA w regio-

35 Na aspekty te zwraca uwagę, nazywając je zapłodnieniem krzyżowym (w odniesieniu do idei), 
Yoichi Funabashi, Asia-Pacifi c Fusion: Japan’s Role in APEC, Institute for International Economics, 
Washington 1995, s. 27−31.

36 W połowie lat 90. XX wieku na konieczność dziejową „osmozy kulturalnej” zwracał uwagę 
Kishore Mahbubani, stwierdzając, że dwa światy kulturalne po dwóch stronach Pacyfi ku nie mogą 
istnieć. Twierdził on, że o ile wartości kulturowe są przenoszone do krajów Azji Wschodniej, o tyle 
mieszkańcy Ameryki Północnej i Australii są wciągani w region na podstawie czystej logiki gospodarczej, 
ale w końcu proces ten stanie się dwukierunkowy. Mielibyśmy tutaj do czynienia ze zmianami wartości 
kulturowych na podstawie wartości ekonomicznych. Wydaje się, że jest to kluczowy czynnik i najbardziej 
prawdopodobna droga, która może prowadzić do pełniejszej integracji w basenie Pacyfi ku. Por. Kishore 
Mahbubani, The Pacifi c Way, „Foreign Affairs”, vol. 74, no. 1, January 1995.
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nie i umożliwiają kształtowanie korzystnego dla siebie ugrupowania integracyjnego, 
szczególnie kiedy Stany Zjednoczone są jeszcze dominującą gospodarką w regionie.

Udział najważniejszych gospodarek regionu Azji i Pacyfi ku w wartości produk-
tu regionalnego brutto – PRB (mierzonego za pomocą parytetów siły nabywczej)37 
przedstawia wykres 2.2., a udział najważniejszych gospodarek regionu Azji Wschod-
niej w produkcie regionalnym brutto (w odniesieniu tym razem do regionu Azji 
Wschodniej) − wykres 2.3. Wykres ten pokazuje, że gospodarka USA stanowi ponad 
30% potencjału gospodarczego regionu, ale należy zauważyć, że ten udział z roku na 
rok maleje. Porównanie obu wykresów obrazuje nam, jak bardzo zyskują na znacze-
niu kraje Azji Wschodniej, a szczególnie kraje, z którymi ASEAN ma partnerstwo 
w ramach grupy „Plus Trzy” (Chińska Republika Ludowa, Japonia i Korea Połu-
dniowa), gdy mówimy o wysiłkach integracyjnych podejmowanych w ramach Azji 
Wschodniej, czyli z założenia z wykluczeniem USA i ich istotnych partnerów regio-
nalnych (Australii, Indii). Co ciekawe, suma wartości produktów krajowych brut-
to państw ASEAN wynosiłaby tylko około 17% produktu regionalnego brutto jeśli 

37 Podobnie jak w poprzednich zestawieniach przyjęto instytucjonalne pojęcie regionu bazujące na 
członkostwie w APEC i/lub ARF, bez Unii Europejskiej (będącej członkiem ARF, ale wyłączonej ze 
względu na pozaterytorialność).
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Wykres 2.2. Udział najważniejszych gospodarek Azji i Pacyfi ku w wartości produktu
regionalnego brutto (liczonego według PPP)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: The CIA World Factbook 2011… W kategorii „inne” 
zawierają się podmioty, które nie zostały ujęte osobno na wykresie, a które są zawarte w tabeli 2.3., 
a wartość ich PKB jest mniejsza od wartości PKB Tajwanu.
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mówimy o regionie Azji Wschodniej, a jedynie około 6,5% produktu regionalnego 
Azji i Pacyfi ku (w ujęciu instytucjonalnym stosowanym w niniejszej pracy, do któ-
rego odnosi się wykres 2.2.). Warto też zwrócić uwagę na siłę gospodarek mocarstw 
regionalnych, to jest USA (32%), Chin (22%), Japonii (9%), Indii (9%) i Rosji (5%). 
Szczególnie istotna jest tutaj dysproporcja pomiędzy pierwszymi dwiema gospodar-
kami (USA i Chin) oraz kolejnymi – pokazuje to dobitnie, jakie istnieją podmioty 
współzawodnictwa o hegemonię w regionie. Warto przy tym zauważyć, że PKB Chin 
stanowi 50% PRB Azji Wschodniej. 

Na wykresie 2.4. przedstawiono średnią roczną stopę wzrostu PKB w krajach 
regionu. Nawet pobieżna analiza danych dotyczących wzrostu gospodarczego wska-
zuje na niezwykle silną dynamikę wzrostu w omawianych krajach, przy czym analiza 
dokładniejsza pokazuje, że prawie w każdej z gospodarek można było obserwować 
załamanie bądź silne spowolnienie w latach kryzysów (1997−1998, 2008−2009). Na 
uwagę zasługuje dynamika rozwoju Chińskiej Republiki Ludowej, w której średnia 
roczna stopa wzrostu przekracza w ostatnich 20 latach 10%. Bardzo szybko rozwijają 
się też gospodarki o niskim poziomie PKB per capita (dane na ten temat przedstawia 
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Wykres 2.3. Udział najważniejszych gospodarek Azji Wschodniej w wartości produktu regional-
nego brutto (liczonego według PPP)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: The CIA World Factbook 2011… W kategorii inne 
zawierają się: Birma/Myanmar, Korea Pn., Kambodża, Laos, Brunei i Timor Wschodni, których łączna 
wartość PKB wynosi około 1% produktu regionalnego brutto.
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Wykres 2.4. Średnia roczna stopa wzrostu PKB w krajach regionu w latach 1993−2012

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych World Economic Outlook 2011, International Moneta-
ry Fund, Washington 2011 (dane za lata 2011 i 2012 są prognozami, w przypadku Timoru Wschodniego 
przedstawiono dane za lata 2003−2012).
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: The CIA World Factbook 2011…
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wykres 2.5.), czyli te będące na niskim poziomie rozwoju, szczególnie Birma/Myan-
mar, Kambodża, Wietnam, Indie, Laos, Timor Wschodni czy Bangladesz. Warto jed-
nak zwrócić uwagę na wysoką stopę wzrostu PKB w Singapurze, Malezji, Korei 
Południowej oraz Tajwanie. Najniższą stopę wzrostu PKB w ostatnich 20 latach ma 
Japonia, która praktycznie od początku lat 90. XX wieku boryka się z poważnym 
kryzysem gospodarczym. Praktycznie wszystkie gospodarki regionu Azji Wschod-
niej zanotowały w ostatnich 20 latach stopę wzrostu wyższą niż przeciętna dla świata. 

Stopa wzrostu PKB w Stanach Zjednoczonych (2,7% rocznie) jest jedną z naj-
niższych w regionie, ale trzeba wziąć pod uwagę, że w krajach wysoko rozwiniętych 
wskaźnik ten jest zwykle niższy niż w krajach rozwijających się38.

Zróżnicowanie PKB per capita w państwach omawianego regionu przedstawia 
wykres 2.5. Dla porównania na wykresie ujęto produkt światowy brutto per capita, 
którego wartość wynosi 11 tys. 200 USD, oraz produkt regionalny brutto UE per 
capita o wartości 32 tys. 700 USD.

Obserwując zróżnicowanie wysokości PKB per capita, możemy wyróżnić w re-
gionie kilka grup krajów, przy czym, opierając się na klasyfi kacji przyjętej przez 
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, będą to kraje wysoko rozwinięte, do których 
należą Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Japonia, Nowa Zelandia, oraz cztery 
kraje określane przez MFW mianem nowo uprzemysłowionych krajów azjatyckich: 
Republika Korei, Singapur, Specjalny Region Administracyjny Hongkongu oraz Taj-
wan (traktowany przez MFW jako prowincja Chin), a także kraje rozwijające się 
i rynki wschodzące − w skład tej grupy wejdą pozostałe kraje39. Biorąc pod uwagę 
przyjęte na wykresie kryterium wysokości dochodu per capita, do pierwszej grupy 
krajów należałoby również zaliczyć Brunei40. Wyraźną różnicę (ok. 12 tys. USD) 
możemy zaobserwować między dochodami Nowej Zelandii i Rosji, która należy do 
krajów rozwijających się. Nową Zelandię i Rosję wraz z grupą krajów takich jak 
Chile, Malezja, Meksyk, Tajlandia, Peru i ChRL możemy wyróżnić spośród krajów 
rozwijających się. Pozostałe kraje są ciągle na bardzo niskim poziomie rozwoju. Kra-
je wysoko bądź średnio rozwinięte występują w różnych podregionach Azji i Pacyfi -
ku, nie będąc zdeterminowane geografi cznie i, szczególnie od lat 80., rozwój w Azji 
Wschodniej jest coraz bardziej dostrzegalny, co może wpływać pozytywnie na pro-
cesy integracyjne w basenie Pacyfi ku.

Stany Zjednoczone mają jeden z najwyższych w regionie wskaźników produktu 
krajowego brutto per capita (47 tys. 200 USD), co jest korzystne z punktu widzenia po-

38 Wiąże się to m.in. z wysoką już produktywnością poszczególnych czynników produkcji, stąd jej 
zwiększanie jest trudniejsze niż w przypadku krajów nisko rozwiniętych.

39 Dane na temat klasyfi kacji krajów przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy za: World Economic 
Outlook 2007: Spillovers and Cycles in the Global Economy, International Monetary Fund, Washington 
2007, s. 203−206. Używane w opracowaniach określenie „kraj” nie musi odnosić się do jednostki 
terytorialnej posiadającej podmiotowość prawnomiędzynarodową i uznawanej za państwo przez prawo 
międzynarodowe i praktykę. 

40 Brunei nie jest ujęte w żadnej z grup krajów ze względu na ograniczenia w zbiorach danych 
MFW, podobna sytuacja dotyczy Timoru Wschodniego. W klasyfi kacji MFW nie jest też ujęta Koreańska 
Republika Ludowo-Demokratyczna, niebędąca członkiem tej organizacji. Por. ibidem, s. 205.
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tencjalnego lidera procesów integracyjnych w obszarze Pacyfi ku (zarówno ze względu 
na kapitał właśnie, jak i na soft power, atrakcyjność takiego modelu gospodarczego).

W ramach ugrupowania integracyjnego powinno się dążyć do wyrównywania 
poziomu rozwoju gospodarczego, co jest istotne zarówno ze względu na czynniki 
gospodarcze (szczególnie na dalszym etapie integracji, gdy w grę wchodzi koniecz-
ność zharmonizowania cykli koniunkturalnych), jak i społeczne. Mieszkańcy pod-
miotów przystępujących i uczestniczących w ugrupowaniu integracyjnym powinni 
mieć świadomość i odnosić korzyści z członkostwa w tych ugrupowaniach, tak aby 
wyrównywał się poziom zamożności lub by łatwiej było budować zaufanie pomię-
dzy integrującymi się podmiotami41. 

Ważne są też inne wskaźniki, które określają zarówno poziom rozwoju, jak i po-
tencjał integracyjny. Dla jego zilustrowania warto wziąć pod uwagę: produkt krajo-
wy brutto per capita, strukturę gospodarki, udział sektora zewnętrznego (eksport, 
import, inwestycje zagraniczne), indeks rozwoju społecznego (HDI Human Develop-
ment Index42), stopień występowania ubóstwa w społeczeństwie oraz poziom rozwo-
ju infrastruktury43. Częściowo zostały one przedstawione w tabeli 2.2.44. 

Tabela 2.2. prezentuje w pierwszych dwóch kolumnach wielkość gospodarek 
omawianego regionu mierzonego wartością produktu krajowego brutto. Przedsta-
wiono tutaj wartość PKB mierzoną za pomocą parytetów siły nabywczej − wskaźnik 
ten wydaje się bardziej adekwatną miarą wielkości gospodarki oraz określaną przy 
przeliczeniu kursów wymiany walut, gdyż w przypadku takiego wskaźnika możemy 
określać potencjał gospodarczy w odniesieniu do działań w sferze międzynarodo-
wej. W kolumnach 4. i 5. pokazano średni roczny wzrost produktu krajowego brutto 
w wybranych gospodarkach w latach 1993−2002 oraz 2003−2012, które to dane po-
kazują nam długookresową dynamikę wzrostu poszczególnych gospodarek regionu. 
Wiele gospodarek rozwijających się w regionie, a często pozostających na bardzo 
niskim poziomie rozwoju notuje w XXI wieku wysoką stopę wzrostu PKB, co wiąże 

41 Problem zróżnicowania rozwojowego poszczególnych krajów i jego wpływu na procesy 
integracyjne na przykładzie ASEAN, planującego utworzenie ASEAN Economic Community (AEC), oraz 
Unii Europejskiej, posiadającej duże sukcesy w zwalczaniu nierówności w tym zakresie, przedstawiają 
ciekawie Lorraine Carlos Salazar i Sanchita Basu Das w: Bridging the ASEAN Developmental Divide: 
Challenges and Prospects, „ASEAN Economic Bulletin”, vol. 24, no. 1, 2007. 

42 Wskaźnik ten określa poziom rozwoju danego kraju na podstawie wartości PKB per capita, 
przewidywanej w chwili narodzin długości życia, odsetka osób umiejących czytać i pisać oraz dostępu 
do edukacji (uwzględniając czas jej trwania).

43 Na te wskaźniki zwracają uwagę Lorraine Carlos Salazar, Sanchita Basu Das, Bridging the ASEAN 
Developmental Divide…

44 Szersze i bardzo rozbudowane dane dotyczące poszczególnych parametrów gospodarczych 
i rozwojowych w regionie Azji i Pacyfi ku (odnoszące się zarówno do wskaźników regionalnych, jak 
i do poszczególnych państw), a zawierające dane dotyczące ubóstwa, nierówności, rozwoju społecznego, 
edukacji, środowiska naturalnego, użycia ziemi, produkcji rolnej, ochrony zdrowia, odżywiania, 
śmiertelności i przewidywanej długości życia, ludności, zatrudnienia i pracy, dochodu narodowego 
brutto i kompozycji dochodu narodowego, stopy oszczędności, tworzenia kapitału, infl acji, wskaźników 
handlu zagranicznego, fi nansów rządowych, inwestycji zagranicznych, podaży pieniądza, poziomu 
rezerw walutowych, zadłużenia zagranicznego, przepływów pieniężnych można znaleźć w opracowaniu 
Azjatyckiego Banku Rozwoju: Key Indicators 2007, vol. 38, Asian Development Bank, Manila 2007. 
Publikacja zawiera też specjalny rozdział poświęcony nierównościom w Azji, zob. ibidem, s. 4−88.
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się zarówno z inicjatywami integracyjnymi w regionie, jak i wpływa pozytywnie na 
perspektywy tej integracji w świetle przedstawionych wcześniej teorii. Nie zmienia 
to faktu, że większość z tych krajów posiada bardzo niski poziom PKB per capita. 

W kolejnej kolumnie przedstawiono wartość indeksu GINI, który pokazuje, 
w jakim stopniu podział dochodów w społeczeństwie różni się od wartości idealnej 
równości45. Wartość tego wskaźnika możemy w pewnym stopniu odnieść do moż-
liwości występowania w społeczeństwie klasy o średnich dochodach, która zwykle 
jest szczególnie zainteresowana stabilizacją systemu polityczno-gospodarczego46. 
Często także, widząc i zdając sobie sprawę z występowania korzyści z integracji oraz 
uczestnicząc znacząco w procesach tak zwanej II ścieżki (track II), to jest tworzenia 
instytucji i organizacji pozarządowych, które nawiązują sieć kontaktów poza ofi cjal-
nymi kanałami, klasa średnia przyczynia się znacznie do wyższego stopnia integracji 
regionalnej47. Niską wartość indeksu GINI notują z jednej strony Kanada, Austra-
lia, Nowa Zelandia (oraz uwzględniona jako punkt odniesienia Unia Europejska), 
z drugiej zaś strony państwa na stosunkowo niskim poziomie rozwoju gospodarcze-
go, często o dziedzictwie gospodarki socjalistycznej, takie jak Pakistan, Mongolia, 
Bangladesz czy Laos. Bardzo wysokie zróżnicowanie podziału dochodu występuje 
tradycyjnie w krajach Ameryki Łacińskiej, Chile, Peru, Meksyku, ale także w Hong-
kongu, Papui-Nowej Gwinei, Chińskiej Republice Ludowej, Malezji czy USA. 

W ostatniej kolumnie wyszczególniono nakłady inwestycyjne jako procent PKB. 
Ich wielkość jest ważnym wyznacznikiem potencjału wzrostu danego kraju (choć 
trzeba też podkreślić potencjalną możliwość przeinwestowania gospodarki). Warto 
zwrócić tutaj uwagę na bardzo wysoką stopę inwestycji w ChRL, Indiach i Wietnamie. 

Jak już zaznaczono, gospodarka USA jest największą gospodarką regionu, a jej 
względna przewaga jeszcze wzrasta, jeśli jej potencjał (mierzony wielkością PKB) bę-
dziemy mierzyć na podstawie kursów wymiany walut, nie zaś parytetu siły nabywczej. 
PKB per capita gospodarki USA jest jednym z najwyższych w regionie (większe war-
tości tego wskaźnika notują tylko Singapur oraz Brunei, które są państwami bardzo 
małymi), jednak stopa wzrostu gospodarki amerykańskiej jest zdecydowanie niższa 
niż średnie stopy wzrostu gospodarek państw Azji i Pacyfi ku (w latach 1993−2012 

45 Wartość „0” tego wskaźnika odnosiłaby się do sytuacji pełnej równości, wartość zaś „1” − pełnej 
nierówności. Więcej na temat konstrukcji indeksu GINI oraz innych sposobów mierzenia nierówności 
zob. Key Indicators 2007..., s. 16.

46 Należy jednak uwzględnić tutaj występowanie społeczeństw o niskich lub bardzo niskich 
dochodach, w których podział tych dochodów jest względnie równomierny, trudno jednak mówić 
o występowaniu klasy średniej w powszechnie przyjętym rozumieniu tego określenia.

47 Klasa średnia w krajach Azji i Pacyfi ku różni się jednak od tej, którą znamy z Europy Zachodniej 
oraz Ameryki Północnej, a możemy ją określić mianem klasy w stanie tworzenia się. Warto też 
zaznaczyć, że uczestnictwo tej klasy w życiu politycznym jest ciągle stosunkowo niskie w porównaniu 
z analogicznymi modelami w Ameryce Północnej i Europie. Ciekawie problem ten, a także perspektywy 
rozwoju klasy średniej w regionie Azji-Pacyfi ku, przedstawia A. So, The Middle Class in Asia-Pacifi c: 
The Second-Phase Research and Future Trajectory, Commentary, „Asian Perspective”, vol. 28, no. 2, 
2004. Różne aspekty związane ze społeczeństwem obywatelskim w krajach Azji Południowo-Wschodniej 
(szczególnie w odniesieniu do organizacji pozarządowych działających w obszarach religii, etniczności, 
gender i środowiska naturalnego) omówione zostały w esejach składających się na pracę Lee Hock Guan 
ed., Civil Society in Southeast Asia, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2004. 
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przeciętnie 2,7% rocznie, dla porównania Chiny ponad 10%, Birma prawie 8%, Laos, 
Indie, Wietnam, Kambodża – około 7% rocznie, warto szczególnie zwrócić uwagę na 
Chiny i Indie, będące podstawowymi współzawodnikami gospodarczymi dla USA). 
Stany Zjednoczone posiadają też względnie wysoką wartość indeksu GINI48, która 
wskazuje na silne nierówności w podziale dochodu w tym kraju. Warto też spojrzeć 
na stopę inwestycji w USA, która wynosi 13% PKB rocznie (dla porównania Chiny 
48%, Wietnam – 35%, Indonezja – 33%, Korea Południowa – 29%, a Australia – 27%). 
Z jednej strony należy wziąć pod uwagę, że wysoko rozwinięta gospodarka amery-
kańska nie potrzebuje aż tak intensywnego inwestowania, gdyż baza produkcyjna, ale 
też infrastruktura tego kraju są wystarczające, dodatkowo w przypadku zbyt dużych 
inwestycji potencjał produkcyjny może być zbyt duży w stosunku do popytu. Z drugiej 
jednak strony konsumpcyjna gospodarka amerykańska coraz gorzej radzi sobie w kon-
kurencji z intensywnie inwestującymi gospodarkami Azji Wschodniej czy Oceanii 
(w UE stopa inwestycji wynosi około 19%). Stany Zjednoczone powinny wykorzystać 
posiadane jeszcze atuty gospodarcze do budowy systemu regionalnego, który będzie 
wspierał ich pozycję w regionie w obliczu stale spadającej pozycji gospodarczej (co 
widać szczególnie przy analizie stóp wzrostu gospodarczego z ostatnich 20 lat), ale po-
winny też bezwzględnie reformować gospodarkę swojego kraju, na co zresztą zwraca 
uwagę National Security Strategy z 2010 roku.

Tabela 2.2. Podstawowe wskaźniki gospodarek regionu Azji i Pacyfi ku
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Świat 74 540 63 170 11 200 3,3  4 ND 23,4

Australia    882,4  1 236 41 000    4 3,05   30,5 27,4

Bangladesz    258,6     104,9 1 700    5 6,17   33,2 24,4

Birma/ 
Myanmar 76,5    43 1 400 8,6 9,11 ND 15,1

Brunei 20,4     13,2 51 600 2,1 1,45 ND ND

Chile 257,9    203,3 15 400    5 4,28   52,4 23,5

ChRL 10 000 5 878 7 600 9,8 10,65   41,5 47,8

Filipiny 351,4 188,7 3 500 3,7 5,08 45,8 16

Hongkong 325,8 225 45 900    3 4,8 53,3 21,4

Indie 4 060 1 538 3 500 5,8 8,32 36,8  32

Indonezja 1 030   706,7 4 200 3,4 5,67  37 32,5

48 W tym przypadku przyjmuje się, że im wartość niższa, tym jest to korzystniejsze dla gospodarki, 
bo dochody redystrybuowane są bardziej sprawiedliwie, następuje też rozwój klasy średniej, będącej 
zwykle zainteresowaną integracją gospodarczą.
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Japonia 4 310  5 459 34 000 0,8 1,03 37,6 20,3

Kambodża 30,2 11,6 2 100    7 7,68   43  23

Kanada 1 330  1 574 39 400 3,5 1,95 32,1 22,1

Korea Pd. 1 459  1 007 30 000 6,1 3,9 31,4 28,7

Korea Pn.   40    28 30 000 ND ND ND ND

Laos 15,7 6,3 1 800 6,1 7,43 34,6 ND

Malezja  414,4  238 14 700 5,8 5,11 44,1 20,1

Meksyk 1 567  1 039 13 900 2,7 2,65 48,2 21,1

Mongolia 11 6,1 3 600 2,3 8,45 32,8 ND

Nowa 
Zelandia 117,8 140,4 27 700 3,8 2 36,2 19,6

Pakistan 464,9 174,9 2 500 3,1 4,56 30,6  15
Papua-
Nowa
Gwinea

15 9,7 2 500 2,5 5,05 50,9 17,3

Peru 275,7 152,8 9 200 4,3 6,52 49,6 25,1

Rosja 2 223 1 465 15 900 −0,9 4,83 42,2 18,9

Singapur 291,9 222,7 62 100 6,1 6,35 47,8 27,2

Sri Lanka 106,5 49,7 5 000 4,5 6,43  49 23,6
Stany 
Zjedno-
czone

14 660   14 660 47 200 3,4 1,97  45  13

Tajlandia 586,9 318,9 8 700 3,6 4,46  43 24,9

Tajwan 821,8 430,6 35 700   5 4,62 32,6 21,8
Timor 
Wschodni 3,1 0,6 2 600  ND 5,96  38 ND

Wietnam 276,6 103,6 3 100 7,5 7,17  37 35,1
UE 14 820 16 070 32 700 ND ND 30,4 18,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: The CIA World Factbook 2011…, oraz World Econo-
mic Outlook 2011… (w odniesieniu do średniej stopy wzrostu PKB w poszczególnych dekadach). Dla obli-
czenia średniej stopy wzrostu PKB w latach 2003−2012 wykorzystano dane szacunkowe za lata 2011−2012. 
W przypadku niedostępności danych w określonej publikacji w tabeli pojawia się skrót ND. Dla celów 
porównawczych przywołano (o ile były dostępne) wskaźniki dla świata oraz dla Unii Europejskiej.

Porównując potencjał integracyjny Azji Wschodniej oraz basenu Pacyfi ku, w tym 
możliwość aktywniejszego włączenia się USA w procesy integracyjne w regionie 
i odegrania w nim istotniejszej roli, warto zwrócić uwagę na grawitacyjny model 
handlu, który jest stosowany do wyjaśniania przepływów handlowych na podstawie 
fi zycznego modelu grawitacji. Odnosi się on do szacowania przepływów różnego 
rodzaju, jak na przykład migracje, dojazdy do pracy, napływ pacjentów do szpitali, 
a także handel międzynarodowy i międzyregionalny49. Kluczowymi zmiennymi dla 

49 Zob. C. Hua, F. Porell, A Critical Review of the Development of the Gravity Model, „International 
Regional Science Review”, vol. 4, no. 2, 1979. Podstawy teoretyczne tego modelu przestawił 
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tego modelu są wielkości PKB poszczególnych krajów oraz odległość między nimi. 
Można to wyrazić uproszczonym wzorem: 

(PKBx)
β1(PKBy)

β2

Df
x y

gdzie Txy to wartość handlu (eksportu i importu) pomiędzy krajami x i y, c to stała, 
PKBx oraz PKBy to wartości produktu krajowego brutto każdego z krajów, Dxy to 
odległość między krajami, a β1, β2 i f to parametry równania grawitacyjnego sza-
cowane w trakcie badań50. Nie wchodząc w szczegóły, warto ująć ten model jako 
kolejny istotny dla analizy potencjału integracyjnego basenu Pacyfi ku, szczególnie 
mając na uwadze wzrastające, zwłaszcza względem PKB USA, wielkości PKB kra-
jów Azji Wschodniej i znaczące odległości pomiędzy podmiotami, co może być ko-
lejnym czynnikiem niesprzyjającym integracji w ramach basenu Pacyfi ku. Jest to 
dodatkowy element przemawiający za łatwiejszą integracją w Azji Wschodniej, co 
oznacza, że Stany Zjednoczone muszą mieć o wiele silniejszą pozycję i potencjał niż 
na przykład ChRL, aby utrzymać obecne status quo w regionie, biorąc zaś pod uwagę 
relatywne zmniejszanie się potencjału USA, można przewidzieć, że w odpowiedniej 
perspektywie czasowej dojdzie do coraz większego ograniczania ich roli, tym więk-
szy więc wysiłek powinien być przez ten kraj wkładany w budowę takiego systemu 
instytucjonalnego, w którym będzie on mógł zajmować dogodną pozycję, nawet przy 
ograniczeniu swojego potencjału w przyszłości51.

2.4. SYTUACJA STRATEGICZNO-MILITARNA W REGIONIE

Dla określenia roli państw w systemie regionalnym warto zastosować tak zwaną for-
mułę Cline’a,  która przedstawia postrzeganą potęgę państwa w odniesieniu głównie 
do jego zdolności prowadzenia wojen, ale może służyć do określenia syntetycznej 
pozycji międzynarodowej: P = (C + E + M) × (S + W), gdzie „P” oznacza potęgę 
państwa, „C” to tak zwana masa krytyczna wynikająca z ludności i terytorium, „E” −
potęga gospodarcza, „M” − potęga militarna; „S” odnosi się do strategii państwa, 
a „W” do woli realizacji strategii międzynarodowej52. W kolejnych zawartych w ni-

H. Linnemann, An Econometric Study of International Trade Flows, North-Holland, Amsterdam 
1966. Nieścisłości modelu w odniesieniu do zmienności cen i częściowa polemika z założeniami, zob. 
J. Bergstrand, The Gravity Equation in International Trade: Some Microeconomic Foundations and 
Empirical Evidence, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 67, no. 3, August 1985.

50 Wzór przytoczony za Dongwook Han, Gravity Model and Economic Integration, A dissertation 
submitted to Michigan State University in partial fulfi llment of the requirement for the degree of doctor 
of philosophy, Department of Economics 1999, s. 32−33, materiał uzyskany za pomocą elektronicznej 
bazy danych dysertacji dostępnej w George Washington University, materiał w posiadaniu autora.

51 Dodatkowo należy zauważyć, że poszczególne kraje niekoniecznie kierują się w swych działaniach 
rachunkiem ekonomicznym (przez co model grawitacyjny ulega zniekształceniom), co jest szczególnie 
widoczne w przypadku USA. Por. R. Summary, A Political-Economic Model of U.S. Bilateral Trade, 
„The Review of Economics and Statistics”, vol. 71, no. 1, February 1989.

 52 Zob. R. Cline, World Power Trends and U.S. Foreign Policy for the 1980s, Westview Press, 
Boulder 1980, s. 13. Warto zwrócić jednak uwagę, że formuła ta wydaje się trudna do zastosowania, gdyż 

Txy = c
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niejszym rozdziale tabelach ujęto dane odnoszące się do podstawowych komponen-
tów potęgi państwa. W nawiązaniu do tego wzoru Mirosław Sułek, na podstawie 
danych francuskiego ekonomisty Jeana-Yvesa Caro, umiejscawia USA na pierwszej 
pozycji, a Chiny na drugiej wśród państw świata53.

Podstawowe dane na temat potencjału militarnego w regionie przedstawia tabela 
2.3. W pierwszej kolumnie pokazano wielkość armii, która jednak nie może być trak-
towana jako kluczowy wyznacznik potęgi militarnej państwa, biorąc pod uwagę fakt, 
że w czasach współczesnych kluczowe dla zwycięstwa w ewentualnym konfl ikcie jest 
zaawansowanie technologiczne sił zbrojnych, które w znacznej mierze wynika z po-
noszonych na armię nakładów. Poziom wydatków militarnych został przedstawiony 
w kolumnie drugiej i warto tutaj zwrócić uwagę na fakt, że wydatki USA są równe 
blisko połowie światowych wydatków militarnych, przewyższając jednocześnie zde-
cydowanie łączne wydatki pozostałych państw basenu Pacyfi ku. Kolejno największe 
wydatki mają: ChRL (choć tutaj dane są szacunkowe, gdyż część jest ukrywana), Ro-
sja, Japonia, Korea Pd., Indie i Australia. Wreszcie, aby pokazać stopień zmilitary-
zowania gospodarki, podano odsetek PKB przeznaczany na wydatki militarne. Nie-
wątpliwie należy wziąć pod uwagę fakt, że te czynniki nie decydują jeszcze łącznie 
o potencjale militarnym danego kraju, mogą jednak znacząco przybliżyć jego obraz54.

Tabela 2.3. Potencjał militarny państw regionu

Armia − wielkość 
(2010)

Wydatki militarne 
(mld USD, 2008)

Wydatki militarne 
(%PKB, 2008)

Świat 20 734 000 1 547 801 2,56
Australia 55 000 22 194 2,24
Bangladesz 150 000 1 195 1,50
Birma/Myanmar 406 000 6 920 18,702

Brunei 7 000 360 2,49
Chile 61 000 5 561 3,28
ChRL 2 285 000 60 1871 1,36

nawet pierwsze trzy elementy, które wydają się stosunkowo łatwo kwantyfi kowalne, zależą w bardzo 
dużym stopniu od jakości danych zasobów (np. ludność, która jest niewykwalifi kowana). Bardziej 
odpowiadającą rzeczywistości metodologię oceny potęgi państwa prezentuje D. Jablonsky. Uwzględnia 
on czynniki naturalne, takie jak: (1) geografi ę, (2) ludność, (3) zasoby naturalne oraz społeczne, czyli: 
1. gospodarcze, 2. militarne, 3. polityczne, 4. psychologiczne, 5. informacyjne. Zob. D. Jablonsky, 
National Power [w:] J. Bartholomees ed., U.S. Army War College Guide to National Security Issues, 
Volume II: Theory of War and Strategy, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle 2008, 
s. 148−155. Kompleksowo problem omawia się też w przygotowanej przez Rand Corporation analizie, 
w której zwraca się uwagę zarówno na pomiar zdolności, jak i na przekształcanie zasobów w potęgę, 
a wreszcie wykorzystanie aktorów pozapaństwowych, czy tak zwanej soft power. Zob. G. Treverton, 
S. Jones, Measuring National Power, Rand Corporation, Santa Monica 2005, s. 1−17.

53 M. Sułek, Podstawy potęgometrii i potęgonomii w stosunkach międzynarodowych, cyt. 
za: E. Haliżak, Pozycja ekonomiczna ChRL [w:] K. Iwańczuk, A. Ziętek, Chiny w stosunkach 
międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 60.

54 W celu dokładniejszej analizy armii poszczególnych krajów zob. The Military Balance 2010, 
Routledge, London 2010.
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Filipiny 120 000 1 427 0,85
Hongkong Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
Indie 1 325 000 31 540 2,58
Indonezja 302 000 5 108 1,00
Japonia 230 000 46 044 0,93
Kambodża 124 000 255 2,30
Kanada 66 000 19 836 1,31
Korea Pd. 687 000 24 182 2,60
Korea Pn. 1 106 000 BD BD – 30%3

Laos 29 000 17 0,32
Malezja 109 000 4 370 1,97
Meksyk 268 000 4 346 0,40
Mongolia 10 000 52 1,10
Nowa Zelandia 10 000 1 754 1,39
Pakistan 617 000 4 422 2,97
Papua-Nowa 
Gwinea 3 000 35 0,56

Peru 114 000 1 424 1,11
Rosja 1 027 000 40 4844 2,41
Singapur 73 000 7 662 4,20
Sri Lanka 161 000 1 793 4,15
Stany 
Zjednoczone 1 580 000 696 268 4,88

Tajlandia 306 000 4 294 1,57
Tajwan 290 000 10 495 2,76
Timor Wschodni 1 000 BD BD
Wietnam 455 000 2 907 3,19

Źródło: opracowanie własne na podstawie The Military Balance 2010, International Institute for Strate-
gic Studies, London 2010, s. 462−468.
1 W przypadku ChRL w Military Balance 2008 szacowano także wydatki spoza budżetu obrony (sza-

cunki są oparte o PPP, co dawało wówczas – w odniesieniu do roku 2006 – sumę ok. 121 mld USD; 
obecnie wydatki są szacowane na podstawie kursów wymiany walut). Dane za Country comparisons 
− commitments, force levels and economics [w:] The Military Balance 2008, Routledge, London 2008, 
s. 443−448. Szacunki SIPRI z podobnego okresu (bazujące na kursach wymiany walut) mówiły o wy-
datkach rzędu 58,5 mld USD (w cenach stałych z 2005 r.). Dane za: SIPRI Yearbook 2008, Armaments, 
Disarmament and International Security, Stockholm International Peace Research Institute, Oxford 
University Press, New York 2008, s. 367.

2 W przypadku wydatków Birmy/Myanmaru – w Military Balance 2010 nie odnosi się do tej kategorii, 
stąd przywołano dane z MB z 2008 r.

3 Szacunkowe dane dotyczące wydatków militarnych Korei Północnej pochodzą z: C. Wolf, N. Levin, 
Modernizing the North Korean System: Objective, Method, and Application, RAND Corporation, Santa 
Monica 2008, s. 9.

4 W przypadku Rosji wielkość budżetu militarnego oszacowano na podstawie kursów wymiany walut.
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Analizując sytuację strategiczną w regionie, należy zwrócić uwagę na rolę Chiń-
skiej Republiki Ludowej, która traktowana jest jako jeden z biegunów potencjalnego 
systemu dwubiegunowego w regionie. Bardzo dużą wagę w basenie Pacyfi ku, a jesz-
cze większą w Azji Wschodniej niewątpliwie nadal posiada Japonia, pełniąca funkcję 
mocarstwa regionalnego, będąc też mocarstwem sektorowym w sektorze gospodar-
czym, a dodatkowo odgrywając szczególną rolę dla Stanów Zjednoczonych. O roli 
Japonii można też mówić, jeśli spróbujemy wziąć pod uwagę trójbiegunowy model 
systemu międzynarodowego w omawianym regionie.

Istotna jest też rola Australii, Rosji oraz Indii. Australia ma szczególne znacze-
nie w rozwoju idei integracyjnych regionu, a dodatkowo zajmuje kluczowe miejsce 
w systemie bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, będąc jednocześnie państwem 
rozdartym pomiędzy Zachodem a Azją. Rosja w latach 90. XX wieku zdecydowa-
ła się wybrać kierunek prozachodni, a w rosyjskiej polityce zagranicznej skupio-
no się na kwestiach europejskich. Biorąc jednak pod uwagę rozmiary rosyjskiego 
Dalekiego Wschodu, posiadane bogactwa mineralne, tak potrzebne rozwijającej się 
Azji, a także potencjał, jaki można uzyskać dzięki współpracy Chin i Rosji, warto 
zastanowić się nad rolą tego państwa oraz nad perspektywami rozwoju rosyjskiej 
polityki dalekowschodniej. W odniesieniu do Indii, aktora pozaterytorialnego, należy 
interesować się polityką „spojrzenia na Wschód”, lansowaną szczególnie w ostatnich 
latach, w tym możliwością aliansu Chin z Indiami oraz zwiększenia wpływu tego 
kraju w omawianym regionie.

Wśród problemów strategicznych, istotnych dla stabilności regionalnej, warto 
wymienić:

1. problem Tajwanu – po zakończeniu zimnej wojny szczególnie palący, głównie 
ze względu na stopniową demokratyzację wyspy, która utrudniała łatwe odizo-
lowanie się USA od wydarzeń; w połowie lat 90. XX wieku istniało poważne 
zagrożenie wybuchem konfl iktu55, w który Stany Zjednoczone musiałyby się 
zaangażować; również na początku XXI wieku silnie proniepodległościowa 
polityka prezydenta Chen Shui-biana wywoływała poważne napięcia w sto-
sunkach między USA a Chińską Republiką Ludową56; wybory prezydenckie 
z marca 2008 roku na Tajwanie, w których zwyciężył Ma Ying-jeou, znacząco 
zmieniły sytuację, gdyż nowy prezydent podjął działania na rzecz poprawy 
stosunków z ChRL57; ukoronowaniem tej polityki było kontrowersyjne na 

55 Szczególnie w okresie kryzysu tajwańskiego z lat 1995−1996, więcej na ten temat: R. Ross, 
The 1995−96 Taiwan Strait Confrontation: Coercion, Credibility, and the Use of Force, „International 
Security”, vol. 25, no. 2, Fall 2000.

56 Więcej na temat tego problemu od 1949 r., szczególnie zaś po zakończeniu zimnej wojny, zob. 
M. Grabowski, Problem Tajwanu w stosunkach amerykańsko-chińskich w latach 1949−2007, „Politeja”, 
nr 8, 2008.

57 Wydaje się, że mieszkańcy wyspy w znaczący sposób popierają bardziej stonowaną politykę, co 
pokazują wyniki wyborów – 58% zdobył Ma Ying-jeou z Partii Narodowej (KMT), a jego przeciwnik 
Frank Hsieh z proniepodległościowej Demokratycznej Partii Postępu (DPP) − 42%. Szerzej na temat 
wyborów na Tajwanie: K. Dumbaugh, Taiwan’s 2008 Presidential Election, CRS Report for Congress, 
Congressional Research Service, Washington 2008. 
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Tajwanie podpisanie umowy ramowej w sprawie współpracy gospodarczej 
z czerwca 2010 roku (Economic Cooperation Framework Agreement)58;

2. potencjał militarny regionu – warto szczególnie zwrócić uwagę na broń nukle-
arną59, którą posiadają USA, Rosja, Chiny (oskarżane o proliferację technolo-
gii nuklearnej)60, Indie61, Pakistan i Korea Północna; zdolność do jej wytwo-
rzenia w krótkim czasie (techniczną i fi nansową) ma Japonia62;

3. problem Korei Północnej, związany głównie z pozyskaniem przez ten kraj 
broni nuklearnej; problem ten jest istotny od początku lat 90., kiedy to Korea 
ogłosiła wycofanie się z układu o nierozprzestrzenianiu broni nuklearnej (NPT 
Non-Proliferation Treaty); udało się wówczas wynegocjować porozumienie 
(1994 r.)63; sytuacja skomplikowała się znów w 2002 roku − wtedy KEDO 
wstrzymała dostawy oleju dla Korei, ta zaś zintensyfi kowała prace nad progra-
mem nuklearnym, co zaowocowało rozmowami sześciostronnymi64, w ramach 
których kilkukrotnie dochodziło do pata negocjacyjnego, ostatecznie jednak 
(na co wpływ miała eksplozja nuklearna przeprowadzona przez Koreę Pn. 
w październiku 2006 r.) osiągnięto porozumienie z 13 lutego 2007 roku; w roku 
2009 Korea Północna wystrzeliła znów pocisk Taepodong II (kwiecień) oraz 
przeprowadziła próbę nuklearną (maj), a także zapowiedziała, że wycofa się 

58 Zob. S. Kan, W. Morrison, U.S. Taiwan Relationship: Evolution of Polity Issues, CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, Washington 2011, s. 6; Xinpeng Xu, A Deal that Will Shape 
Taiwan’s Economic Future in Asia, tekst dostępny w Internecie: ://www.eastasiaforum.org/2010/08/04/a-
deal-that-will-shape-taiwans-economic-future-in-asia (15.07.2011); S. Armstrong, Taiwan’s Strategy 
after the Framework Agreement with China, tekst dostępny w Internecie: http://www.eastasiaforum.
org/2010/11/07/taiwans-strategy-after-the-framework-agreement-with-china (15.07.2011).

59 USA posiadają rozmieszczonych 4075 głowic nuklearnych, Rosja 5189, Chiny 176, Indie 60−70, 
Pakistan 60. Dane te nie obejmują głowic znajdujących się w rezerwie oraz przeznaczonych do demontażu 
(łącznie w Rosji i USA jest ok. 24 tys. głowic nuklearnych). Dane są danymi przybliżonymi. Por. SIPRI 
Yearbook 2008, Armaments, Disarmament and International Security, Stockholm International Peace 
Research Institute, Oxford University Press, New York 2008, s. 367.

60 Szerzej na temat proliferacji broni nuklearnej w regionie, w tym roli Chin w programach 
nuklearnych Indii (które tworzyły tę broń jako przeciwwagę dla arsenału chińskiego) oraz Pakistanu 
(który był wspierany przez Chiny w swoim programie), zob. M. Malik, Nuclear Proliferation in Asia: 
The China Factor, „Australian Journal of International Affairs”, vol. 53, no. 1, 1999. Zob. też: D. Roy, 
Going Straight, But Somewhat Late: China and Nuclear Nonproliferation, Asia-Pacifi c Center for 
Security Studies, 2006, dostępne w Internecie: http://www.apcss.org (25.08.2008).

61 Na temat indyjskiego program nuklearnego zob. Vr Raghavan, India’s Quest for Nuclear 
Legitimacy, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 13, no. 1, 2006, a na temat porozumień nuklearnych USA−Indie: 
D. Mistry, Diplomacy, Domestic Politics, and The U.S.−India Nuclear Agreement, „Asian Survey”, vol. 
46, no. 5, September−October 2006.

62 Szerzej na temat możliwości, motywów oraz okoliczności ewentualnego programu nuklearnego 
Japonii w: L. Hughes, Why Japan Will Not Go Nuclear (Yet)?: International and Domestic Constraints on 
the Nuclearization of Japan, „International Security”, vol. 31, no. 4, Spring 2007. Zob. też: E. Chanlett-
-Avery, M. Nikitin, Japan’s Nuclear Future: Policy Debate, Prospects, and U.S. Interests, CRS Report 
for Congress, Congressional Research Service, Washington 2008.

63 Zamknięcie reaktora w Yongbyon i wstrzymanie programu nuklearnego w zamian za pomoc 
gospodarczą, w tym szczególnie dostawy paliw; utworzono też Organizację Rozwoju Energii Półwyspu 
Koreańskiego (KEDO Korean Peninsula Energy Development Organization).

64 Od 2003 roku, zwołane w Pekinie, uczestniczą w nich USA, ChRL, Rosja, Japonia, Korea 
Północna i Korea Południowa. 
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z rozejmu z Koreą Południową; w marcu 2010 roku doszło do zatopienia po-
łudniowokoreańskiego okrętu Cheonan, a w listopadzie do bombardowania ar-
tyleryjskiego południowokoreańskiej wyspy Yeonpyeong, co wywołało bardzo 
gwałtowną eskalację napięcia i obawy o wznowienie „gorącego konfl iktu”65; 
obecnie jednak znów trwa etap łagodzenia polityki z obu stron66;

4. problem organizacji terrorystycznych i prowadzonej przez USA globalnej woj-
ny z terroryzmem, która ma swoje odbicie w regionie; szczególnie dotkliwym 
ciosem był zamach bombowy Jemaah Islamiyah na Bali (Indonezja) w paź-
dzierniku 2002 roku67; ważnymi organizacjami w regionie są też Abu Sayyaf 
(niewielka organizacja na Filipinach), tradycyjne duże grupy antyrządowe na 
Filipinach, czyli Islamski Front Wyzwolenia Moro (MILF), oraz Front Wy-
zwolenia Narodowego Moro (MNLF), a także organizacje muzułmańskie na 
południu Tajlandii68; nie można zapominać o działalności tak zwanych Tamil-
skich Tygrysów w Sri Lance69, a pewne niepokoje można też zaobserwować 
w Malezji i Singapurze, z którymi USA też blisko współpracują w kwestii 
zwalczania terroryzmu70;

5. problem konfl iktów terytorialnych w regionie – szczególnie istotne są tu spory 
o Wyspy Paracelskie (do których pretensje zgłaszają Chińska Republika Lu-
dowa – posiadająca tam instalacje militarne71 − Wietnam i Tajwan) oraz o Wy-
spy Spratly (do całości wysp zgłaszają pretensje Chiny, Tajwan, Wietnam, do 

65 Wydarzenia te wiązano z sukcesją w Korei Północnej. W ramach sukcesji władzę przejął 
najmłodszy syn Kin Kim Dzong Ila, Kim Dzong Un, nieposiadający wcześniej odpowiedniej pozycji 
w armii. Zob. S. Snyder, See-Won Byun, Cheonan and Yeonpyeong: The Northeast Asian Response to 
North Korea’s Provocations, „Rusi Journal”, vol. 156, no. 2, April−May 2011.

66 Por. V. Cha, U.S.−Korea Relations: All North Korea, All Time, „Comparative Connections: 
A Quarterly E-Journal on East Asian Bilateral Relations”, vol. 11, no. 2, July 2009.

67 Zginęło wtedy ok. 200 osób. 
68 Pattani United Liberation Organization (Pulo) and Gerakan Mujahideen Islam Pattani (GMIP).
69 Działalność Tygrysów Wyzwolenia Tamilskiego Illamu stała się szczególnie widoczna od 1983 r., 

kiedy to napięcia pomiędzy obiema grupami etnicznymi przerodziły się w otwartą wojnę. W 1987 r. 
w konfl ikt zaangażowały się Indie. W latach 90. negocjacje i zawieszenia broni przeplatały się z okresami 
wzmożonej przemocy. Formalnie zawieszenie broni obowiązuje od 2002 r., choć w 2006 r. wybuchły 
krwawe walki, a rok później rząd ogłosił odzyskanie Wschodniej Prowincji. Formalnie rząd w Colombo 
wycofał się z zawieszenia broni w styczniu 2008 r., a w maju 2009 r. mieliśmy do czynienia z klęską 
Tamilskich Tygrysów. Zob. Nira Wickramasinghe, Sri Lanka in 2007: Military Successes, but at 
Humanitarian and Economic Costs, „Asian Survey”, vol. 48, no. 1, 2008. Por. również A. Kronstadt, 
B. Vaughn, Sri Lanka: Background and U.S. Relations, CRS Report for Congress, Congressional 
Research Service, Washington 2009.

70 Szerzej na temat organizacji terrorystycznych w regionie oraz współpracy USA w ich zwalczaniu: 
B. Vaughn, Terrorism In Southeast Asia, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 
Washington 2007. Zob. też: A. Borgu, Combating Terrorism in East Asia − A Framework for Regional 
Cooperation, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 11, no. 2, 2004. Zob. też wystąpienia J. Black, C. Rocca, 
M. Daley, Z. Abuza, T. Hoyt, B. Raman, R. Oakley, The Challenge of Terrorism in Asia and the Pacifi c, 
Joint Hearing before the Subcommittee on Asia and the Pacifi c and the Subcommittee on International 
Terrorism, Nonproliferation and Human Rights of the Committee on International Relations, House of 
Representatives, One Hundred Eight Congress, October 29, 2003, U.S. Government Printing Offi ce, 
Washington 2003. 

71 Na rafi e Mischief – instalacje zostały zbudowane w 1999 r. Chiny okupują Wyspy Paracelskie od 
1974 r. 
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części również Malezja i Filipiny, a Brunei ustanowiło strefę rybołówstwa 
obejmującą fragment archipelagu, nie wysuwając jednak formalnych żądań); 
podpisana w 2002 roku Declaration on the Conduct of Parties in the South 
China Sea (DoC) znacznie zmniejszyła napięcie, w 2005 roku doszło do po-
rozumienia między fi rmami naftowymi z Chin, Filipin i Wietnamu72, jednak 
w lipcu 2010 roku − po deklaracji Hillary Clinton73 – napięcie się zaostrzy-
ło, co wywołało asertywne przeciwdziałanie ChRL74, lecz podczas spotkania 
Forum Regionalnego ASEAN na Bali w lipcu 2011 roku Chiny i ASEAN 
przyjęły szczegółowe wytyczne w sprawie wdrażania DoC, co zdecydowanie 
złagodziło napięcie75; 

6. problem pomniejszych konfl iktów terytorialnych, szczególnie Japonii (osła-
biające jej pozycję w regionie, a przez to USA jako protektora) – z Rosją 
o Południowe Kuryle, z Chinami o wyspy Diaoyou tai/Senkaku, z Koreą Po-
łudniową o wyspy Dok-do/Take-shima76;

72 Dane na temat Wysp Paracelskich i Spratly za CIA World Factbook 2008, dostępne w Internecie: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html (25.08.2008), treść deklaracji 
dostępna w serwisie www ASEAN: Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, 
dostępne w Internecie: http://www.aseansec.org/13163.htm (25.08.2008). Szerokie omówienie przyczyn 
konfl iktu oraz argumentów dwóch najważniejszych stron sporu, to jest Chin (w tym wypadku argumenty 
ChRL i Tajwanu są w zasadzie identyczne) oraz Wietnamu można znaleźć w pracy H. Scheerer, 
P. Raszelenberg, China, Vietnam und die Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer, Institut für 
Asienkunde, Hamburg 2001. Analizę sytuacji pod kątem potencjalnych wspólnych korzyści, a nie gry 
o sumie zerowej, zawiera praca: T. Kivimäki ed., War or Peace in the South China Sea?, NIAS Press, 
Copenhagen 2002. Jeśli chodzi o Wyspy Spratly, kompleksowe i bardzo dokładne omówienie problemu 
można znaleźć w: M. Sobczyński, Uwarunkowania geopolityczne międzynarodowego sporu o Wyspy 
Spratly [w:] J. Marszałek-Kawa red., Problemy rozwoju państw azjatyckich, Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2008, s. 87−146.

73 Zadeklarowała ona, że USA mają interes narodowy w respektowaniu prawa międzynarodowego 
na Morzu Południowochińskim i zależy im na wielostronnym rozwiązaniu problemu. Por. M. Landler, 
Offering to Aid Talks, U.S. Challenges China od Disputed Islands, „The New York Times”, July 23, 2010, 
artykuł dostępny w Internecie: http://www.nytimes.com/2010/07/24/world/asia/24diplo.html (12.07.2011).

74 Zob. M. Valencia, The South China Sea: Back to the Future?, „Global Asia”, vol. 5, no. 4, Winter 
2010; T. Yoshihara, J. Holmes, Can China Defend a “Core Interest” in the South China Sea?, „The 
Washington Quarterly”, vol. 32, no. 2, Spring 2011.

75 Zob. Yang Fang, South China Sea Dispute: Why China takes Pragmatic Stance, „RSIS 
Commentaries”, no. 116/2011, dostępny w Internecie: http://www.rsis.edu.sg/publications/Perspective/
RSIS1162011.pdf (08.09.2011).

76 Szczegółowy wykaz konfl iktów terytorialnych w regionie przedstawia się następująco: Bangladesz 
– granica z Indiami; Brunei – mogłoby chcieć zakupić fragment Malezji, który dzieli kraj, roszczenia 
w stosunku do Wysp Spratly, proklamowana wyłączna strefa rybołówstwa na Rafi e Louisa; Chiny – dwa 
odcinki granicy z Rosją, granica z Tadżykistanem, granica z Koreą Północną, roszczenia w stosunku do 
Wysp Spratly, granica morska z Wietnamem, okupują Wyspy Paracelskie, do których pretensje zgłaszają 
Wietnam i Tajwan, roszczenia w stosunku do wysp Senkaku/Diaoyu Tai, lądowa granica z Wietnamem; 
Filipiny – spór o Wyspy Spratly, roszczenia w stosunku do malezyjskiego stanu Sabah; Indie – granica 
z Chinami, status Kaszmiru, zasoby wodne Indusu – spór z Pakistanem, granica z Bangladeszem; Indonezja 
– linia demarkacyjna z Wietnamem na szelfi e kontynentalnym w pobliżu Wyspy Natuna, dwie wyspy 
sporne z Malezją; Japonia – Wyspy Kurylskie – spór z Rosją, Liancourt Rocks (Takeshima/Tokdo) – spór 
z Koreą Pd., Wyspy Senekaku – pretensje zgłaszają Chiny i Tajwan; Kambodża – wyspy przybrzeżne 
– granica z Wietnamem (w tym morska), granica z Tajlandią oraz morska granica z Tajlandią; Korea 
Południowa – linia demarkacyjna z Koreą Północną, Wyspy Takeshima/Tokdo – roszczenia Japonii; 
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7. konfl ikt indyjsko-pakistański, który rozgrywa się wprawdzie poza basenem 
Pacyfi ku, ale jest istotny ze względu na fakt, że szczególnie Indie coraz bar-
dziej zbliżają się do ugrupowań integracyjnych regionu, a podstawowe mocar-
stwa regionalne utrzymują ożywione stosunki z oboma krajami (tradycyjnie 
Indie były wspierane przez ZSRR, podczas gdy Pakistan przez ChRL i USA) –
konfl ikt toczy się od 1947 roku, a obecnie podstawowym problemem są ataki 
terrorystyczne w Kaszmirze; warto jednak zauważyć, że następuje stopnio-
wa poprawa stosunków, między innymi ze względu na zmianę podejścia mo-
carstw regionu (Chin, Rosji i szczególnie USA po 11 września), dialogu podję-
tego przez prezydenta Musharrafa oraz premiera Vajpayee77, a także włączaniu 
się obu krajów w instytucje regionalne (SAARC, ARF)78;

8. bezpieczeństwo szlaków morskich i problem piractwa – szczególnie istot-
ne w przypadku Cieśniny Malakka, łączącej Ocean Indyjski z Morzem 
Południowo chińskim (główny kanał transportu ropy z Bliskiego Wschodu), 
ale także Cieśnin Suda i Lombok w Indonezji (alternatywami dla cieśniny 
Malakka)79;

Korea Północna – 33-kilometrowy odcinek granicy z Chinami, linia demarkacyjna z Koreą Południową; 
Laos – odcinki granicy z Tajlandią; Malezja – wyspy Spratly, Stan Sabah – roszczenia Filipin, problem 
z fragmentem państwa dzielącym Brunei, spór o dwie wyspy z Singapurem, wyspy na Morzu Celebes –
spór z Indonezją, przybrzeżna linia demarkacyjna z Wietnamem; Pakistan – status Kaszmiru, spór 
o zasoby wodne Indusu; Singapur – spór o dwie wyspy z Malezją, Tajwan – Wyspy Paracelskie, Wyspy 
Senkaku/Diaoyu Tai; Tajlandia – odcinki granic z Laosem i Kambodżą, granica morska z Kambodżą; 
Wietnam – granica morska z Kambodżą, Wyspy Spratly, granice morskie z Chinami i Malezją, Wyspy 
Paracelskie, wyspy przybrzeżne i odcinki granicy z Kambodżą, odcinki granicy lądowej z Chinami, 
linia demarkacyjna z Indonezją na szelfi e kontynentalnym w pobliżu Wyspy Natuna. Por. A. Scobell, 
L. Wortzel, The Asia Pacifi c in the U.S. National Security Calculus for a New Millennium, Strategic 
Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle 2000, s. 6−7.

77 W wydanym oświadczeniu, doprecyzowanym później przez sekretariaty obu polityków (luty 
2004) podjęli oni próbę przygotowania kompleksowego dialogu obejmującego następujące kwestie: 
środki budowy zaufania w zakresie pokoju i bezpieczeństwa, kwestie sporów terytorialnych, terroryzmu 
i przemytu narkotyków, współpracy gospodarczej i handlowej oraz promocji przyjaznej wymiany na 
różnych polach. Szczegółowe omówienie wszystkich kwestii, zob. KS Manjunath, Seema Sridhar, Beryl 
Anand, Indo-Pak Composite Dialogue 2004−05: A Profi le, IPCS Special Report, no. 12, February 2006, 
Institute of Peace and Confl ict Studies, New Delhi 2006.

78 Szerzej na ten temat zob. S. Paul Kapur, India and Pakistan’s Unstable Peace: Why Nuclear 
South Asia Is Not Like Cold War Europe, „International Security”, vol. 30, no. 2, Fall 2005. Ciekawa 
i wieloaspektowa praca na temat konfl iktu w XXI w., zob. Z. Davis, The India−Pakistan Military 
Standoff: Crisis and Escalation in South Asia, Palgrave-Macmillan, New York 2011.

79 Szerzej na ten temat, w tym na temat środków podejmowanych indywidualnie, dwustronnie oraz 
multilateralnie dla ograniczenia zjawiska terroryzmu morskiego i piractwa, zob. J. Ho, The Security of 
Sea Lanes in Southeast Asia, „Asian Survey”, vol. 46, no. 4, 2006. Warto zwrócić uwagę, że w ostatnim 
czasie nasilają się działania przeciw piratom, co idzie w parze z ograniczeniem ilości tych ataków. Na 
temat podejmowanych środków, sukcesów i wyzwań na przyszłość zob. J. Bradford, Shifting the Tides 
against Piracy in Southeast Asian Waters, „Asian Survey”, vol. 48, no. 3, 2008. Ciekawa i szeroka analiza 
tego procesu jest dostępna w pracy A. Young, Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia: History, 
Causes and Remedies, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2007, zob. zwłaszcza s. 57−101 
oraz 114−127, gdzie zwraca się uwagę na obecne przyczyny oraz możliwości zwalczania piractwa w tym 
obszarze. Kompleksowa analiza problemu piractwa i terroryzmu morskiego zob. M. Murphy, Small 
Boats, Weak States, Dirty Money: Piracy and Maritime Terrorism in the Modern World, Hurst&Company, 
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9. pomniejsze zagrożenia bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa miękkiego, 
takie jak: przemyt narkotyków, handel ludźmi, rozprzestrzenianie się chorób 
(AIDS, ptasia grypa, SARS), przemyt broni.

Problem stabilności strategicznej i militarnej w regionie, w tym kwestie bezpie-
czeństwa miękkiego, zdaje się kluczowy dla zaistnienia procesów integracyjnych, 
a także budowy i wzmacniania organizacji integracyjnych. Fakt, że istniejące spory 
i konfl ikty wydają się być przezwyciężane przez rosnące wzajemne powiązania oraz 
interesy gospodarcze poszczególnych państw, może nastrajać optymistycznie i wska-
zywać na możliwy rozwój procesów integracji regionalnej. 

London 2008, problem na obszarze Azji Południowo-Wschodniej, Morza Południowochińskiego, Zatoki 
Bengalskiej zob. s. 72−97.





 MECHANIZMY, CELE I ZAŁOŻENIA POLITYKI 
USA WOBEC REGIONU AZJI I PACYFIKU

W rozdziale trzecim niniejszej pracy zostaną omówione mechanizmy kształtowa-
nia oraz cele polityki amerykańskiej w trakcie funkcjonowania trzech administra-
cji prezydenckich, to jest jednej kadencji George’a Herberta Busha (1989−1993), 
dwóch kadencji Williama Jeffersona Clintona (1993−2001) oraz dwóch kadencji 
George’a Walkera Busha (2001−2009), a także wstępne założenia administracji pre-
zydenta Baracka Obamy (2009−). Na podstawie dwóch dominujących nurtów teore-
tycznych, czyli realizmu i idealizmu, omówione zostaną działania administracji tych 
trzech prezydentów oraz pokrótce zostanie przedstawiony mechanizm kształtowania 
polityki Stanów Zjednoczonych wobec regionu, w tym udziału innych aktorów, co 
pozwoli ukazać pluralistyczny charakter mechanizmów kształtowania polityki za-
granicznej USA. Rozdział omawia również cele i założenia polityki USA wobec re-
gionu, w tym ich ewolucję na przestrzeni ostatnich 20 lat. W odniesieniu do tych 
celów przedstawiona została ich realizacja, szczególnie w aspektach bilateralnym 
i multilateralnym.

Warto zauważyć, że obecność USA w regionie Azji i Pacyfi ku wydaje się nie-
zbędna, szczególnie jeśli potraktujemy ten region jako kluczowy z punktu widzenia 
systemu światowego, a takie założenie zostało przyjęte w niniejszej pracy. Nawet jeśli 
będziemy mieli do czynienia ze stopniowym zmniejszaniem stopnia zależności gospo-
darczej regionu od USA, wpływy polityczno-militarne Stanów Zjednoczonych i peł-
niona przez nie rola stabilizatora systemu wydają się nie do przecenienia. Co więcej, 
trudno wyobrazić sobie obecnie próby rozwiązywania problemów globalnych, takich 
jak kwestie ekologiczne, bezpieczeństwa energetycznego czy terroryzmu, a wreszcie 
międzynarodowego systemu gospodarczego, bez współpracy USA i Azji. 

III
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3.1. RAMY INSTYTUCJONALNE AMERYKAŃSKIEJ POLITYKI 
ZAGRANICZNEJ

3.1.1. Źródła polityki zag ranicznej USA

Najważniejszą cechą mechanizmu kształtowania amer ykańskiej polityki zagranicznej 
zdaje się być pluralizm. Jeśli chodzi o źródła polityki zagranicznej, to warto zwró-
cić uwagę na pięć kategorii wymienianych przez Kegleya, Scotta i Wittkopfa. Źródła 
zewnętrzne, w ramach których mamy do czynienia ze stanem systemu międzynaro-
dowego, jak również działający w jego ramach aktorzy państwowi i pozapaństwowi, 
są szczególnie istotne dla realistów, którzy uważają, że dystrybucja siły w systemie 
międzynarodowym decyduje, jak zachowują się państwa. Źródła społeczne odno-
szą się do wewnętrznego systemu społecznego i politycznego kraju, który to system 
kształtuje postrzeganie świata (warto zwrócić tu uwagę na preferencje ideologiczne 
w kształtowaniu amerykańskiej polityki zagranicznej). Źródła rządowe odnoszą się 
do aspektów struktury rządu, ograniczających bądź wspierających decyzje poszcze-
gólnych osób. Role polityczne odnoszą się do sytuacji, w których objęcie pewnego 
stanowiska sprawia, że piastujący je aktor wpisuje się niejako w to stanowisko, często 
tonując swoje wcześniejsze zapatrywania1. Źródła indywidualne odnoszą się do umie-
jętności, doświadczenia bądź wartości osób kształtujących poszczególne stanowiska2. 

Pluralistyczne i często sprzeczne z sobą koncepcje kształtowania polityki zagra-
nicznej USA stały się szczególnie widoczne po zakończeniu zimnej wojny, kiedy 
zabrakło jasno sprecyzowanych celów, które były aprobowane przez większość ak-
torów uczestniczących w tworzeniu i implementacji tej polityki3. Różnicę w tym 

1 Przykładem mogłaby być polityka chińska prezydentów od Richarda Nixona, która zwykle była 
znacznie „ostrzejsza” w kampaniach wyborczych niż podczas sprawowania urzędu. Zob. szerzej na ten 
temat M. Grabowski, The Main Dimensions of Sino-American Relations 1989−2001, „Ad Americam”, 
vol. 5, 2006. Zob. też P. Tyler, A Great Wall: Six Presidents and China: An Investigative History, Public 
Affairs, New York 1999, s. 105−416. Znamienne są tutaj reakcje prezydenta George’a H. Busha po 
wydarzeniach na placu Tiananmen oraz zmiana polityki Billa Clintona po wygranych wyborach, zob. 
ibidem, s. 343−416.

2 Klasyfi kacja za: E. Wittkopf, C. Kegley, J. Scott, American Foreign Policy: Pattern and Process, 
Wadsworth-Thomson Learning, Belmont 2003, s. 14−20. Szersze omówienie poszczególnych źródeł: 
źródła zewnętrzne – system międzynarodowy, zmieniająca się gospodarka światowa, ibidem, s. 149−238, 
źródła społeczne, a dokładniej wartości, wierzenia, preferencje amerykańskie – kultura polityczna i opinia 
publiczna, grupy interesu i media – ibidem, s. 241−318, źródła rządowe – rola prezydenta, biurokracji, 
Kongresu – ibidem, s. 321−444, źródła w rolach politycznych – proces podejmowania decyzji, racjonalność, 
wpływ biurokracji – ibidem, s. 447−482, źródła indywidualne, w tym charakterystyka poszczególnych 
liderów – ibidem, s. 485−514. W niniejszej pracy kolejność omawiania poszczególnych źródeł będzie nieco 
zamieniona, a szczególna uwaga poświęcona zostanie szeroko pojętym źródłom rządowym.

3 Por. C. Frazer, US Foreign Policy After the Cold War: Global Hegemon or Reluctant Sheriff?, 
Routledge, London−New York 2003, s. 36−37. Na ten problem zwraca też uwagę J. Gaddis, który 
podkreśla, że defi niowanie celów polityki zagranicznej w czasie zimnej wojny było łatwe, gdyż broniło 
się demokracji przed totalitaryzmem, a po jej zakończeniu trudniej zdefi niować cele. Określa on również 
USA po zimnej wojnie jako mocarstwo o niespotykanej dotąd sile, ale bez celu. Por. J. Gaddis, Grand 
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względzie możemy dostrzec szczególnie jeśli chodzi o politykę azjatycką, zarów-
no w odniesieniu do poszczególnych państw (tutaj szczególnie widoczne jest to 
w przypadku ChRL), jak i integracji gospodarczej w regionie (gdzie ścierają się 
działania zwolenników integracji i protekcjonizmu) − często staje się ona areną 
rozgrywek pomiędzy poszczególnymi aktorami sceny politycznej w Stanach Zjed-
noczonych.

3.1.2. Rola prezydenta USA

Z formalnego punktu widzenia głównym decydentem w amerykańskiej polityce za-
granicznej jest prezydent Stanów Zjednoczonych4, który mocą Konstytucji został 
wyposażony w szerokie prerogatywy na tym polu. Jest on głównodowodzącym armii 
i  fl oty, za zgodą dwóch trzecich Senatu może zawierać traktaty, a także mianować 
ambasadorów i innych przedstawicieli dyplomatycznych Stanów Zjednoczonych5. 
Zapisane w tekście Konstytucji dość ogólne uprawnienia zostały z czasem znacznie 
rozszerzone przez praktykę ustrojową. Zdecydowały o tym głównie dwa czynniki: 
mandat wyborców oraz sprawność działania6. Politolog Aaron Wildavsky podaje kil-
ka przyczyn, dla których prezydent pozostaje najważniejszym aktorem w polityce 
zagranicznej. Są to m.in. potrzeba szybkiego działania (co czyni egzekutywę właś-
ciwszą do prowadzenia takiej polityki), prezydent ma większy dostęp do zasobów, 
które mogą być wykorzystane w polityce zagranicznej, a także większy dostęp do 
informacji. Również wyborcy, którzy zwykle nie wiedzą zbyt dużo o polityce zagra-
nicznej, oczekują od prezydenta, że będzie działał w tej sferze; struktura grup inte-
resu w polityce zagranicznej jest ciągle słaba, a członkowie Kongresu nie są zdania, 
że determinowanie celów w polityce zagranicznej to ich zadanie7. W niniejszej pracy 
autor nie do końca zgadza się z tymi opiniami, kładąc nacisk bardziej na wielowy-
miarowość kreacji amerykańskiej polityki zagranicznej (co jest szczególnie widocz-
ne w przypadku polityki handlowej, a także szeroko pojętego udziału USA w organi-
zacjach międzynarodowych, jak również w odniesieniu do liberalnego nurtu w nauce 
o stosunkach międzynarodowych, który podkreśla rolę różnych aktorów w procesie 
kształtowania polityki zagranicznej, a wręcz wielość polityk zagranicznych prowa-
dzonych przez poszczególne departamenty, agendy czy korporacje i związki wyzna-

Strategy in the Post-Cold War World [w:] T. Henriksen ed., Foreign Policy for America in the Twenty-
-First Century: Alternative Perspectives, Hoover Institution Press, Stanford 2001, s. 17−18.

4 O roli prezydenta w kształtowaniu polityki zagranicznej tego państwa, zob. Ł. Wordliczek, 
Kształtowanie się uprawnień prezydenta USA w polityce zagranicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2003.

5 Por. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki, art. II, sekcja 2.
6 Por. M. Nelson, Person and Offi ce: Presidents, the Presidency, and Foreign Policy [w:] 

E. Wittkopf, J. McCormick eds., The Domestic Sources of American Foreign Policy: Insights and 
Evidence, Rowman&Littlefi eld, Lanham 2004, s. 146. Autor ten zwraca uwagę, że rola prezydenta 
ulegała wzmocnieniu w okresach zagrożenia/wojny, rola zaś Kongresu − w okresach pokoju.

7 A. Widavsky, The Two Presidencies, cyt. za: P. Peterson ed., The President, The Congress, and The 
Making of Foreign Policy, University of Oklahoma Press, Norman−London 1994, s. 14−15.
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niowe), uznając jednak, że rola prezydenta w tej dziedzinie jest dominująca8. Rola 
prezydenta w kreacji polityki zagranicznej zależy w znacznej mierze od jego wcześ-
niejszego doświadczenia na tym polu.

W omawianym okresie największe doświadczenie w polityce zagranicznej, w tym 
w polityce azjatyckiej, posiadał G.H. Bush, który pełnił funkcje ambasadora USA 
przy ONZ, przewodniczącego misji łącznikowej w ChRL9, dyrektora Centralnej 
Agencji Wywiadowczej, wreszcie wiceprezydenta USA10. Był on też jedynym, który 
w latach 90. XX wieku próbował stworzyć jakąś doktrynę polityki zagranicznej dla 
USA, nazywając ją doktryną „nowego porządku światowego” (new world order)11, 
ale nigdy nie sprecyzował, na czym taki porządek miałby polegać12. Kolejni dwaj 
prezydenci, to jest Bill Clinton oraz G.W. Bush, nie posiadali stosownego doświad-
czenia w prowadzeniu polityki zagranicznej13.

3.1.3. Administracja prezydencka

3.1.3.1. Rada Bezpieczeństwa Narodowego

Instytucją, której znaczenia w polityce zagranicznej nie sposób przecenić, jest Rada 
Bezpieczeństwa Narodowego (NSC National Security Council)14. W posiedze-
niach NSC uczestniczą wiceprezydent, sekretarze stanu, skarbu, obrony, doradca 

8 Szerzej na temat uprawnień prezydenta w zakresie polityki zagranicznej w: L. Henkin, Foreign 
Affairs and the United States Constitution, Clarendon Press, Oxford 1996, s. 36−50. Na stopniowe 
ograniczanie roli prezydenta od wojny w Wietnamie, a w szczególności po zakończeniu zimnej wojny, 
oraz na swoisty paradoks szerokich uprawnień prezydenta, ograniczonych przez wiele czynników, takich 
jak biurokracja, nadmiar informacji, Kongres, rządy stanowe i lokalne, partie polityczne, grupy interesów 
i różne grupy społeczne, zwracają uwagę J. Rosati i S. Twing w artykule The Presidency and U.S. Foreign 
Policy after the Cold War, [w:] J. Scott ed., After the End: Making U.S. Foreign Policy in the Post-Cold 
War World, Duke University Press, Durham−London 1998, s. 29−55. Informacje na temat prezydenta 
i administracji prezydenckiej USA dostępne są w Internecie: http://www.whitehouse.gov (25.10.2011).

9 Po nawiązaniu stosunków z ChRL w 1972 r. utworzono tam misję łącznikową, która istniała do 
nawiązania pełnych stosunków dyplomatycznych w 1979 r.

10 Zob. ofi cjalną biografi ę G.H. Busha na stronach Białego Domu, dostępną w Internecie: http://
www.whitehouse.gov/about/presidents/GeorgeHWBush/ (25.10.2011).

11  Jak pisał M. Cox, G.H. Bush był ostatnim prezydentem, który próbował stworzyć jakąś doktrynę 
polityki zagranicznej, Clinton nie podejmował takich działań, por. M. Cox, US Foreign Policy after 
the Cold War: Superpower Without a Mission, Royal Institute of International Affairs, London 1995, 
s. 13. Z tezą tą można polemizować w oparciu założenia polityki zagranicznej B. Clintona (nawet jeśli 
nie przyjęło to formy doktryny polityki zagranicznej w znanej nam postaci, to strategia engagement 
and enlargement w jakiś sposób za taką doktrynę może być uznana i scharakteryzowana jako doktryna 
geoekonomiczna, dzięki której polityka wewnętrzna ściśle wiąże się z zagraniczną, a ta ostatnia staje się 
znacznie bardziej pluralistyczna).

12 Por. J. Gaddis, Grand Strategy…, s. 17. 
13 Bill Clinton był wcześniej gubernatorem Arkansas, a G.W. Bush gubernatorem Teksasu. Zob. 

ofi cjalne biografi e dostępne w Internecie: http://www.whitehouse.gov/about/presidents/williamJClinton/ 
(25.10.2011) i http://www.whitehouse.gov/about/presidents/georgewbush/ (25.10.2011).

14 Szerzej na temat roli i ewolucji NSC w: J. Nathan, J. Oliver, Foreign Policy Making and the 
Political System, The Johns Hopkins University Press, Baltimore−London 1994, s. 29−71.
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prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego (NSA National Security Adviser), sta-
tutowo w sprawach bezpieczeństwa doradz a przewodniczący Kolegium Połączo-
nych Szefów Sztabów, a w sprawach wywiadowczych dyrektor wywiadu (National 
Intelligence)15. Rada ta została utworzona na mocy National Security Act w 1947 
roku16 i miała wspierać prezydenta w kreowaniu polityki zagranicznej. W począt-
kach lat 60. personel rady liczył zaledwie 15 osób, obecnie rozrósł się do około 200. 
Najważniejszym członkiem NSC jest doradca ds. bezpieczeństwa narodowego − ta 
pozycja nie ma w zasadzie podstaw w systemie prawnym USA, nie jest też rozliczana 
przez Kongres. Ze względu na bliskość prezydenta NSA posiada on dominującą rolę 
w kształtowaniu polityki zagranicznej USA. Jego najważniejsze zadania to: dostar-
czanie prezydentowi niezbędnych materiałów związanych z prowadzeniem polityki 
zagranicznej17 i efektywne zarządzanie procesem podejmowania decyzji w polityce 
zagranicznej, na co składają się: zapewnienie rozważenia wszystkich opcji, doprowa-
dzenie do podjęcia decyzji w rozsądnym czasie oraz monitoring wdrażania decyzji18. 
Ze względu na konieczność współpracy z administracją bardzo istotne jest, aby nie 
istniały napięcia na linii NSA – sekretarz stanu19. 

3.1.3.2. Rada Doradców Gospodarczych

Kolejną ważną instytucją, powstałą w czasach prezydenta Clintona, jest Rada Do-
radców Gospodarczych (NEC National Economic Council). Jej zadaniem jest koor-
dynacja wewnętrznej i zagranicznej polityki gospodarczej, a jej utworzenie zostało 
przyjęte jako przesunięcie ciężaru w polityce zagranicznej na sprawy gospodarcze20. 

15 Prezydencki szef sztabu, doradca prezydenta, asystent prezydenta ds. polityki gospodarczej 
mogą uczestniczyć w dowolnych spotkaniach NSC. Prokurator Generalny oraz dyrektor Biura 
Zarządzania i Budżetu są zapraszani, jeśli spotkania wiążą się z ich obowiązkami, przedstawiciele 
innych departamentów są zapraszani w miarę potrzeby. Szersze informacje na temat NSC dostępne są 
w Internecie: http://www.whitehouse.gov/nsc/ (25.10.2011).

16 Szerzej na temat utworzenia i pierwszych lat działalności NSC, por. A. Mania, National Security 
Council i amerykańska polityka wobec Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945–1960, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1994, s. 17−40.

17 NSA ma możliwość kontroli materiałów wysyłanych przez Departament Stanu materiałów 
wywiadu, a także (od czasów prezydentury J.F. Kennedy’ego) niejawnej komunikacji z rządami innych 
państw, por. I. Daalder, I. Destler, How National Security Advisers See Their Role [w:] E. Wittkopf, 
J. McCormick eds., The Domestic Sources of American Foreign Policy…, s. 172.

18 Ibidem, s. 173. W omawianym okresie funkcje doradców ds. bezpieczeństwa narodowego pełnili: 
Brent Scowcroft (1989−1993), Anthony Lake (1993−1997), Samuel Berger (1997−2001), Condoleezza 
Rice (2001−2005) oraz Stephen Hadley (2005−2009), doradcą prezydenta Baracka Obamy jest generał 
James Jones. Zob. http://www.whitehouse.gov/nsc/history.html (25.10.2011).

19 Więcej na temat roli NSC w tworzeniu polityki bezpieczeństwa narodowego zob. A. Whittaker, 
F. Smith, E. McKune, The National Security Policy Process: The National Security Council and 
Interagency System [w:] G. Marcella ed., Affairs of State: The Interagency and National Security, 
Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle 2008, s. 97−143. Zob. też J. Richelson, 
Presidential Directives and National Security Policy, dostępny w Internecie: http://nsarchive.chadwyck.
com/pd2_essayx.htm (25.10.2011).

20 Na temat kreacji zagranicznej polityki gospodarczej za czasów prezydentury B. Clintona, zob. 
I. Destler, Foreign Economic Policy Making under Bill Clinton [w:] J. Scott red., After the End…, s. 89−107.
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Pierwszym przewodniczącym NEC został Robert Rubin21. Rola NEC była istotna 
za czasów Rubina, kiedy to Rada wiodła prym przy negocjacjach NAFTA, bądź po 
zakończeniu Rundy Urugwajskiej GATT; była też ważna dla stosunków USA z Japo-
nią. NEC miała jednak znacznie mniejsze znaczenie przy sprawie Klauzuli Najwyż-
szego Uprzywilejowania dla Chin w 1993 roku (groźba jej zawieszenia). Rola NEC 
zmniejszyła się znacząco, kiedy R. Rubina zastąpiła Laura Tyson, a dotychczasowe 
zadania przejął Departament Skarbu, którego kierownictwo objął Rubin. Ponowne 
wzmocnienie tej instytucji miało miejsce pod kierownictwem Gene Sperling, kiedy 
NEC zajęła się koordynacją odpowiedzi USA na azjatycki kryzys gospodarczy z lat 
1997−1998 (współpracując z Rubinem), czy wtedy, gdy we współpracy z przedsta-
wicielem USA ds. handlu Charlene Barshevsky prowadziła negocjacje w sprawie 
stałej KNU dla Chin i przystąpienia tego kraju do WTO22. 

3.1.3.3. Przedstawiciel USA ds. Handlu

Warto też zwrócić uwagę na Przedstawiciela USA ds. Handlu (USTR United States 
Trade Representative), którą to funkcję sprawuje osoba w randze ambasadora, będą-
ca jednocześnie członkiem gabinetu (od czasów prezydenta Forda, kiedy to przejęła 
funkcje kontroli nad wielostronnymi negocjacjami handlowymi z Departamentu Sta-
nu). Głównym zadaniem przedstawiciela jest koordynacja międzynarodowej polityki 
handlowej, w tym prowadzenie negocjacji dwu- i wielostronnych w sprawie porozu-
mień handlowych USA (urząd odgrywa też kluczową rolę w sprawie rozwoju prawa 
własności intelektualnej na świecie23). Istotne jest stopniowe rozszerzanie uprawnień 
urzędu, szczególnie, wraz ze zmianą nazwy na obecną, w 1979 oraz w 1988 roku24. 
Utworzony w roku 196225 urząd jest kluczowy dla polityki USA wobec porozumień 
handlowych i organizacji działających w basenie Pacyfi ku. 

21 Por. C. Frazer, US Foreign Policy After the Cold War…, s. 43−44. Warto jednak zwrócić uwagę, 
że również wcześniejsze administracje posiadały podobne mechanizmy, choć na niższym poziomie – 
prezydent Nixon stworzył Radę ds. Międzynarodowej Polityki Gospodarczej, prezydent Carter Grupę 
Polityki Gospodarczej, prezydent Reagan Radę ds. Spraw Gospodarczych (ten mechanizm utrzymał 
prezydent G.H. Bush). Zob. E. Wittkopf, C. Kegley, J. Scott, American Foreign Policy…, s. 352−353.

22 Por. ibidem. Prezydent G.W. Bush zachował NEC, na jej czele stawiając Lawrence’a Lindsaya, 
jednocześnie mianując zastępcę NSA ds. polityki gospodarczej, który miał koordynować współpracę 
między NSC i NEC.

23 Por. 2009 Special 301 Report, dostępny w Internecie: http://www.ustr.gov/Document_LIbrary/
Reports_Publications/2009/2009_Special_301_Report (10.05.2010).

24 W 1979 roku zdecydowano m.in. o oddaniu USTR odpowiedzialności za koordynację polityki 
handlowej USA, powierzeniu USTR funkcji głównego doradcy prezydenta ds. polityki handlowej, 
upoważniono go do prowadzenia polityki w kluczowych sprawach, takich jak GATT, powierzono mu funkcję 
kluczowego przedstawiciela USA w negocjacjach dwustronnych w sprawie barier dla inwestycji, a w 1984 
r. również powierzono mu wdrażanie polityki dotyczącej handlu usługami. Zmiany z 1988 roku uczyniły 
z USTR głównego koordynatora polityki handlowej USA. Wreszcie w 2000 roku utworzono w ramach USTR 
funkcję głównego negocjatora ds. rolnych (Chief Agricultural Negotiator) oraz asystenta USTR ds. Afryki. 
Dane dotyczące historii USTR dostępne są w Internecie: http://www.ustr.gov/about-us/history (25.10.2011).

25 W roku tym uchwalono Trade Expansion Act, w którym Kongres wezwał prezydenta do mianowania 
Specjalnego Przedstawiciela ds. Negocjacji Handlowych. Urząd Specjalnego Przedstawiciela ds. Handlu 
został utworzony przez prezydenta Kennedy’ego w 1963 roku. 



75Mechanizmy, cele i założenia polityki USA wobec regionu Azji i Pacyfi ku

Warto zwrócić uwagę na rolę USTR w negocjacjach dotyczących dobrowolnych 
ograniczeń eksportowych w handlu z Japonią (VERs Voluntary Export Restrictions)26, 
rolę Carli Hills (USTR za czasów G.H. Busha)27 w negocjacjach NAFTA i Rundy 
Urugwajskiej GATT, rolę Micky’ego Kantora (USTR za czasów pierwszej kaden-
cji Billa Clintona) w negocjacjach z UE, Rundzie Urugwajskiej GATT czy nego-
cjacjach z Japonią, a wreszcie rolę, którą odegrał w przygotowaniach pierwszego 
spotkania na szczycie APEC (w Seattle w 1993 r.) oraz późniejszych ustaleniach 
tej organizacji dotyczących wolnego handlu (cele z Bogor). Istotna jest też rola 
Charlene Barshevsky w promocji kontaktów gospodarczych z Chinami i włączaniu 
tego kraju w światowe struktury gospodarcze (stała KNU oraz wejście do WTO). 
Również mianowany przez prezydenta Busha Robert Zoellick okazał się bardzo 
sprawnym politykiem na swoim stanowisku, zapewniając uzyskanie dla prezydenta 
pozwolenia na tak zwaną szybką ścieżkę legislacyjną (fast-track authority)28, dzięki 
której stało się możliwe wynegocjowanie wielu porozumień handlowych (zajął się 
też dokończeniem negocjacji w sprawie przystąpienia Chin do WTO oraz zawar-
ciem porozumienia handlowego z Wietnamem)29.

3.1.3.4. Departament Stanu

Analizując egzekutywę, należy zwrócić uwagę na dwa departamenty, które pełnią 
kluczową rolę w tworzeniu polityki zagranicznej USA. Są to departamenty stanu 
i obrony. Departament Stanu30 to pierwszy departament utworzony na mocy Konsty-
tucji w 1789 roku, a Sekretarz Stanu to pierwsza osoba z gabinetu, która zastępuje 
prezydenta w wypadku opuszczenia urzędu31. Departament Stanu „prowadzi i ko-
ordynuje reprezentację Stanów Zjednoczonych poza granicami, prowadzi negocjacje 
oraz zawiera umowy i traktaty32, zarządza budżetem polityki zagranicznej, koordynuje 

26 Bądź Voluntary Export Restrains.
27 Warto też zwrócić uwagę, że Carla Hills jest zwolenniczką dalszej integracji Ameryki Północnej 

− rozbudowy infrastruktury, otwierania granic, co wywołuje liczne kontrowersje w USA. Zob. raport 
przygotowany przez nią dla Council of Foreign Relations: Building a North American Community, 
dostępny w Internecie: http://www.cfr.org/content/publications/attachments/NorthAmerica_TF_fi nal.pdf 
(15.11.2009).

28 Uprawnienie to pozwala prezydentowi (i jego administracji) prowadzić negocjacje handlowe 
i przedłożyć wynegocjowane porozumienie do akceptacji Kongresowi, który nie ma możliwości 
wniesienia poprawek. Może tylko przyjąć lub odrzucić cały dokument.

29 W omawianym okresie funkcje USTR pełnili: Carla Hills (1989−1993), Mickey Kantor 
(1993−1997), Charlene Barshefsky (1997−2001), Robert Zoellick (2001−2005), Rob Portman 
(2005−2006), Susan Schwab (2006−2009). Por. E. Wittkopf, C. Kegley, J. Scott, American Foreign 
Policy…, s. 351−352. Obecnie funkcję tę sprawuje Ron Kirk, który, jako zwolennik dalszej integracji 
w ramach NAFTA, spotyka się z krytyką ze strony protekcjonistów. Zob. B. Wu, Ron Kirk Tapped as 
Next USTR, artykuł dostępny w Internecie: http://citizen.typepad.com/eyesontrade/2008/12/ron-kirk-
tapped-as-next-ustr.html (15.10.2009).

30 Więcej informacji na stronach Departamentu Stanu: http://www.state.gov (25.10.2011).
31 Wcześniej w kolejności do sukcesji są: wiceprezydent, spiker Izby Reprezentantów i prze-

wodniczący pro tempore Senatu.
32 Nie w sensie formalnym, to jest ratyfi kacji, gdyż to należy do prezydenta lub prezydenta przy 

współpracy Senatu.
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i wspiera aktywność międzynarodową innych agencji USA”33. Jak zauważa Andrzej 
Mania, rola Departamentu Stanu w historii USA zależała od osobowości prezydenta, 
któremu to Konstytucja powierzyła całą władzę wykonawczą, oraz od Sekretarza Sta-
nu, który wraz z departamentem był i jest nie tylko wykonawcą polityki, ale też twórcą 
pewnych koncepcji, za którymi stoją ludzie mający różnorakie ambicje i cechujący 
się różnorakim rozumieniem interesów państwa34. Budżet Departamentu Stanu ule-
gał w latach 90. wyraźnemu zmniejszeniu35, co wiązało się z mniejszym zaintere-
sowaniem Kongresu polityką zagraniczną i przekonaniem, że pieniądze wydawane 
na ten cel nie są wydawane efektywnie. Rola Departamentu Stanu jako centralnego 
organu prowadzenia polityki zagranicznej USA ulegała i ulega stopniowemu zmniej-
szeniu wraz z jej pluralizacją i prowadzeniem w pewnej mierze niezależnych polityk 
przez inne agendy rządowe w swoich sferach aktywności36. Szczególnie widoczne 
jest to w przypadku polityki gospodarczej, gdzie coraz szerszy wachlarz uprawnień 
otrzymuje opisany już USTR. Departament ten jest postrzegany jako zbyt przewidy-
walny w polityce zagranicznej: rekomenduje unikanie ryzyka, gwałtownych działań 
i przyjmuje długookresową perspektywę problemu. Niektórzy określają go raczej jako 
rzecznika interesów zagranicy w USA niż rzecznika interesów USA37.

33 C. Frazer, US Foreign  Policy After the Cold War…, s. 46. 
34 A. Mania, Department of State 1798−1939: Pierwsze 150 lat udziału w polityce zagranicznej 

USA, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 10. W pracy tej znajdziemy szeroki 
opis miejsca Departamentu Stanu w systemie politycznym USA w początkach jego działalności: ibidem, 
s. 47−80. 

35 Budżet z 2001 r. liczył 6,6 mld USD i był niższy od budżetu w 1993 roku o ok. 10%, za ibidem, s. 47.
36 Z. Brzeziński zauważa, że rola Departamentu Stanu w porównaniu z rolą Rady Bezpieczeństwa 

Narodowego w prowadzeniu polityki zagranicznej zmienia się w zależności od podejścia prezydenta do tej 
polityki. W przypadku gdy prezydent jest zainteresowany polityką zagraniczną, współpracuje ściśle z NSA 
i jego rola, jak również rola NSC rośnie, a w przypadku, gdy tą polityką nie jest zainteresowany, pozostawia 
jej prowadzenie Departamentowi Stanu, stąd rośnie rola tego ostatniego. Por. Z. Brzeziński, Druga szansa: 
Trzej prezydenci i kryzys amerykańskiego supermocarstwa, Bertelsmann Media, Warszawa 2008, s. 13.

37 Por. G. Hastedt, American Foreign Policy: Past, Present, Future, Pearson Education, Upper 
Saddle River 2009, s. 230−238. Zmiany w Departamencie Stanu za czasów prezydentury Billa Clintona, 
dotyczące inkorporacji niektórych agencji (w tym likwidacji Agencji Informacyjnej USA – USAI United 
States Information Agency, likwidacji Agencji Kontroli Zbrojeń i Rozbrojenia – ACDA Arms Control and 
Disarmament Agency i włączenia ich w struktury Departamentu Stanu), bądź zmiany statusu niektórych 
agencji – Agencja USA ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID United States Agency for International 
Development), wreszcie zmiany w poszczególnych wydziałach, procedurach, tworzenie nowych 
stanowisk czy informatyzacja Departamentu, zob. Management and Organizational Change: History 
of the Department of State During Clinton Presidency (1993−2001), Offi ce of the Historian, Bureau of 
Public Affairs, dostępne w Internecie: http://www.state.gov/r/pa/ho/pubs/8518.htm (25.08.2008). Warto 
zwrócić uwagę na ustawę Kongresu z 1995 r., American Overseas Interests Act of 1995, której pełny 
tytuł, oddający zawartość, brzmi: An Act to consolidate the foreign affairs agencies of the United States; 
to authorize appropriations for the Department of State and related agencies for fi scal years 1996 and 
1997; to responsibly reduce the authorizations of appropriations for United States foreign assistance 
programs for fi scal years 1996 and 1997, and for other purposes, H.R. 1561, 104th Congress, 1st Session, 
U.S. Government Printing Offi ce, Washington 1995, w sprawie reorganizacji zob. s. 12−87. Wdrażanie 
kolejnych zmian w Departamencie Stanu, szczególnie w odniesieniu do jego funkcji w kontroli 
zbrojeń, bezpieczeństwa międzynarodowego (utworzenie Biura Bezpieczeństwa Międzynarodowego 
i Nieproliferacji, Biura ds. Weryfi kacji, Dostosowania i Implementacji oraz wzmocnienie Biura ds. 
Polityczno-Militarnych), a także promocji demokracji w świecie (stosowne podwyższenie pozycji 
urzędników odpowiedzialnych za ten obszar) rozpoczęła C. Rice. Por. Transforming the Department of 
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W realizacji polityki USA wobec Azji i Pacyfi ku kluczową rolę odgrywają asy-
stenci Sekretarza Stanu ds. Azji i Pacyfi ku (Assistant Secretary of State for East 
Asian and Pacifi c Affairs), którzy kierują biurem ds. Azji i Pacyfi ku w Departamen-
cie Stanu. Od ich osobistych umiejętności i zaangażowania zależy w znacznej mie-
rze powodzenie polityki USA w tym regionie. W interesującym nas okresie funkcję 
tę pełnili: Richard Solomon (1989−1992)38, William Clark (1992−1993)39, Winston 
Lord (1993−1997)40, Stanley Roth (1997−2001)41, James Kelly (2001−2005)42, Chri-
stopher Hill (2005−2009)43, a obecnie pełni ją Kurt Campbell44. 

State to Meet the Challenges of the 21st Century, Excerpts of a fact sheet authored by the Offi ce of the 
Spokesman, Washington, DC, July 29, 2005, „The DISAM Journal”, Summer 2005.

38 R. Solomon posiada doktorat z nauk politycznych, ze specjalizacją w polityce chińskiej 
z Massachusetts Institute of Technology, a w czasie swojej kadencji negocjował m.in. traktat pokojowy 
w Kambodży, porozumienia w sprawie zbrojeń nuklearnych z Koreą Północną i Południową, wspierał 
utworzenie APEC i prowadził negocjacje z Japonią, Mongolią i Wietnamem. Szerzej na temat R. Solomona 
w biografi i dostępnej w Internecie: http://beta.usip.org/specialists/richard-h-solomon (15.10.2009).

39 W. Clark pełnił m.in. funkcję prezydenta Japan Society, był ambasadorem w Indiach, 
przedstawicielem dyplomatycznym w Tokio, a także kierował katedrą Japonii w CSIS. Szerzej na temat 
W. Clarka w biografi i dostępnej w Internecie: http://www.spf.org/e/report/040921.html (15.10.2009).

40 W. Lord był jedną z kluczowych postaci w przywróceniu stosunków dyplomatycznych USA 
i Chin w 1972 r., pełnił też funkcję prezydenta Council on Foreign Relations, kluczowego i najstarszego 
think tanku zajmującego się sprawami międzynarodowymi w USA (1977−1985), pełnił też funkcje 
przewodniczącego National Endowment for Democracy i przewodniczącego Carnegie Endowment 
for International Peace’s National Commission on America and the New World. W latach 1985−1989 
był ambasadorem w Chinach. Warto podkreślić, że umiejętności i doświadczenie polityczne W. Lorda 
odegrały ogromną rolę w promocji „Wieku Pacyfi ku” w zagranicznej polityce USA. Zob. ofi cjalną 
biografi ę, dostępną w Internecie: http://dosfan.lib.uic.edu/ERC/biographies/lord.html (15.10.2009).

41 S. Roth był dyrektorem personelu w podkomitecie ds. Azji i Pacyfi ku Komitetu Spraw 
Zagranicznych Izby Reprezentantów w latach 1985−1992, od marca 1994 r. pełnił funkcję specjalnego 
asystenta prezydenta i dyrektora ds. azjatyckich w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, a od 1996 r. 
funkcję dyrektora badań i studiów w Instytucie Studiów nad Pokojem USA (USIP). Zob. ofi cjalną 
biografi ę dostępną w Internecie: http://www.spongobongo.com/~stanley_owen_roth_the_oconnel_notes.
htm (15.10.2009).

42 W latach 1994−2001 J. Kelly pełnił funkcję prezydenta Forum Pacyfi ku Center of Strategic 
and International Studies zlokalizowanego w Honolulu (autonomiczny oddział CSIS z Waszyngtonu), 
wcześniej zajmował się konsultingiem w zakresie Azji i Pacyfi ku, a w latach 1986−1989 pełnił funkcję 
specjalnego asystenta prezydenta i dyrektora ds. azjatyckich w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. 
Więcej w ofi cjalnej biografi i J. Kelly’ego dostępnej w Internecie: http://asiafoundation.org/about/
profi leother/james-andrew-kelly (15.10.2009).

43 Nominacja Ch. Hilla na stanowisko Asystenta Sekretarza Stanu ds. Azji i Pacyfi ku mogła 
wydać się pewną niespodzianką, gdyż wcześniej pełnił on funkcję ambasadora w Polsce (2000−2004), 
Macedonii (1996−1999), czy specjalnego wysłannika do Kosowa (1998−1999). W lutym 2005 r. Hill 
został przewodniczącym delegacji USA na Rozmowy Sześciostronne ws. programu nuklearnego 
Korei Północnej. Wydaje się, że właśnie doświadczenie w negocjacjach dyplomatycznych i sytuacjach 
kryzysowych było podstawą tej nominacji (a także praca w ambasadzie w Seulu w latach 80. XX w.). Hill 
okazał się wyjątkowo skuteczny na swoim stanowisku, dbając o poprawne stosunki dwustronne m.in. 
z Chinami. Zob. ofi cjalną biografi ę dostępną w Internecie: http://2001-2009.state.gov/r/pa/ei/biog/44553.
htm (15.10.2009).

44 K. Campbell był m.in. dyrektorem wykonawczym Center for a New American Security (CNAS), 
dyrektorem Aspen Strategy Group oraz przewodniczącym kolegium redakcyjnego „The Washington 
Quarterly”, a także założycielem StratAsia – fi rmy konsultingowej specjalizującej się w problematyce 
azjatyckiej, a wreszcie profesorem w Kennedy School of Government Uniwersytetu Harvarda. Jest 
postrzegany jako wybitny specjalista w kwestiach Azji i Pacyfi ku, a jego rekomendacje wyrażone 
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Warto zwrócić uwagę, że choć w omawianym okresie mieliśmy do czynienia 
z wybitnymi specjalistami piastującymi to stanowisko, to jednak ich praca była 
utrudniona ze względu na niską rangę w administracji USA45. Biorąc pod uwagę 
rosnącą rolę regionu, ale przede wszystkim olbrzymi zakres obowiązków asysten-
tów Sekretarza Stanu ds. Azji i Pacyfi ku, należałoby rozważyć podniesienie rangi 
tego stanowiska, a także wzmocnienie go, gdyż Christopher Hill, pełniąc ten urząd, 
w zasadzie zajmował się tylko kwestią zbrojeń nuklearnych Korei Północnej, nie 
mogąc wykonywać swoich obowiązków w odniesieniu do innych problemów re-
gionu. Niestety, reorganizacja Departamentu Stanu mogłaby napotkać na opór 
w Senacie, który musi zatwierdzić nominacje wyższych urzędników dokonane 
przez prezydenta (wiąże się to również z potrzebą zwiększenia budżetu Biura ds. 
Azji i Pacyfi ku).

3.1.3.5. Departament Obrony

Budżet Departamentu Stanu stanowi obecnie około 1/50 budżetu drugiego z omawia-
nych departamentów – Departamentu Obrony, tak zwanego Pentagonu46. Ze względu 
na zaangażowanie USA w świecie po drugiej wojnie światowej, a także po zakoń-
czeniu zimnej wojny, oraz na utrzymywanie przez ten kraj hegemonicznej pozycji na 
świecie, jego rola stale rosła (z krótkimi wahnięciami po zakończeniu zimnej woj-
ny, kiedy wydatki i liczebność amerykańskich sił zbrojnych ulegały stopniowemu 
zmniejszaniu47), a wzrost roli i fi nansowania jest szczególnie widoczny po zama-
chach terrorystycznych z 11 września 2001 roku48.

Armia amerykańska to kluczowy element utrzymywania przewagi tego kraju 
w systemie światowym. W 2009 roku liczyła ona około 1,5 mln żołnierzy w czyn-
nej służbie. W tym samym roku według szacunków przedstawionych przez Military 

w publikacji America in Asia wydają się wspierać zaniedbany dotychczas odcinek polityki USA wobec 
tego regionu, to jest kwestie multilateralne. Zob. ofi cjalną biografi ę dostępną w Internecie: http://www.
state.gov/r/pa/ei/biog/125594.htm (15.10.2010).

45 Zajmują dopiero 4. pozycję w Departamencie Stanu – po Sekretarzu Stanu, Zastępcy Sekretarza 
Stanu (Deputy Secretary) i Podsekretarzu Stanu (Under Secretary of State).

46 Nazwa pochodzi od pięciokątnego (pentagonalnego) budynku, w którym mieści się siedziba 
tego departamentu. Jeśli chodzi o budżet Departamentu Stanu w 2008 roku, to całkowite wydatki na 
Departament Stanu i operacje zagraniczne wynosiły 14,3 mld USD, przy czym wydatki na operacje 
zagraniczne ok. 6 mld USD, a wydatki na Departament Stanu ok. 8,3 mld USD. Szczegółowa analiza 
wydatków zob. C. Veillette, S. Epstein, R. Margesson, C. Tarnoff, FY2008 Emergency Supplemental 
Appropriations for International Affairs, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 
Washington 2008.

47 Jeżeli będziemy liczyć je w cenach stałych z 1998 r., to w 1992 r. wynosiły one 354,5 mld USD, 
w 2001 r. zaś 281,4 mld USD. Stanowiło to 4,8% PKB w 1992 r., zaś 3,1% PKB w 2001 r., por. A. Rotfeld 
ed., SIPRI Yearbook 2002: Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University 
Press, New York 2002, s. 278 i 284. Warto jednak zauważyć, że choć ograniczono fi nansowanie 
i liczebność wojska, zachowano bardzo wysoką zdolność bojową. Zob. M. O’Hanlon, Clinton’s Strong 
Defense Legacy, „Foreign Affairs”, November−December 2003.

48 Szerzej na temat Departamentu Obrony w serwisie w Internecie: http://www.defenselink.mil 
(25.10.2010). Zob. też Quadrennial Defense Review Report, Department of Defense 2006, dostępny 
w Internecie: http://www.defense.gov/qdr (15.08.2011).
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Balance USA wydały na obronę około 693 mld USD, a na 2008 rok prezydent Bush 
poprosił o zwiększenie tej sumy do 695 mld USD49. Na rok 2010 zaplanowano wy-
datki militarne w wielkości 693 mld USD50.

Bardzo wysoki stopień zaawansowania technicznego uzbrojenia armii ame-
rykańskiej jest tylko jednym z czynników przesądzających o jej dominacji 
w świecie. Istotne są tutaj również systemy dowodzenia (tak zwane C4ISR – 
Command and Control, Communication, Computers, Intelligence, Surveillance, 
Reconnaissance)51, operacje specjalne52, możliwość współdziałania różnych typów 
jednostek na polu walki, monitoring i zabezpieczenie własnych oddziałów i włas-
nego terytorium.

49 Suma ta obejmuje bezpośrednie wydatki Departamentu Obrony (624 mld USD), dodatkowe 
fundusze na globalną wojnę z terroryzmem (ok. 48 mld USD), wydatki Departamentu Energii i innych 
departamentów. Wydatki te nie obejmują kosztów prowadzenia walk w Iraku i Afganistanie, które 
wyniosły do 2007 r. ok. 570 mld USD. Armia Stanów Zjednoczonych dzieli się na siły lądowe (służy 
w nich ok. 593 tys. żołnierzy), fl otę (ok. 342 tys.), lotnictwo (ok. 336 tys.) oraz formację nietypową 
dla innych armii świata (posiadają własne siły lądowe, powietrzne i morskie), to jest Marine Corps 
albo marines (ok. 186 tys.). Na temat roli marines w polityce zagranicznej USA zob. R. Kłosowicz, 
U.S. Marines jako narzędzie polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Kraków 2008. Osobną formacją pozostaje również gwardia przybrzeżna (U.S. Coast 
Guard). Armia ta dysponowała w 2008 roku 11 lotniskowcami (a w zasadzie grupami lotniskowców – 
jeden klasy Enterprise, dziewięć klasy Nimitz i jeden klasy Kitty Hawk), które zapewniają jej możliwość 
interwencji w bardzo oddalonych rejonach globu, 22 krążownikami oraz kilkudziesięcioma mniejszymi 
okrętami wojennymi (7. Flota Zachodniego Pacyfi ku, 3. Flota Pacyfi ku, na Oceanie Indyjskim stacjonuje 
5. Flota). Kluczowe dla potencjału militarnego Stanów Zjednoczonych jest posiadanie strategicznej 
broni jądrowej. Na lądzie stacjonuje obecnie 500 rakiet międzykontynentalnych (ICBM Intercontinental 
Ballistic Missile), które mogą przenosić do trzech głowic nuklearnych (Minuteman III − są to 
rakiety, które mogą jednocześnie uderzać w kilka oddalonych od siebie celów – typ MIRV Multiple 
Independently Targetable Re-entry Vehicle). USA posiadają też 170 ciężkich bombowców strategicznych 
(85 B-52, 65 B-1 i 20 B-2 − rozmieszczone) oraz pociski nuklearne Trident na łodziach podwodnych (są 
one rozmieszczone na 14 strategicznych łodziach podwodnych klasy Ohio (SSBN – Nuclear-Powered 
Ballistic Missile Submarine), oprócz nich USA posiadają również 57 taktycznych okrętów podwodnych. 
Dane za: Military Balance 2008, International Institute of Strategic Studies, Routledge, London 
2008, s. 29−38. Szczegółowe dane na temat dyskusji nad budżetem na Obronę Narodową w USA, 
w tym określenie wydatków na bieżące utrzymanie Departamentu Obrony, poszczególnych kategorii 
uzbrojenia czy programów badawczo-rozwojowych, zob. S. Daggett, Defense: FY 2007 Authorization 
and Appropriations, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2006. 
Całkowite wydatki na obronę w 2007 r. były zakładane według tego raportu na poziomie 513 mld USD, 
por. ibidem, s. 3.

50 Warto wziąć pod uwagę dodatkowe koszty prowadzenia działań w Iraku (748 mld USD), 
Afganistanie (300 mld USD), czy tak zwanego wzmocnionego bezpieczeństwa, co razem w latach 
2001−2010 stanowiło sumę ponad 1 bln USD. Por. The Military Balance 2010: The Annual Assessment 
of Global Military Capabilities and Defense Economics, International Institute for Strategic Studies, 
London 2010, s. 22, 24.

51 Por. National Military Strategy: Shape, Respond, Prepare Now – A Military Strategy for a New Era, 
dokument przygotowany przez przewodniczącego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów (JCS – Joint 
Chiefs of Staff) – Johna M. Shalikashvili we współpracy z Kolegium w 1997 r., dostępny w Internecie: 
http://www.dtic.mil/jcs/nms/index.html (25.08.2008).

52 W ramach armii USA działają ok. 32-tysięczne siły operacji specjalnych (SOF Special Operations 
Forces), do których zaliczają się m.in. oddziały przeznaczone do prowadzenia operacji psychologicznych, 
por. Military Balance 2008…, s. 38.
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USA pracują intensywnie nad systemem narodowej obrony przeciwrakietowej 
(NMD National Missile Defense), który powinien zabezpieczyć je przed jakimkol-
wiek atakiem balistycznym53. System ten jest przedmiotem dużych kontrowersji 
na świecie, również wśród sojuszników USA. Szczególne kontrowersje wzbudza 
 Theater Missile Defense (TMD), który miałby chronić amerykańskie siły oraz so-
juszników w Japonii i Korei Południowej, a być może zostałby rozciągnięty również 
nad Tajwan54.

Dyskusyjna jest rola Departamentu Obrony w polityce zagranicznej USA, gdyż 
departament ten jest postrzegany jako promotor agresywnego podejścia do jej reali-
zacji. Niewątpliwie rola Pentagonu jest kluczowa dla utrzymania dominacji Stanów 
Zjednoczonych w strukturze systemu światowego55. Jest też nie do przecenienia, jeśli 
chodzi o utrzymywanie pokoju i stabilności w regionie Azji i Pacyfi ku, gdzie USA 
mają rozmieszczone około 82 tys. żołnierzy (największe siły stacjonują w Japonii 
i Korei Południowej)56. W strukturze Departamentu Obrony za obszar ten odpowiada 
Biuro Asystenta Sekretarza Obrony ds. Bezpieczeństwa Azji i Pacyfi ku57, a kieruje 
nim generał Wallace Gregson58. Warto zauważyć, że region Azji i Pacyfi ku jest jedy-
nym, którym kieruje Asystent Sekretarza Obrony, pozostałe regiony są kierowane na 
poziomie zastępców asystentów i zgrupowane w Biurze Asystenta Sekretarza Obro-
ny ds. Bezpieczeństwa Międzynarodowego59.

53 Obok NMD osłonę antyrakietową zapewnić mają THAAD (Theater High Altitude Area Defense −
System obrony teatru działań na dużej wysokości) oraz NTW (Navy Theater Wide − System obrony 
teatru działań marynarki wojennej). Ten ostatni stanowi zarówno uzupełnienie dwu poprzednich, jak 
i odrębny system chroniący zgrupowania fl oty, za: W. Rojek, Przekroczyć barierę terroru, „Głos”, nr 7, 
17 lutego 2000. Analizę reakcji poszczególnych krajów azjatyckich, w tym Japonii, Korei Pd., Tajwanu, 
Chińskiej Republiki Ludowej, Korei Pn., Indii i krajów ASEAN oraz rekomendacje dla administracji 
USA przedstawia analiza National Bureau of Asian Research, zob. M. Green, T. Dalton, Asian Reactions 
to U.S. Missile Defense, NBR Analysis, vol. 11, no. 3, November 2000.

54 Szerzej na temat systemu NMD w National Missile Defense: What Does It All Mean?, Center 
for Defense Information, Washington 2000; warto tu zwrócić uwagę na artykuł U.S. National Missile 
Defense: Views from Asia, ibidem, s. 24−32. 

55 Armia USA nie spełnia jedynie funkcji odstraszającej – jak pokazuje szczególnie okres post-
zimnowojenny, szczególnie zaś okres po 11 września 2001 r., stosunkowo często angażuje się w konfl ikty 
zbrojne. W tym kontekście zderzają się różne doktryny wojskowe, m.in. doktryna C. Weinbergera, która 
głosi, że interwencji używać można tylko jako środka ostatecznego, nie można też grozić użyciem 
siły, jeśli ostatecznie chce się go zaniechać, podobną koncepcję stworzył C. Powell. Przeciwne zdanie 
– to jest użycie siły jako środka wspomagającego dyplomację – prezentował G. Shultz, a później 
L. Aspin – wydaje się, że w ostatnim czasie przeważa ta druga koncepcja, por. B. Blechman, T. Cofman-
-Wittes, Defi ning Moment: The Threat and Use of Force in American Foreign Policy, „Political Science 
Quarterly”, vol. 114, no. 1, Spring 1999.

56 Od 2000 do 2005 roku liczba żołnierzy rozmieszczonych w regionie Azji i Pacyfi ku została 
zredukowana z ok. 109 tys. do ok. 83 tys. Por. S. Smith, Shifting Terrain: The Domestic Politics of the 
U.S. Military Presence in Asia, „East-West Center Special Report”, no. 8, March 2006.

57 Posiada ono w swej strukturze biura ds. Azji Wschodniej, Azji Południowej i Południowo-Wschodniej 
oraz Azji Centralnej. Zob. http://www.defenselink.mil/policy/sections/policy_offi ces/ (25.10.2010).

58 Jego ofi cjalna biografi a dostępna jest w Internecie w serwisie Departamentu Stanu: http://www.
defenselink.mil/bios/biographydetail.aspx?biographyid=202 (25.10.2010).

59 Znajdują się tam biura ds. Afryki, Bliskiego Wschodu, Europy i NATO oraz Rosji i Eurazji. Zob. ibidem.
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Region Azji i Pacyfi ku podlega Dowództwu Pacyfi ku (PACOM Pacifi c 
Command)60, które szczególną uwagę zwraca na bezpieczeństwo szlaków morskich 
oraz ochronę przed terroryzmem (szczególnie po zamachach z 11 września 2001 
roku). Raporty na temat roli PACOM zwracają też uwagę na potrzebę współpracy, 
szczególnie z siłami Japonii i Australii, podkreślając jednak problemy z różnicami 
technologicznymi, które utrudniają współpracę nawet z najbardziej zaawansowany-
mi armiami regionu61. 

W administracji oprócz trzech mających wpływ na w zasadzie wszystkie aspek-
ty polityki zagranicznej struktur, to jest NSC, Departamentu Stanu i Departamentu 
Obrony, możemy wyróżnić struktury odpowiadające za jej poszczególne aspekty. 
W dziedzinie zagranicznej polityki gospodarczej istotna jest rola Departamentu 
Handlu, Departamentu Skarbu, Departamentu Rolnictwa, Biura Spraw Gospodar-
czych (w ramach Departamentu Stanu), Przedstawiciela USA ds. Handlu (USTR) 
oraz Komisji Handlu Międzynarodowego (ITC International Trade Commission). 
W kwestiach demokratyzacji i pomocy rozwojowej mamy Agencję USA ds. Roz-
woju Międzynarodowego (USAID) oraz Biuro ds. Demokracji, Praw Człowieka 
i Pracy (Departamentu Stanu). Wpływ na politykę zagraniczną w swoich obsza-
rach działalności mają: Agencja Ochrony Środowiska (EPA Environment Protection 
Agency), Biuro Narodowej Polityki ds. Kontroli Narkotyków oraz Biuro ds. Mię-
dzynarodowych Spraw Pracowniczych (w ramach Departamentu Pracy)62. 

W strukturze egzekutywy warto też wymienić wywiad, a zwłaszcza dwie agencje, 
które zajmują się sprawami międzynarodowymi, czyli Centralną Agencję Wywia-
dowczą (CIA Central Intelligence Agency) oraz Narodową Agencję Bezpieczeństwa 
(NSA National Security Agency)63, zajmującą się wywiadem elektronicznym64. Istot-
nym problemem, z którym boryka się wspólnota wywiadu (intelligence community)65, 

60 Terytorium działania PACOM obejmuje 36 państw: Australię, Bangladesz, Bhutan, Birmę/
Myanmar, Brunei, Chiny, Fidżi, Filipiny, Indie, Indonezję, Japonię, Kambodżę, Kiribati, Koreę Pd., Koreę 
Pn., Laos, Malediwy, Malezję, Mikronezję, Mongolię, Nauru, Nepal, Nową Zelandię, Palau, Papuę-Nową 
Gwineę, Samoa, Singapur, Sri Lankę, Tajlandię, Timor Wschodni, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Wietnam, 
Wyspy Marshalla, Wyspy Salomona; dane za: Countries in USPACOM Area of Responsibility, dostępne 
w Internecie: http://www.pacom.mil/web/site_pages/uspacom/regional%20map.shtml (25.10.2010).

61 Por. S. Simon, Theater Security Cooperation in the U.S. Pacifi c Command: An Assessment and 
Projection, „NBR Analysis”, vol. 14, no. 2, August 2003. Zob. też A. Scobell, The U.S. Army and the 
Asia-Pacifi c, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle 2001, passim. Analiza ta 
omawia podstawowe wyzwania dla bezpieczeństwa w regionie, a przez to dla USA oraz przedstawia 
rekomendacje dla sił stacjonujących w regionie oraz współpracy z armiami lokalnymi w celu zwiększania 
zdolności operacyjnych sił amerykańskich. Zagrożenia dla bezpieczeństwa w regionie zostały też 
omówione w podrozdziale 2.4 niniejszej pracy.

62 Por. B. Jentleson, American Foreign Policy: The Dynamics of Choice in the 21st Century, W.W. 
Norton&Company, New York−London 2000, s. 43.

63 Zob. http://www.cia.gov (25.10.2010) oraz http://www.nsa.gov (25.10.2010).
64 W strukturze Departamentu Obrony działają też National Reconnaissance Offi ce (NRO) –

odpowiedzialna za satelity zwiadowcze, National Geospatial Intelligence Agency (NGA) – przygotowuje 
dane geoprzestrzenne – od map po zaawansowane bazy danych − i Defense Intelligence Agency (DIA) 
– odpowiada za attaché wojskowych oraz przygotowanie i dostarczanie raportów wywiadowczych.

65 Do której zalicza się także Federalne Biuro Śledcze (FBI Federal Bureau of Investigation), które 
nie może działać poza granicami kraju.
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jest brak koordynacji działań oraz współpracy pomiędzy poszczególnymi agencja-
mi66, a czasem współzawodnictwo między nimi67. 

3.1.4. Rola Kongresu

Najważniejszym ograniczeniem swobody działania administracji prezydenckiej 
w dziedzinie polityki zagranicznej jest uchwalanie przez Kongres68 budżetu, a przez 
to decydowanie, jakie agendy rządowe i na jakie cele otrzymają fundusze (dotyczy to 
również organizacji międzynarodowych)69. Najważniejszą zaś z formalno-prawnego 
punktu widzenia funkcją Kongresu jest prawo wypowiadania wojny. Jednak prezy-
dent, jako głównodowodzący amerykańskich sił zbrojnych, łatwo to ograniczenie 
obchodzi, decydując się na interwencję bez wypowiadania wojny70. Pewnym ograni-
czeniem władzy prezydenta jest również konieczność uzyskania zgody Senatu (wy-

66 Własne agencje wywiadowcze posiadają też poszczególne departamenty, czasem również agencje 
wykonawcze (np. Departament Stanu, Gwardia Przybrzeżna, Departament Energii, Departament Skarbu, 
Agencja ds. Narkotyków). Dane na temat struktury wywiadu USA za: G. Hastedt, American Foreign 
Policy…, s. 249.

67 Por. J. Deutch, J. Smith, Smarter Intelligence [w:] R. Wittkopf, J. McCormick eds., The Domestic 
Sources of American Foreign Policy…, s. 219. Pewnym rozwiązaniem tego problemu może być utworzenie 
po zamachach z 11 września 2001 r. Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department 
of Homeland Security DHS), który ma za zadanie koordynować pracę wszystkich agencji. Został on 
utworzony w marcu 2003 r., obejmując prawie 30 programów i agencji (ok. 180 tys. pracowników). 
Jego zadaniem jest unifi kowanie wysiłków dla zapewnienia bezpieczeństwa USA poprzez zapobieganie 
atakom terrorystycznym oraz ochronę przed nimi, jak również odpowiadanie na zagrożenia dla narodu. 
Do zadań DHS należy również zapewnienie bezpieczeństwa granic, polityka imigracyjna, promocja 
wolnego przepływu dóbr handlowych. Strategiczne cele DHS zostały zdefi niowane następująco: 
świadomość, prewencja, ochrona, odpowiedź, odbudowa, służba i doskonałość organizacyjna. 
Szczegółowe informacje dostępne w Internecie: http://www.dhs.gov/xabout/ (25.10.2010).

68 Szerzej na temat roli Kongresu w polityce zagranicznej USA w: C. Frazer, US Foreign Policy 
After the Cold War..., s. 66−80; L. Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution…, 
s. 63−81; J. Nathan, J. Oliver, Foreign Policy Making and the Political System…, s. 72−80; R. Carter, 
Congress and Post-Cold War U.S. Foreign Policy [w:] J. Scott ed., After the End: Making U.S. Foreign 
Policy…, s. 108−137; G. Hastedt, American Foreign Policy…, s. 205−229. Zob. też syntetyczną analizę 
D. Bereuter, Key Issues in Congressional Foreign Policy Making, Weatherhead Center for International 
Affairs, Harvard University, „Working Paper Series”, vol. 99, no. 2, March 1999.

69 Por. W. Bacchus, The Price of American Foreign Policy: Congress, the Executive, and 
International Affairs Funding, The Pennsylvania State University Press, University Park 1997. Na temat 
różnych czynników wpływających na decyzje o przyznaniu przez Kongres funduszy na przykładzie 
Międzynarodowego Funduszu Walutowego (przy uwzględnieniu np. dotacji na kampanię od instytucji 
fi nansowych – banków, oraz ilość wysoko wykwalifi kowanych, proglobalizacyjnych wyborców 
w poszczególnych okręgach wyborczych), zob. L. Broz, M. Hawes, Congressional Politics of Financing 
the International Monetary Fund, „International Organization”, vol. 60, Spring 2006.

70 W dotychczasowej historii USA Kongres wypowiedział wojnę tylko pięciokrotnie (wojna z Anglią 
w 1812 r., wojna meksykańska, wojna z Hiszpanią oraz obie wojny światowe), podczas gdy Stany Zjednoczone 
interweniowały zbrojnie poza granicami kraju ponad 150 razy. Pewne ograniczenie w tej dziedzinie 
wprowadziła uchwalona w 1973 r. War Powers Resolution, która wymaga wycofania przez prezydenta sił 
zbrojnych w ciągu 60 dni (na specjalną prośbę 90 dni), jeśli Kongres nie wyrazi zgody na ich użycie, por. 
M. Nelson, Person and Offi ce: Presidents, the Presidency…, s. 149, oraz W. Burnham, Introduction to the 
Law and Legal System of the United States, West Publishing Co., St. Paul 1995, s. 330−331. 
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rażanej większością kwalifi kowaną dwóch trzecich głosów) na mianowanie przed-
stawicieli USA poza granicami kraju. 

Podobnie sprawa wygląda z umowami międzynarodowymi. Istnieją dwa rodza-
je umów międzynarodowych: traktaty, dla których wejścia w życie potrzebna jest 
współpraca prezydenta i Senatu (wyrażona większością dwóch trzecich głosów) oraz 
porozumienia administracyjne, które mogą być zawierane przez prezydenta samo-
dzielnie (istnieją też kongresowe porozumienia wykonawcze Congressional-Exe-
cutive Agreements – zatwierdzane zwykłą większością w obu izbach)71. Kategorie 
te wywierają podobne skutki prawne. Praktyka ustrojowa USA wykazuje zdecydo-
waną przewagę porozumień administracyjnych (po drugiej wojnie światowej ponad 
90%)72. Z punktu widzenia międzynarodowej integracji gospodarczej kluczowe wy-
dają się uprawnienia Kongresu do regulowania handlu zagranicznego73.

Wydaje się, że szczególnie z punktu widzenia międzynarodowej współpracy 
i integracji gospodarczej, w tym w regionie Azji i Pacyfi ku, Kongres USA wywiera 
negatywny wpływ na politykę zagraniczną tego kraju. Wynika to z faktu, że często 
deputowani nie są zainteresowani tym obszarem polityki, a działanie w tej sferze  
zwykle wiąże się z krótkoterminowymi stratami gospodarczymi w poszczególnych 
regionach kraju (stąd przewaga protekcjonizmu). Najważniejszymi dla deputowa-
nych są sprawy lokalne i chęć pokazania własnym wyborcom, że właśnie te interesy 
są dla ich przedstawicieli istotne74. Związane jest to między innymi z faktem bardzo 
krótkiej (dwuletniej) kadencji Izby Reprezentantów75, która powoduje, że prowadzo-
na jest tam permanentna kampania wyborcza76, a sprawy międzynarodowe nie cieszą 
się wielkim zainteresowaniem przeciętnego Amerykanina77. 

71 Na temat porozumień administracyjnych zob. W. Burnham, Introduction to the Law…, s. 320−321; 
L. Henkin, Foreign Affairs and the United States Constitution…, s. 127−225. Zob. też J. Grimmett, 
Why Certain Trade Agreements Are Approved as Congressional-Executive Agreements Rather Than as 
Treaties, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2003. Przykładami 
kongresowych porozumień wykonawczych było zatwierdzenie umowy o NAFTA czy ustaleń rundy 
urugwajskiej GATT.

72 W. Zakrzewski, Ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych Ameryki [w:] E. Gdulewicz et al., 
Ustroje państw współczesnych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1999, s. 185.

73 Regularne odrzucanie przez Kongres próśb administracji Billa Clintona o przyznanie mu zgody 
na tak zwaną „szybką ścieżkę” (opisaną w tekście głównym) przez pięć lat praktycznie uniemożliwiło 
prowadzenie negocjacji handlowych przez USA. Por. E. Wittkopf, C. Kegley, J. Scott, American Foreign 
Policy…, s. 407−408.

74 Paradoksalnie Kongres (szczególnie Izba Reprezentantów), bazujący na zasadzie reprezentacji, 
dzięki której the Founding Fathers chcieli uchronić kraj przed uleganiem zbiorowym namiętnościom czy 
manipulacjom, ze względu na silne związanie ze sprawami lokalnymi, permanentną kampanię wyborczą 
lub wręcz rozmycie idei mandatu wolnego (związane z instytucją direct patronage), staje się areną, na 
którą te namiętności i interesy są przenoszone. Por. Ł. Wordliczek, Podstawowe zasady demokracji 
amerykańskiej: teoria i praktyka na szczeblu federalnym [w:] T. Płudowski red., Ameryka: Społeczeństwo, 
kultura, polityka, t. 3: Polityka i stosunki międzynarodowe, Wydawnictwo Adam Marszałek−Collegium 
Civitas, Toruń 2008, s. 19−21.

75 Kadencja Senatu, który z formalnego punktu widzenia odgrywa ważniejszą rolę w polityce 
zagranicznej USA, trwa sześć lat, a co dwa lata wybierana jest jedna trzecia składu tej izby.

76 Por. M. Nincic, Elections and US Foreign Policy [w:] R. Wittkopf, J. McCormick eds., The 
Domestic Sources of American Foreign Policy…, s. 117−123.

77 Na temat roli opinii publicznej w kształtowaniu polityki zagranicznej − w dalszej części książki.
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Z tego wypływa tak duża siła grup lobbingowych w Kongresie amerykańskim. 
Z. Brzeziński uważa, że w czasach współczesnych to kampanie lobbingowe decydują 
o tym, na co Kongres przeznaczy fundusze, a to prowadzi wręcz do ubezwłasnowol-
nienia polityki zagranicznej; pojawianie się nowych grup lobbingowych (ostatnio 
coraz silniejsze chińsko-amerykańskie i indyjsko-amerykańskie) natomiast może do-
prowadzić do zablokowania niezależnego działania USA w tej sferze78. 

W strukturze organizacyjnej za politykę zagraniczną w poszczególnych izbach 
odpowiadają Senacka Komisja ds. Stosunków Zagranicznych (SCFR Senate Com-
mittee on Foreign Relations), w której strukturze za politykę wobec Azji i Pacyfi -
ku odpowiada Podkomisja ds. Azji Wschodniej i Pacyfi ku (Subcommittee on East 
Asian and Pacifi c Affairs)79, oraz Komisja ds. Stosunków Zagranicznych Izby Re-
prezentantów (House of Representatives Committee on Foreign Affairs), w której 
ramach za politykę wobec basenu Pacyfi ku odpowiada Podkomisja ds. Azji, Pacy-
fi ku i Środowiska na Świecie (Subcommittee on Asia, the Pacifi c and the Global 
Environment)80. Poza tym polityka zagraniczna (w tym szczególnie polityka dale-
kowschodnia) jest przedmiotem nieustannej rozgrywki pomiędzy demokratami a re-
publikanami, co utrudnia sprawne jej prowadzenie81. Dodatkowo mamy do czynie-
nia z silnymi sporami na linii prezydent – Kongres, w tym z podstawowym sporem 
o kompetencje82. 

3.1.5. Grupy lobbingowe, media, opinia publiczna i ośrodki badawcze

Jak już wspomniano, kreacja polityki zagranicznej w USA jest w dużym stopniu  
pluralistyczna. W tym kontekście należy wymienić kilka dodatkowych czynników, 

78 Por. Z. Brzeziński, Druga szansa: Trzej prezydenci…, s. 77−78, 165. Problem grup lobbingowych 
w Kongresie omawia też J. Wright, Interest Groups and Congress: Lobbying, Contributions and Infl uence, 
Longman, London 2009.

79 Zob. http://www.senate.gov/general/committee_membership/committee_memberships_SSFR.htm 
(25.10.2010).

80 Zob. http://www.internationalrelations.house.gov/subcommittees.asp?committee=3 (25.10.2010).
81 Por. J. Lindsay, The New Partisanship: The Changed Politics of American Foreign Policy, 

„U.S. Foreign Policy Agenda”, September 2000, artykuł dostępny w Internecie: http://www.brookings-
institution.com/dybdocroot/views/articles/lindsay/2000usfpa.htm (25.08.2008). Zob. też N. Roman, 
Both Sides of the Aisle: A Call for Bipartisan Foreign Policy, Council on Foreign Relations, Council 
Special Report, no. 9, September 2005.

82 Szerzej na ten temat: B. Jentleson, American Foreign Policy…, s. 193−195; E. Wittkopf, C. Kegley, 
J. Scott, American Foreign Policy…, s. 403−444. Warto szczególnie zwrócić uwagę na prawo prezydenta 
do negocjowania traktatów oraz Kongresu do regulowania handlu. Trudnym momentem w stosunkach 
prezydenta z Kongresem był rok 1995, kiedy Kongres, zdominowany przez republikanów, został przez 
prezydenta Clintona i Sekretarza Stanu Warrena Christophera oskarżony o próbę przejęcia prezydenckich 
prerogatyw w dziedzinie polityki zagranicznej. Takie stanowisko poparł wówczas nawet Lawrence 
Eagleburger, który pełnił urząd Sekretarza Stanu za czasów prezydenta G.H. Busha. Por. J. Lindsay, 
From Deference to Activism and Back Again: Congress and the Politics of American Foreign Policy [w:] 
E. Wittkopf, J. McCormick eds., The Domestic Sources of American Foreign Policy…, s. 183.
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mających znaczny wpływ na jej tworzenie. Chodzi przede wszystkim o rolę różnora-
kich lobbies, które można podzielić na branżowe83 i narodowe84. 

Bardzo wyraźna jest również ingerencja mediów, które od czasu wojny w Wiet-
namie stały się istotnym czynnikiem wpływającym na politykę zagraniczną. Jednak 
po zakończeniu zimnej wojny zainteresowanie odbiorców oraz mediów tą dziedziną 
polityki znacznie spadło, co daje większe pole do działania lobbies i grupom interesu. 
Dodatkowo mamy do czynienia z tak zwanym CNN effect, oznaczającym, że to, co 
pokażą media, częściej uznaje się za ważne85. 

Ze względu na krótki, dwuletni cykl wyborczy, ważną rolę w polityce zagranicznej 
odgrywają sondaże opinii publicznej86. Rola opinii publicznej i bezpośredni wpływ 
sondaży były po drugiej wojnie światowej ograniczone, a zaczęły wzrastać od wojny 
w Wietnamie. Szczególnie silny wpływ opinii publicznej można było zaobserwować 
w polityce zagranicznej Billa Clintona87. Warto zwrócić uwagę na problemy, któ-
re dla Amerykanów są uważane za bardzo ważne, szczególnie w kontekście zmian, 
z którymi mieliśmy do czynienia po zamachach terrorystycznych z 2001 roku88. 

83 Zderzają się interesy przedsiębiorców i związków zawodowych – najsilniejsze z nich to AFL-CIO, 
National Association of Manufacturers (jest to widoczne w polityce odnoszącej się do międzynarodowej 
integracji gospodarczej), słabiej reprezentowane są interesy konsumentów (warto wymienić Consumer 
Federation of America), ale jako szczególnie istotny wymienia się tak zwany kompleks przemysłu 
zbrojeniowego, który często jest oskarżany o kontrolowanie amerykańskiej polityki zagranicznej. 
Istotne są też powiązania korporacyjne, które były szczególnie widoczne w przypadku urzędników 
administracji prezydenta G.W. Busha. Powiązania te obejmowały: Sekretarza Stanu Colina Powella – 
AOL/Time Warner, General Dynamics, Gulfstream Aerospace, Sekretarza Obrony Donalda Rumsfelda 
– Allstate, Amylin Pharmaceuticals Company, Asean Brown Boven, G.D. Searle’a, General Dynamics, 
General Instruments, Gilead Sciences, Gulfstream Aerospace, Kellogg’s, Motorolę, Pharmacię, 
Searsa, Roebuck&Company, Tribune Company, Sekretarza Skarbu Paula O’Neila – Alcoa, Eastman 
Kodak, International Paper, Lucent Technologies, Prokuratora Generalnego Johna Ashcrofta − AT&T, 
Enterprise Rent-A-Car, Microsoft, Monsano, Schering-Plough. Por. Political Profi le: George W. Bush’s 
Cabinet, Center for Resposive Politics, dane dostępne w Internecie: http://www.opensecrets.org, cyt. 
za E. Wittkopf, C. Kegley, J. Scott, American Foreign Policy…, s. 283. Tam też informacje na temat 
wpływu, technik i poszczególnych grup lobbingowych w amerykańskiej polityce zagranicznej. Por. też 
B. Jentleson, American Foreign Policy…, s. 44−57. Tam ciekawa typologia grup interesu i sposobów 
wpływania na różne kręgi władzy.

84 Tu słynne są zwłaszcza organizacje kubańskie, tajwańskie i żydowskie. Szerzej na temat wpływu 
lobbies na amerykańską politykę zagraniczną w: J. Nathan, J. Oliver, Foreign Policy Making…, 
s. 197−215. Ciekawie problem lobbowania w polityce USA wobec Tajwanu przedstawia Joshua Su-
Ya Wu, Economic, Lobbying, and U.S. Congressional Support for Taiwan: Buying American Support 
2002−2006, „Asian Survey”, vol. 49, no. 2, 2009.

85 Szczególnym przykładem wpływu tego efektu może być wycofanie się wojsk amerykańskich 
z Somalii w 1993 r., a także reakcja na wydarzenia na placu Tiananmen w Pekinie w 1989 r., co zostanie 
opisane w dalszej części niniejszej pracy. Szerzej na temat wpływu mediów i opinii publicznej na politykę 
zagraniczną, zob. C. Frazer, US Foreign Policy After the Cold War…, s. 102−113.

86 Wyniki wielu sondaży dotyczących stosunku Amerykanów do polityki zagranicznej 
i poszczególnych regionów świata dostępne są w Internecie: http://www.americans-world.org  
(25.10.2010).

87 Na temat zmian roli opinii publicznej w kreowaniu amerykańskiej polityki zagranicznej, zob. 
O. Holsti, Public Opinion and American Foreign Policy, University of Michigan Press, Ann Arbor 1996, 
s. 39−81, 191−230.

88 Warto też wziąć pod uwagę różnice opinii dotyczące polityki zagranicznej, w tym udziału 
USA w międzynarodowych ugrupowaniach integracyjnych w zależności od sytuacji ekonomicznej 
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W tabeli 3.1. przedstawiono 10 najważniejszych celów polityki amerykańskiej 
według sondaży opinii publicznej w latach 1994, 2002 i 200689. 

Tabela 3.1. Cele polityki amerykańskiej według opinii publicznej

Cel 1994 2002 2006
Ochrona miejsc pracy dla amerykańskich pracowników 83 85 76
Zapobieżenie rozprzestrzenianiu broni masowego 
rażenia 82 90 74

Zwalczanie międzynarodowego terroryzmu bd. 91 72
Zapewnianie odpowiednich dostaw energii 62 75 72
Wspieranie wzrostu gospodarczego bd. bd. 62
Kontrola i ograniczanie nielegalnej imigracji 72 70 58
Utrzymanie dominacji militarnej na świecie 50 68 55
Poprawa stanu środowiska na świecie 58 66 54
Zwalczanie głodu na świecie 56 61 48
Wzmocnienie ONZ 51 57 40

Źródło: dane pochodzą z sondaży Chicago Council on Foreign Relations, cyt. za: G. Hastedt, American 
Foreign Policy…, s. 20 (dane za rok 2006), oraz  z W. Chittick, American Foreign Policy: A Framework 
for Analysis, CQ Press, Washington 2006, s. 430 (dane za lata 1994 i 2002).

W kontekście problematyki omawianej w niniejszej pracy warto zwrócić uwa-
gę na fakt, że najważniejszym dla Amerykanów celem jest ochrona miejsc pracy. 
W związku z tym tendencje protekcjonistyczne przejawiają się bardzo wyraźnie 
w negocjacjach związanych z międzynarodową integracją gospodarczą, gdyż w krót-
kim okresie liberalizacja najczęściej wiąże się z ograniczeniami w zakresie miejsc 
pracy, w dłuższym natomiast dopiero można zaobserwować korzyści dla gospodar-
ki (w tym nieefektywnych sektorów) polegające na wzroście ich konkurencyjności, 
bądź nawet na zmianie struktury gospodarki. 

Bardzo duże znaczenie w kreacji amerykańskiej polityki zagranicznej mają tak 
zwane think tanki, czyli ośrodki badawcze, których obecnie działa w USA około stu. 
Stanowią one zaplecze intelektualne amerykańskiej polityki zagranicznej oraz bar-
dzo często jej bazę personalną. Stopniowo też stały się instytucjami wspierającymi 
pewne opcje polityczne lub promującymi pewne rozwiązania90. Stanowią one też 

i ewentualnych korzyści gospodarczych. B. Fordham na łamach „International Organization” prze-
analizował okres od 1956 do 2000 r., zwracając uwagę, że indywidualny interes jest głównym czynni-
kiem, dzięki któremu gospodarka światowa zaistniała w opinii publicznej Stanów Zjednoczonych. 
Por. B. Fordham, Economic Interests and Public Support for American Global Activism, „International 
Organization”, vol. 62, Winter 2008.

89 Zostały one uszeregowane według odpowiedzi z 2006 r., te odpowiedzi wyznaczają też pierwszą 
zaprezentowaną tutaj dziesiątkę.

90 Najważniejsze tego typu ośrodki to: Carnegie Endowment for International Peace (http://www.
ceip.org), utworzony w 1910 r.; Brookings Institution (1927), http://www.brookings.org – R. Brookings, 
fundator stawiał na bezpartyjność i niezależność tej instytucji; Council on Foreign Relations (1919), http://
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niezastąpione źródło informacji. W zależności od proweniencji administracji prezy-
denckiej ośrodki badawcze różnych opcji odgrywają w USA dominującą rolę, warto 
jednak podkreślić, że ich rola w USA jest zdecydowanie wyższa niż w innych krajach 
(również szeroko pojęta rola zaplecza intelektualnego dla prowadzenia polityki za-
granicznej jest ważniejsza w USA, co możemy obserwować, przykładowo analizując 
przeszłość Asystentów Sekretarza Stanu ds. Azji i Pacyfi ku)91. 

Podsumowując, należy zauważyć, że w kreacji amerykańskiej polityki zagranicz-
nej, w tym polityki wobec Azji i Pacyfi ku, bierze udział bardzo wielu aktorów, przez 
co polityka ta jest bardziej wielowymiarowa niż w przypadku polityki zagranicznej 
wielu krajów azjatyckich. Niewątpliwie szeroka demokratyzacja tego procesu ma 
swoje plusy dla społeczeństwa amerykańskiego, acz rzeczywisty wpływ społeczeń-
stwa nań jest znikomy. Polityka wobec Azji i Pacyfi ku, co będzie można zaobserwo-
wać również w dalszej części niniejszego rozdziału, jest wypadkową gier poszcze-
gólnych grup lobbingowych, obaw kongresmenów o wynik nadchodzących wkrótce 
wyborów (co dwa lata) czy słabości instytucji odpowiedzialnych za sprawy integracji 
gospodarczej w administracji w stosunku do instytucji odpowiedzialnych za sprawy 
strategiczno-militarne.

Wydaje się, że obecny system prowadzenia polityki wobec Azji i Pacyfi ku nie 
sprzyja szerszemu zaangażowaniu USA w tym regionie, gdyż ograniczone możli-
wości Biura ds. Azji i Pacyfi ku w Departamencie Stanu sprawiają, że koordynacja 
polityki, szczególnie jeśli polityka ta miałaby być wielowymiarowa, jest zdecydo-
wanie zbyt słaba. Również ograniczenia, które Kongres narzuca USTR, nie sprzy-
jają udziałowi USA w integracji gospodarczej regionu. Zdecydowanie lepiej na tym 
tle wypada działalność ośrodków badawczych i przedsiębiorców zainteresowanych 
ekspansją w regionie, których lobbing sprzyja udziałowi USA w zachodzących tam 
procesach, udziałowi będącemu w długoterminowej perspektywie niezbędnym, jeśli 
Stany Zjednoczone chcą utrzymać zbliżoną do obecnej pozycję w regionie.

www.cfr.org – uznawana za najbardziej prestiżową i niezależną instytucję, jest wydawcą dwumiesięcznika 
„Foreign Affairs”; RAND Corporation (1948), http://www.rand.org – specjalizuje się w sprawach 
militarnych, stanowi tak zwaną drugą generację think tanków (według D. Abelsona), pracując na kontraktach 
rządowych; Center for Strategic and International Studies (1962), http://www.csis.org – z tym ośrodkiem 
badawczym związanych było wielu bardzo wpływowych polityków, takich jak Z. Brzeziński, H. Kissinger, 
J. Schlesinger; American Enterprise Institute (1943), http://www.aei.org – jego celem była promocja 
gospodarki wolnorynkowej; Heritage Foundation (1974), http://www.heritage.org – ośrodek bardzo 
konserwatywny, związany z prezydentem Ronaldem Reaganem. Oprócz wymienionych istnieje bardzo 
wiele innych na obu skrzydłach amerykańskiej polityki, szerzej na ten temat w: D. Abelson, American 
Think-Thanks and their Role in US Foreign Policy, St. Martin’s Press, New York 1996, passim. Warto też 
zwrócić uwagę na think tanki specjalizujące się w polityce azjatyckiej, takie jak The National Bureau of 
Asian Research, http://www.nbr.org, The National Committee on U.S. China Relations, http://www.ncuscr.
org, czy Pacifi c Forum Center for Strategic and International Studies http://www.csis.org/pacfor.

91 Mimo to mamy do czynienia z głosami, które nawołują do zbliżania światów badawczego 
i politycznego. Zob. wypowiedzi przygotowane i wygłoszone w dyskusji na ten temat: A. Marable, 
Bridging the Gap with Market-driven Knowledge: The Launching of Asia Policy; K. Liebertahal, 
Initiatives to Bridge the Gap; E. Goldman, Closing the Gap: Networking the Policy and Academic 
Communities; R. Sutter, Bridging the Gap Between Academia and Policy in Asia: Some Examples from 
Personal Experience; E. Vogel, Some Refl ections on Policy and Academics; C. Wallander, Borderlands 
and the Value of Academic Research for Policy: A Case Study [w:] Special Roundtable: Bridging the Gap 
Between the Academic and Policy Worlds, „Asia Policy”, no. 1, January 2006.



Wiek Pacyfi ku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfi ku...88

3.2. CELE I ZAŁOŻENIA POLITYKI USA 

Cele i założenia polityki USA wobec omawianego regionu są wypadkową ogólnych 
celów polityki USA w analizowanym okresie i amerykańskich interesów narodo-
wych,  w tym tradycyjnych debat o roli polityki zagranicznej dla USA czy roli USA 
na świecie. W dalszej części książki pokrótce zostaną przedstawione ogólne cele i in-
teresy (w tym ścierające się nurty w amerykańskiej nauce o stosunkach międzynaro-
dowych) oraz założenia w stosunku do regionu Azji i Pacyfi ku i ich zmiany w okresie 
1989−2010.

3.2.1. Podstawowe nurty w amerykańskiej polityce zagranicznej

Określenie celów amerykańskiej polityki zagranicznej nie może być jednoznaczne, 
gdyż na przestrzeni historii tego państwa ścierały się różne nurty. Ujawniły się  one 
znów szczególnie silnie po 1989 roku, kiedy zakończyła się zimna wojna, a Sta-
ny Zjednoczone, triumfator tego konfl iktu, ogłoszone zostały jedynym supermocar-
stwem, co wiązało się ze znaczącą odpowiedzialnością za sprawy świata. Tradycyjne 
konfl ikty między izolacjonizmem a internacjonalizmem bądź między idealizmem 
a realizmem92, a wreszcie próby połączenia tych różnych nurtów spowodowały za-
męt w doktrynach polityki zagranicznej. 

Po upadku bloku komunistycznego USA utraciły wyrazisty cel w swej polityce 
zagranicznej, co doprowadziło do zderzenia się w tym kraju kilku prądów teoretycz-
nych w odniesieniu do tej sfery. Najważniejszymi z nich były93: 

• konserwatywny izolacjonizm (reprezentowany przez Perrota, Buchanana) – 
w latach 90. XX wieku raczej nierealny ze względu na zbyt duże zależności 
między państwami; 

92 Por. H. Kissinger, Dyplomacja, Philip Wilson, Warszawa 1996, s. 17−58; W. Chittick, American 
Foreign Policy: A Framework for Analysis, CQ Press, Washington 2006, s. 37−160; B. Jentleson, 
American Foreign Policy…, s. 67−81; A. Dobson, S. Marsh, US Foreign Policy since 1945, Routledge, 
London−New York 2001, s. 2−7. Joseph Nye podkreśla, że tradycyjna amerykańska polityka zagraniczna 
uwzględnia następujące nurty: (1) realistów, którzy zwracają uwagę na interes narodowy i rolę handlu, 
a za pierwowzór tego podejścia uważa A. Hamiltona; (2) populistów, którzy zakładają poleganie na 
sobie i używanie przemocy, tutaj pierwowzorem jest A. Jackson; (3) demokratów – promujących 
ten system poprzez przykład, co starał się wdrażać Th. Jefferson; (4) idealistów, którzy promowali 
bezpieczny i demokratyczny świat, a ich ideologiem jest W. Wilson. Por. J. Nye, Soft Power: Jak 
osiągnąć sukces w polityce światowej, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007, 
s. 179−182. G. Hastedt, poza podstawową według niego debatą między zwolennikami izolacjonizmu 
i internacjonalizmu (gdzie na zmianę przewodzi jeden z nurtów, obecnie 1987−2014 internacjonalizm), 
wymienia też wzory amerykańskiej polityki zagranicznej, takie jak unilateralizm, pragmatyzm moralny 
i legalizm, kluczowe dla amerykańskiej polityki zagranicznej. Por. G. Hastedt, American Foreign 
Policy…, s. 58−69. 

93 Por. H. Wiarda, U.S. Foreign and Strategic Policy in the Post-Cold War Era: A Geopolitical 
Perspective, Greenwood Press, Westport 1996, s. 5−8.
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• liberalny izolacjonizm – w wersji lansowanej przez B. Clintona – zalecał sku-
pienie się na sprawach wewnętrznych, na gospodarce; 

• konserwatywny liberalizm – głoszony między innymi przez Joshuę Murav-
chika z American Enterprise Institute – jego zdaniem USA powinny uczynić 
głównym celem polityki zagranicznej promocję demokracji;

• liberalny idealizm – prąd popierany przez administrację Clintona, mający za-
stosowanie również do polityki chińskiej; głosił on realizację celów politycz-
nych poprzez działania w sferze ekonomicznej (jego teoretykami byli Seymour 
M. Lipset i Larry Diamond);

• realizm – w tym prądzie aktywność wykazywali między innymi H. Kissinger 
czy J. Schlesinger – głosili oni, że USA nie powinny angażować się w ideali-
styczne krucjaty, tylko skupić się na ochronie własnych interesów;

• ostatnim z nurtów jest współzależność – łączy on w pewnym sensie założenia 
przedstawionych nurtów, a wiąże się z koncepcją neofunkcjonalną głoszoną 
przez Josepha Nye’a94.

Upraszczając, można zaryzykować stwierdzenie, że nurt realistyczny (a raczej 
neorealistyczny95) bliższy był polityce G.H.W. Busha, podczas gdy osiem lat prezy-
dentury B. Clintona charakteryzowało się raczej podejściem zbliżonym do współza-
leżności, uwzględniając w jakimś stopniu wszystkie przedstawione nurty. Polityka 
G.W. Busha bliższa jest znów nurtowi neorealistycznemu, a nawet realistycznemu96, 
ale wymyka się klasyfi kacji, gdyż z jednej strony spełnia założenia szkoły realistycz-
nej97, z drugiej zaś ofi cjalnie prowadzona była w imię wartości takich jak wolność 
czy demokracja (idealistycznie), co realizm wyklucza98.

94 Inną klasyfi kację koncepcji strategicznych, które dominowały w latach 90. w amerykańskim 
myśleniu politycznym, podają B. Posen i A. Ross na łamach „International Security”. Wymieniają oni 
następujące nurty: neoizolacjonizm – polega on na unikaniu angażowania się w sprawy innych państw, 
promując coś, co nazywane jest daleką równowagą sił (balance of power); selektywne zaangażowanie 
– koncepcja oparta na tradycyjnej równowadze sił i realizmie, najważniejsze tutaj jest zachowanie 
pokoju pomiędzy głównymi mocarstwami; bezpieczeństwo kooperatywne – ta koncepcja wpisuje się 
w nurt liberalizmu, zakładając niepodzielność pokoju oraz współzależność; przywództwo (primacy) 
– koncepcja maksymalnie realistyczna, przedmiotem troski są tutaj potencjalni współzawodnicy, por. 
A. Posen, A. Ross, Competing Visions of U.S. Grand Strategy, „International Security”, vol. 21, no. 3, 
Winter 1996−1997.

95 Choć, jak już pokazano, przywołując Orędzie o stanie państwa prezydenta G.H. Busha z 1991 r., 
kierowanie się wartościami było w tej polityce bardzo istotne – wydaje się jednak, że w tym kontekście 
wartości mogą być traktowane jako tożsame z racją stanu USA.

96 W nurcie neorealistycznym, stworzonym przez K. Waltza, w którym dużą wagę przywiązuje 
się do struktury systemu międzynarodowego, polityka zagraniczna G.W. Busha, co było szczególnie 
widoczne po zamachach z 11 września 2001 r., lekceważyła strukturę systemu międzynarodowego. Stąd 
wyrażona tu sugestia powrotu do realizmu klasycznego. Warto w tym kontekście szczególnie zwrócić 
uwagę na Doktrynę Busha, która daje USA specjalne prawa w systemie światowym. Por. N. Wheeler, The 
Bush Doctrine: The Dangers of American Exceptionalism in a Revolutionary Age, „Asian Perspective”, 
vol. 27, no. 4, 2003. Zob. też informacje na temat neorealizmu w rozdziale pierwszym niniejszej pracy.

97 Podstawowymi aktorami są państwa, istotna rola dylematu bezpieczeństwa. Por. założenia 
realizmu H. Morgentahua w rozdziale pierwszym niniejszej pracy.

98 H. Morgenthau zakładał, że w podejściu realistycznym nie można innym państwom narzucać 
własnych wartości, państwa kierują się zaś interesami, nie wartościami. Wydaje się, że zastosowanie 
miałyby tutaj nurty liberalne, spośród nich zaś mówienie o liberalizmie republikańskim byłoby 
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3.2.2. Założenia polityki zagranicznej administracji G.H. Busha

Analizując cele w polityce zagranicznej USA w ostatnim dwudziestoleciu, warto po-
kusić się o pobieżne choćby przeanalizowanie podstawowych dokumentów progra-
mowych, które kształtowały tę politykę. 

Wśród nich istotne było Orędzie o stanie państwa (State of the Union Address), 
które prezydent G.H.W. Bush wygłosił w 1991 roku99. Zwrócił w nim uwagę, że 
Am eryka służyła jako przykład wolności i demokracji, walcząc o zachowanie i roz-
szerzenie wolności. Podkreślił też, że w gwałtownie zmieniającym się świecie przy-
wództwo amerykańskie jest nieodzowne, a w grę wchodzi „nowy porządek światowy, 
w którym różne narody są zjednoczone dla osiągnięcia wspólnego celu, uniwersal-
nych aspiracji ludzkości – pokoju i bezpieczeństwa, wolności i rządów prawa”100.

W National Security Strategy of the United States z sierpnia 1991 roku podkreśla-
no między innymi następujące cele amerykańskiej polityki zagranicznej:

1. odstraszanie, a w razie potrzeby odpieranie zagrożeń bezpieczeństwa Stanów 
Zjednoczonych i ich sojuszników;

2. poprawę stabilności poprzez porozumienia o kontroli zbrojeń, ale też wzmacnia-
nie defensywnych systemów obrony oraz zapobieganie transferowi technologii 
militarnych (zwłaszcza broni masowego rażenia) do krajów i grup wrogich;

3. promowanie demokratyzacji Związku Radzieckiego, przy jednoczesnym 
utrzymaniu twardej polityki zniechęcającej do kolejnego wyścigu zbrojeń;

4. promowanie ograniczeń w globalnych wydatkach zbrojeniowych;
5. ograniczenie napływu narkotyków do USA (ograniczenie produkcji, przemytu 

i popytu we własnym kraju)101.
Jak już wspomniano, wizja nowego porządku światowego była atrakcyjnym 

przedstawieniem polityki zagranicznej prezydenta G.H. Busha, jednak wydaje się, 
że brakowało spójnej wizji tego, co chciano przez tę doktrynę osiągnąć. Wydaje się, 
że Bush, najbardziej w omawianym okresie doświadczony w polityce zagranicznej 
prezydent, nadal osadzony był w realiach zimnej wojny, stąd niewystarczająco ro-

tu najwłaściwsze. Por. rozdział pierwszy niniejszej pracy. Z tezą o istotnym wpływie liberalizmu na 
politykę G.W. Busha zgadza się przy analizie Doktryny Busha R. Jervis, Understanding the Bush 
Doctrine, „Political Science Quarterly”, vol. 118, no. 3, 2003. Jednak konkluzje z analiz tej doktryny 
różnią się w zależności od autora. Por. np. F. Heisbourg, A Work in Progress: The Bush Doctrine and Its 
Consequences, „The Washington Quarterly”, vol. 26, no. 2, Spring 2003; J. Chace, Imperial America 
and the Common Interest, „World Policy Journal”, vol. 19, no. 1, Winter 2002; C. Krauthammer, The 
Unipolar Moment Revisited, „The National Interest”, vol. 70, Winter 2002/2003. Warto też zwrócić 
uwagę na debatę na temat roli demokracji w amerykańskiej polityce wobec Azji i Pacyfi ku w tamtym 
okresie, która wydaje się dyskusyjna, por. M. Green, D. Twining, Democracy and American Grand 
Strategy in Asia: The Realist Principles Behind an Enduring Idealism, „Contemporary Southeast Asia”, 
vol. 30, no. 1, 2008.

99 Orędzie to wiązało się z inwazją Iraku na Kuwejt z poprzedniego roku oraz operacją Pustynna Burza.
100 Zob. President George H.W. Bush’s Address before a Joint Session of the Congress on the State 

of the Union, January 29, 1991, tekst dostępny w Internecie: http://www.c-span.org/executive/transcript.
asp?cat=current_event&code=bush_admin&year=1991 (25.08.2008).

101 Por. The National Security Strategy of the United States, August 1991, tekst dostępny w Internecie: 
http://www.fas.org/man/docs/918015-ns.htm (15.08.2011). 
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zumiał zmiany następujące w systemie międzynarodowym, szczególnie te związane 
z ekonomizacją stosunków międzynarodowych czy z zachodzącymi procesami glo-
balizacji102. 

3.2.3. Założenia polityki Billa Clintona

W latach 90. XX wieku możemy mówić o wzrastającej roli Kongresu, który korzy-
stając z rozwoju doktryny nazywanej „geoekonomiką”, w której większą rolę przypi-
suje się handlowi, starał się wzmocnić swoją pozycję (Kongres posiada uprawnienia 
do regulowania handlu zapisane w Konstytucji)103. Sprzyjała temu zwłaszcza pre-
zydentura Billa Clintona, który zdecydował się skupić na sprawach wewnętrznych 
i gospodarczych104. Polityka tego prezydenta jest oceniana niejednoznacznie, on sam 
zaś określany jest jako prezydent b ez wizji w polityce zagranicznej, „prezydent glo-
balizacji”, „mistrz praw człowieka” (champion of human rights), prezydent, który 
stosował politykę appeasement (great appeaser), aż do tego, który przyznał gospo-
darce należne miejsce w polityce zagranicznej105. Każde z tych określeń jest w pe-
wien sposób adekwatne. Wydaje się jednak, że wizja polityki zagranicznej ekipy pre-
zydenta Clintona, opierając się w znacznej mierze na założeniach współzależności, 
była właściwa i odpowiadała istniejącemu systemowi międzynarodowemu i amery-
kańskim interesom (zwłaszcza gospodarczym) w tamtym czasie106. 

Kluczowe dla polityki zagranicznej administracji Clintona były dwa dokumenty 
programowe: National Security Strategy z 1995 roku oraz National Security Strategy 

102 Zob. R. Nixon, American Foreign Policy: The Bush Agenda, „Foreign Affairs”, vol. 68, no. 1, 
1989; M. Mandelbaum, The Bush Foreign Policy, „Foreign Affairs”, vol. 70, no. 1, 1990−1991.

103 Z jednej strony w latach 90. następowało ograniczenie wydatków na Pentagon i Departament 
Stanu, z drugiej zaś Kongres rozpoczął walkę o wzmocnienie swej pozycji w polityce zagranicznej 
poprzez uchwalenie w 1994 r. National Security Revitalization Act, który został uznany za zamach na 
prerogatywy prezydenckie w dziedzinie polityki zagranicznej, por. M. Cox, US Foreign Policy After the 
Cold War…, s. 15−17.

104 Jego hasłem wyborczym stało się: „Gospodarka, głupcze” (It’s the economy, stupid), zaś 
głównymi celami w polityce było wzmacnianie USA poprzez wzmacnianie ich gospodarki, a narzędziami 
w polityce zagranicznej – liberalizacja handlu oraz integracja gospodarcza, por. T. Paulsen, Economic 
Diplomacy: Die Ökonomisierung der amerikanischen Außenpolitik unter Präsident Clinton 1993–1996, 
Leske-Bundrich, Opladen 1999, s. 9−25.

105  Por. Clinton’s Foreign Policy, „Foreign Policy”, November−December 2000. Co ciekawe, nawet 
oponenci Clintona podkreślali, że jego polityka zagraniczna jest znacznie silniejsza i bardziej asertywna, 
niż można się było tego spodziewać wcześniej. Por. P. Wolfowitz, Clinton’s First Year, „Foreign Affairs”, 
January −February 1994. Warto zwrócić uwagę na politykę wobec Chin, która obrazuje podejście tego 
prezydenta do procesu demokratyzacji czy włączania poszczególnych państw w struktury systemu 
światowego. Por. J. Lilley, Freedom through Trade, „Foreign Policy”, Spring 1994. Warto też zwrócić 
uwagę na głosy przeciwne, podkreślające, że USA próbowały od zakończenia zimnej wojny, szczególnie zaś 
podczas prezydentury Billa Clintona, narzucać innym liberalny porządek światowy, który na tę okoliczność 
(wcześniej miało to miejsce w 1919 i 1945 roku) nazwano globalizacją. Por. B. Catley, Hegemonic America: 
The Arrogance of Power, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 21, no. 2, August 1999.

106 Zob. J. Joffe, Clinton’s World: Purpose, Policy, and Weltanschauung, „The Washington 
Quarterly”, vol. 24, no. 1, Winter 2001; S. Walt, Two Cheers for Clinton’s Foreign Policy, „Foreign 
Affairs”, March−April 2000.
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z 1998 roku. Szczególnie National Security Strategy of Engagement and Enlarge-
ment z roku 1995 odzwierciedla politykę zagraniczną tego prezydenta. Głoszono 
tam, że w bardziej zintegrowanym i współzależnym świecie USA nie mogą osiągnąć 
sukcesu, promując swój interes narodowy, polityczny, militarny czy gospodarczy, 
bez aktywnego zaangażowania w sprawy świata107.

Trzy podstawowe cele przedstawione w tej strategii to:
1. wzrost bezpieczeństwa – zakładając zdolności militarne odpowiednie do po-

trzeb oraz możliwość zwyciężenia, we współpracy z sojusznikami, w dwóch 
prawie równoczesnych głównych konfl iktach regionalnych; nacisk w strategii 
kładziono też na kontrolę zbrojeń, szczególnie broni masowego rażenia i pro-
mocję stabilności;

2. promocja dobrej koniunktury w kraju – poprzez wspieranie wzrostu gospodar-
czego w świecie, promocję wolnego handlu i dostępu USA Stanów Zjedno-
czonych do rynków zagranicznych;

3. promocja demokracji – wspieranie demokracji rynkowych oraz wsparcie klu-
czowych demokracji wschodzących: Rosji, Ukrainy, krajów byłego ZSRR108.

Dokument z 1998 roku A National Security Strategy for a New Century zakłada 
umacnianie amerykańskiego przywództwa i zaangażowania w świecie, ponieważ ma 
to żywotne znaczenie dla bezpieczeństwa USA i czyni świat bezpieczniejszym. Poza 
tym strategia ta opiera się na analogicznych trzech fi larach, jak ta z 1995 roku109.

3.2.4. Cele polityki administracji G.W. Busha

Warto również zwrócić uwagę na raport Commission on US National Interests, 
wspieranej instytucjonalnie przez Harvard’s Belfer Center for Science and Interna-
tional Affairs, Nixon Center oraz RAND Corporation110. 

Wśród żywotnych interesów USA raport ten wymienia:
1. zapobieżenie atakowi przy pomocy broni masowego rażenia na terytorium 

USA lub na ich siły za granicą;

107 A National Security Strategy of Engagement and Enlargement, The White House, U.S. 
Government Printing Offi ce, Washington 1995, s. 33. 

108 Por. ibidem, s. 7, szczegółowe sprecyzowanie celów – s. 8−24. Krytykę strategii poszerzania 
i angażowania jako niechroniącej amerykańskich interesów przestawiał R. Haass, Paradigm Lost, 
„Foreign Affairs”, vol. 74, no. 1, January 1995.

109 Zob. A National Security Strategy for a New Century, The White House, U.S. Government 
Printing Offi ce, Washington 1998. Warto zwrócić uwagę na założenia gospodarcze tej strategii, związane 
z promocją dobrej koniunktury w kraju (odnoszące się m.in. do azjatyckiego kryzysu gospodarczego), 
wśród których należy wymienić: otwartość i przejrzystość, reformy sektora fi nansowego, rozwiązywanie 
kryzysów, zwiększanie konkurencyjności gospodarki amerykańskiej, poprawę dostępności rynków 
zagranicznych, promocję otwartego systemu handlowego, strategię wspierania eksportu, zwiększenie 
kontroli eksportu, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, promocję zrównoważonego rozwoju za 
granicą. Ibidem, s. 27−33.

110 Wśród nich można wymienić takie nazwiska jak: Paul Krugman, Pat Roberts, Robert Ellsworth, 
Laura Donohue, John McCain, Condoleezza Rice, Brent Scowcroft; raport został opublikowany w lipcu 
2000 r. Warto zwrócić uwagę na poglądy polityczne członków komisji.
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2. zapewnienie przetrwania sojuszników USA i ich współpracy w kształtowaniu 
systemu międzynarodowego sprzyjającemu rozwojowi;

3. zapobieżenie pojawieniu się wrogiego mocarstwa lub upadkowi państw na 
granicy z USA;

4. zapewnienie istnienia i stabilności głównych systemów globalnych (handlo-
wego, rynk ów fi nansowych, podaży energii, środowiska);

5. ustanowienie konstruktywnych stosunków spójnych z amerykańskim intere-
sem narodowym z narodami, które mogą stać się strategicznymi przeciwnika-
mi USA – z Rosją oraz Chinami111.

Kolejnym kluczowym dokumentem amerykańskiej polityki zagranicznej jest Na-
tional Security Strategy of the United States of America, powstała w roku 2002 w od-
powiedzi na ataki terrorystyczne z września 2001 roku. Zwraca się w niej uwagę, że 
USA będą:

1. bronić godności ludzkiej;
2. wzmacniać sojusze w celu zwalczania globalnego terroryzmu i zapobiegać 

atakom na USA i ich przyjaciół;
3. współpracować w łagodzeniu konfl iktów regionalnych;
4. zapobiegać groźbom użycia broni masowego rażenia przez wrogów przeciw 

USA i ich sojusznikom;
5. pobudzać wzrost gospodarczy przez wolne rynki i wolny handel;
6. rozszerzać krąg rozwoju poprzez otwieranie społeczeństw i tworzenie infra-

struktury demokratycznej;
7. rozwijać wspólne działania z głównymi mocarstwami światowymi;
8. przekształcać instytucje bezpieczeństwa narodowego USA w celu odpowiada-

nia na zagrożenia i możliwości XXI wieku112.
Analogiczne założenia można znaleźć w opublikowanej cztery lata później Natio-

nal Security Strategy of the United States of America. W jej konkluzjach można zna-
leźć stwierdzenia, że wyzwania stojące przed USA są ogromne, ale kraj ten ma moc 

111 Wśród interesów bardzo ważnych wymienia się: zapobieżenie groźbom lub użyciu broni 
masowego rażenia gdziekolwiek na świecie; zapobieżenie proliferacji broni masowego rażenia oraz 
środków jej przenoszenia; promocję międzynarodowych rządów prawa i pokojowych mechanizmów 
rozwiązywania konfl iktów; zapobieżenie pojawieniu się regionalnego hegemona w ważnych regionach, 
zwłaszcza w rejonie Zatoki Perskiej; promocję pomyślności oraz ochronę sojuszników i przyjaciół USA; 
promocję demokracji, dobrej koniunktury, stabilnośći na zachodniej półkuli; radzenie sobie z konfl iktami 
regionalnymi; utrzymanie przodownictwa w kluczowych technologiach strategicznych, zwłaszcza 
informatycznych; zapobieżenie masowej i niekontrolowanej imigracji do USA; zwalczanie terroryzmu, 
przestępczości międzynarodowej, przemytu narkotyków; zapobieganie ludobójstwu; por. America’s 
National Interests, The Commission on America’s National Interests, July 2000, dostępny w Internecie: 
http://bcsia.ksg.harvard.edu/BCSIA_content/documents/AmerNatInter.PDF (25.10.2008). 

112 Por. The National Security Strategy of the United States of America, The White House, U.S. 
Government Printing Offi ce, Washington 2002. C. Rice, wówczas doradca prezydenta ds. bezpieczeństwa 
narodowego, podsumowała tę strategię jako opartą na trzech fi larach: (1) obrona pokoju poprzez 
przeciwstawienie się przemocy terrorystów i bezprawnych reżimów; (2) zachowanie pokoju poprzez 
promowanie okresu dobrych stosunków pomiędzy mocarstwami na świecie; (3) rozszerzanie pokoju 
poprzez rozszerzanie dobrodziejstw wolności i dobrej koniunktury na świecie. Por. C. Rice, A Balance 
of Power that Favors Freedom, „U.S. Foreign Policy Agenda”, An Electronic Journal of the U.S. 
Department of State, vol. 7, no. 4, December 2002.
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i wpływy, aby na nie odpowiedzieć. Strategia ta jest idealistyczna w odniesieniu do 
celów, realistyczna zaś w odniesieniu do środków. Zwraca się w niej uwagę na fakt, 
że Ameryka nie będzie się cieszyć pokojem, bezpieczeństwem i dobrą koniunkturą, 
jeśli wycofa się ze świata113.

Polityka zagraniczna oparta o Doktrynę Busha raczej nie spełniła pokładanych 
w niej nadziei, a wręcz spowodowała znaczące osłabienie pozycji Stanów Zjedno-
czonych w systemie światowym. Wydaje się, że odejście od liberalnego internacjo-
nalizmu i oparcie się na neokonserwatystach w polityce zagranicznej nie było właś-
ciwym z punktu widzenia interesów amerykańskich114. Dodatkowo znacząco osłabiły 
się wpływy USA w instytucjach międzynarodowych oraz w dziedzinie tak zwanej 
soft power, dzięki której USA mogły realizować więcej celów polityki zagranicznej 
przy użyciu mniejszych sił i środków115. 

3.2.5. Założenia polityki Baracka Obamy

W opublikowanej w maju 2010 roku National Security Strategy of the United States 
zwrócono uwagę na następujące kwestie, uznając ich priorytetowość:

• bezpieczeństwo USA, ich obywateli, sojuszników i partnerów;
• silną, innowacyjną, rosnącą gospodarkę USA w otwartym międzynarodowym 

systemie gospodarczym, który promuje szanse i koniunkturę;
• szacunek dla uniwersalnych wartości, zarówno w kraju, jak i na świecie;
• porządek międzynarodowy wspierany przez przywództwo USA, promujący 

pokój, bezpieczeństwo, szanse poprzez silniejszą współpracę wobec global-
nych wyzwań116.

Administracja podkreślała, że strategię działań należy oprzeć na trzech obszarach 
strategicznych:

• solidnych fundamentach wewnątrz kraju – gospodarce kraju, właściwej edu-
kacji, konkurencyjności gospodarki, prawach człowieka, które to fundamenty 
pozwolą USA sprawować przywództwo poprzez przy kład;

• wspieraniu całościowego zaangażowania (Comprehensive Engagement), czy-
li współpracy z sojusznikami na świecie, kluczowymi państwami (Rosja, Chi-
ny, Indie) i społeczeństwami obywatelskimi na świecie;

113 Por. The National Security Strategy of the United States of America, The White House, U.S. 
Government Printing Offi ce, Washington 2006, s. 49.

114 Por. A. Bacevich, Requiem for the Bush Doctrine, „Current History”, December 2005; C. Kupchan, 
P. Trubowitz, Dead Center: The Demise of Liberal Internationalism in the United States, „International 
Security”, vol. 32, no. 2, Fall 2007; M. Desch, America’s Liberal Illiberalism: The Ideological Origins of 
Overreaction in U.S. Foreign Policy, „International Security”, vol. 32, no. 3, Winter 2007/2008.

115 Odniesienie do soft power w dalszej części niniejszego podrozdziału.
116 Zob. The National Security Strategy of the United States 2010, U.S. Government Printing Offi ce, 

Washington 2010, s. 7.
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• sprawiedliwym i zrównoważonym porządku światowym – wzmocnieniu i re-
formie instytucji międzynarodowych, działaniach w ramach prawa międzyna-
rodowego oraz wsparciu dla nowych instytucji (np. G-20)117.

Jeśli chodzi o instytucje i organizacje międzynarodowe, to, jak twierdzi  Michael 
Mastanduno, USA bardzo pragmatycznie z nich korzystają. Podkreślają ich rolę 
w systemie światowym, starają się jednak promować te instytucje i w tych regionach, 
gdzie jest to w danym momencie użyteczne dla USA, jednocześnie dyskredytując 
i osłabiając pozostałe. Takie podejście wywołuje zrozumiały sprzeciw, w tym ze stro-
ny sojuszników USA, którzy muszą uczestniczyć w takiej polityce118. Zmiany w tej 
sferze, polegające na promocji multilateralizmu w świecie, w którym podstawowe 
konfl ikty nie rozgrywają się już między mocarstwami, ale w świecie opartym na 
gospodarce globalnej, sugeruje Gene Lyons, zaznaczając, że leży to w interesie na-
rodowym USA119. Co więcej, to USA powinny być liderem przemian w instytucjach 
międzynarodowych, które nie spełniają obecnie swojej funkcji, szczególnie ONZ, 
nawet jeśli miałoby to oznaczać doraźne koszty polityczne z punktu widzenia miej-
sca w systemie światowym120.

Istotne są też zmiany, jakie od 1989 roku następują w systemie światowym, a co 
za tym idzie, które determinują zmiany w polityce zagranicznej USA. Podstawo-
wym celem polityki zagranicznej USA od czasu drugiej wojny światowej było, jak 
stwierdzali Michael Smith i Nicholas Khoo, utrzymanie strategicznej przewagi przy 
pomocy własnego potencjału militarnego i ekonomicznego, tak aby nie dopuścić do 
pojawienia się jakiegokolwiek mocarstwa zdolnego zagrozić ich pozycji. Nie chodzi 
tu tylko o bycie kimś na kształt światowego szeryfa, ale przede wszystkim o przeko-
nanie społeczności międzynarodowej, że posiadanie przez USA pozycji hegemonicz-
nej sprzyja umacnianiu pokoju i stabilności na świecie121. 

117 Zob. The National Security Strategy of the United States 2010…, s. 9−16.
118 Por. M. Mastanduno, US Foreign Policy and the Pragmatic Use of International Institutions, 

„Australian Journal of International Affairs”, vol. 59, no. 3, September 2005.
119 Zwraca on uwagę, że unilateralne podejście USA i brak odpowiedniego wykorzystania insty-

tucji międzynarodowych spowodowały ograniczenie siły gospodarczej i militarnej USA. Por. 
G. Lyons, Rethinking American Foreign Policy: Toward Realistic Multilateralism, „American Foreign 
Policy Interests”, no. 29, 2007. Na niebezpieczeństwa unilateralnej polityki USA oraz przekonania 
o wyjątkowości tego kraju zwraca uwagę G. Hodgson, The Myth of American Exceptionalism, Yale 
University Press, New Haven 2009.

120 Por. S. Brooks, W. Wohlforth, Reshaping the World Order, „Foreign Affairs”, March−April 2009.
121 N. Khoo, M. Smith, China and US Foreign Policy in the Asia-Pacifi c: Living With American 

Dominance, „The Royal Institute of International Affairs Briefi ng Paper”, no. 22, June 2001, dostępny 
w Internecie: http://www.riia.org (25.08.2008). W tym kontekście warto zwrócić uwagę na pracę 
Z. Brzezińskiego, który podkreślał, że USA są globalnym supermocarstwem, co jest oparte na czterech 
wymiarach: (1) globalnym zasięgu siły militarnej; (2) globalnym oddziaływaniu gospodarczym; 
(3) globalnej atrakcyjności gospodarczej i kulturowej, oraz (4) globalnej sile politycznego nacisku (ten 
wymiar kumulował trzy poprzednie), za: Z. Brzeziński, Bezład: Polityka światowa na progu XXI wieku, 
Editions Spotkania, Warszawa 1994, s. 81−83. Warto też zwrócić uwagę na artykuł J. Nye’a z 1990 r., 
w którym podkreślał on już wtedy, że relatywna siła USA będzie się zmniejszać, a USA powinny położyć 
nacisk na tak zwaną soft power. J. Nye, Soft Power, „Foreign Policy”, no. 80, Autumn 1990. Ten sam 
autor w swojej pracy na temat soft power, w której podkreśla m.in. zmniejszającą się rolę USA w tym 
wymiarze, opisuje politykę światową jako trójwymiarową grę w szachy: górna szachownica to klasyczne 
militarne sprawy międzypaństwowe (USA są tu hegemonem), środkowa plansza to międzypaństwowe 



Wiek Pacyfi ku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfi ku...96

Jednak zmiany, na które zwrócono uwagę, najprawdopodobniej nie pozwolą 
utrzymać USA dominującej pozycji w systemie światowym, rozumianej jako po-
zycja jedynego supermocarstwa122. Z. Brzeziński podkreśla, że pozycja USA ulega 
i będzie ulegała osłabieniu, a przez to muszą one przygotować się na stopniowe prze-
kazywanie części swojej potęgi na zewnątrz dla stworzenia bardziej sformalizowanej, 
światowej wspólnoty interesów, co może zapobiec globalnemu chaosowi, a jedno-
cześnie umożliwić utrzymywanie USA kluczowej pozycji w systemie123. Na obniża-
jące się możliwości, szczególnie w sferze gospodarczej (w nieco mniejszym stopniu 
militarnej), zwraca się też uwagę w raporcie Global Trends 2025, przygotowanym 
przez National Intelligence Council, w którym jednak podkreśla się, że pozycja USA 
w systemie globalnym przez najbliższe 15−20 lat nadal będzie dominująca, zbliżona 
jednak bardziej do roli pierwszego wśród równych, co jednocześnie będzie zmniej-
szać elastyczność wyboru przez ten kraj różnych opcji w polityce zagranicznej124.

stosunki gospodarcze – tutaj mamy do czynienia z wielobiegunowością (USA, UE, Japonia, Chiny), 
dolna szachownica to zagadnienia ponadnarodowe (terroryzm, przestępczość, zmiany klimatyczne, 
choroby zakaźne – siła szeroko podzielona między państwa i aktorów pozapaństwowych). Por. J. Nye, 
Soft Power: Jak osiągnąć sukces w polityce światowej…, s. 33. Jeśli USA chcą nie tylko wygrywać 
wojny, ale też zachowywać pokój, a także utrzymywać swoją pozycję w systemie światowym, muszą 
pracować nad wszystkimi wymiarami. Ibidem, s. 10. Warto też zwrócić uwagę na przedstawioną tam 
defi nicję soft power, która określana jest jako „zdolność do otrzymywania tego, co chcemy osiągnąć, 
dzięki atrakcyjności raczej niż za pomocą przymusu lub zapłaty. Wyrasta ona z atrakcyjności kultury 
danego kraju, ideałów politycznych i realizowanej polityki”, za: ibidem, s. 24.

122 Na początku lat 90. XX wieku Z. Brzeziński wymieniał zagrożenia dla sprawowania globalnego 
przywództwa przez Stany Zjednoczone, czynniki, które sprawiają, że rola USA w systemie spada 
i nadal będzie spadać. Były to: (1) zadłużenie; (2) defi cyt handlowy; (3) niski poziom oszczędności 
i inwestycji; (4) niska konkurencyjność przemysłu; (5) niskie tempo wzrostu wydajności produkcji; 
(6) niewystarczająca opieka zdrowotna; (7) niski poziom szkolnictwa ponadpodstawowego; 
(8) pogarszająca się infrastruktura społeczna i upadek miast (slumsy jak w Trzecim Świecie); 
(9) chciwa klasa posiadająca; (10) pasożytnicze skłonności do pieniactwa (prawnicy, odszkodowania); 
(11) pogłębiające się problemy rasowe i nędza; (12) szeroko rozprzestrzeniona przestępczość i przemoc; 
(13) masowe upowszechnienie subkultury narkotyku; (14) narastające poczucie beznadziejności (kolejne 
pokolenia żyjące z opieki społecznej); (15) nadmierna swoboda seksualna (problem z rodziną, AIDS); 
(16) intensywne propagowanie demoralizacji przez środki masowego przekazu; (17) upadek świadomości 
obywatelskiej; (18) powstawanie wielokulturowości grożącej pogłębianiem się podziałów społecznych; 
(19) pojawiające się w systemie politycznym rysy (rząd uprzywilejowany i korzystający z pozycji, 
nie zajmuje się problemami zwykłych ludzi); (20) przenikające wszystko poczucie pustki duchowej. 
Oczywiście nie można wszystkich tych czynników odnosić do całego społeczeństwa, to jednak problemy 
podniesione przez Brzezińskiego są bardzo istotne i niewątpliwie znacząco wpływają na osłabienie 
pozycji USA w systemie. Por. Z. Brzeziński, Bezład: Polityka światowa na progu XXI wieku…, s. 93−97.

123 Zob. Z. Brzeziński, Wybór: Dominacja, czy przywództwo, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004, 
s. 18. Autor ten zwraca też uwagę, że w warunkach konsensusu Ameryka byłaby supermocarstwem 
w znaczeniu pozytywnym, w warunkach dominacji zaś − supermocarstwem w znaczeniu negatywnym, 
co wiąże się ze znacznie większymi kosztami. Ibidem, s. 236. 

124 W tym samym raporcie podkreśla się, że nadal będzie istniała istotna potrzeba aktywnego 
uczestnictwa USA w polityce światowej, jednak koszty prowadzenia takiej polityki będą na tyle wysokie, 
że wyborcy amerykańscy mogą doprowadzić do nieco większego izolacjonizmu w polityce zagranicznej 
Stanów Zjednoczonych. Dla roli USA w systemie bardzo ważny będzie rozwój wydarzeń w innych krajach, 
szczególnie w Chinach i Rosji. Por. Global Trends 2025: A Transformed World, National Intelligence 
Council, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 2008, s. 93. Por. też S. Walt, Taming American 
Power, „Foreign Affairs”, vol. 84, no. 5, September−October 2005; A. Gat, The Return of Authoritarian 
Great Powers, „Foreign Affairs”, vol. 86, no. 4, July−August 2005; C. Layne, The Unipolar Illusion 
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3.3. ROLA REGIONU AZJI I PACYFIKU W POLITYCE 
ZAGRANICZNEJ USA

Region Azji i Pacyfi ku odgrywa wyjątkową rolę w systemie światowym, a jego zna-
czenie po zakończeniu zimnej wojny stale rośnie125. Zajmuje on też coraz ważniejszą 
pozycję w amerykańskiej polityce zagranicznej.

3.3.1. Założenia teoretyczne

Warto w ramach analizy amerykańskiej polityki wobec tego regionu wziąć pod uwa-
gę przynajmniej dwie kluczowe orientacje teoretyczne, to jest liberalizm i realizm. 
Podejście realistyczne może być widoczne w polityce równowagi sił i powstrzymy-
wania, wojen w Azji czy obecności militarnej USA w regionie. Jest to swoisty he-
gemoniczny układ między Stanami Zjednoczonymi a Azją Wschodnią – USA za-
pewniają bezpieczeństwo i stabilność systemu oraz dostęp do technologii i rynków, 
w zamian kraje Azji Wschodniej oferują dyplomatyczne, logistyczne i gospodarcze 
wsparcie dla systemu regionalnego, w którym dominują USA. W strategii liberal-
nej obrano za podstawę trzy elementy, które gwarantują stabilny system w regionie: 
otworzyć (opening up), skrępować (tie down) i powiązać (bind together). Otwarcie 
odnosi się do używania handlu, inwestycji, wymi any kulturalnej i społeczności mię-
dzynarodowej w krajach, które często są izolowane i cechują się silnymi instytucjami 
państwowymi. Koncepcja ta była mocno wspierana przez prezydenta Billa Clintona, 
który uważał, że zapewnienie dobrobytu i autonomii w gospodarce i społeczeństwie 
pocią ga za sobą polityczny pluralizm, który jest korzystny z punktu widzenia inte-
resów amerykańskich. Krępowanie odnosi się do zachęcania rządów, aby uczestni-
czyły w międzynarodowych organizacjach i instytucjach (gdzie zostaną związane 
istniejącymi tam regułami, które same przyjmą), takich jak WTO, APEC czy ARF 
(najlepszy przykład w dziedzinie bezpieczeństwa ze względu na swą inkluzyjność). 

Revisited: The Coming End of the United States’ Unipolar Moment, „International Security”, vol. 31, 
no. 2, Fall 2006; J. Kurlantzick, The Decline of American Soft Power, „Current History”, December 
2005; J. Ikenberry, The Strange Triumph of Unilateralism, „Current History”, December 2005; T. Paul, 
Soft Balancing in the Age of U.S. Primacy, „International Security”, vol. 30, no. 1, Summer 2005; 
R. Pape, Soft Balancing against the United States, „International Security”, vol. 30, no. 1, Summer 2005; 
F. Schuller, T. Grant, Executive Diplomacy: Multilateralism, Unilateralism and Managing American 
Power, „International Affairs”, vol. 79, no. 1, 2003; K. Waltz, Globalization and American Power, „The 
National Interest”, Spring 2000; J. Hoge, A Global Power Shift in the Making, „Foreign Affairs”, July−
August 2004; J. Nye, The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It 
Alone, Oxford University Press, Oxford−New York 2002, s. 137−171.

125 Warto zwrócić uwagę, że sytuacja strategiczna w Azji zmieniła się znacznie bardziej po 
upadku Związku Radzieckiego w 1991 r., i ta data wydaje się istotniejsza jako przełomowa dla wielu 
zachodzących w regionie wydarzeń. Rok 1989 jest ważny jako rok utworzenia APEC, tak też należy 
go odczytywać w kontekście niniejszej pracy. W 1989 roku doszło też do stłumienia studenckich 
manifestacji na placu Tiananmen w Pekinie, co może być postrzegane jako przyczyna spowolnienia 
procesu przemian w regionie.
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Takie członkostwo pociąga za sobą zarówno oczekiwania, jak i obowiązki w sto-
sunku do rządów poszczególnych państw będących członkami organizacji i insty-
tucji regionalnych oraz globalnych. Powiązanie wreszcie odnosi się do tworzenia 
formalnych więzi pomiędzy krajami, które są potencjalnymi adwersarzami, przez 
co ogranicza się bodźce do ich balansowania przeciw sobie nawzajem (najlepszym 
przykładem byłaby tutaj EWWiS)126.

 3.3.2. Cele polityki G.H. Busha

Do końca zimnej wojny Azja Wschodnia była jednak drugoplanowym polem dzia-
łania administracji amerykańskiej. O zmianie priorytetów mogliśmy się przekonać, 
kiedy prezydent George Herbert Bush w swoją pierwszą podróż zagraniczną wyru-
szył do Azji (był pierwszym amerykańskim prezydentem, który się na to zdecydo-
wał, wcześniej miejscem pierwszej podróży była zawsze Europa)127. 

Takie podejście miało swoje uzasadnienie w wielu opiniach i analizach, z którymi 
miały do czynienia instytucje odpowiedzialne za kreację polityki zagranicznej USA. 
Na przełomie lat 80. i 90. XX wieku zwracano uwagę szczególnie na gwałtowny roz-
wój gospodarczy regionu, zwłaszcza jeśli chodzi o Japonię, oraz idący za tym wzrost 
wpływów politycznych, prognozując, że świat stanął na progu Ery Pacyfi ku128. 

Zestaw raportów East Asia: Challenges for U.S. Economic and Security Interests 
in the 1990’s przygotowany dla Committee of Ways and Means Izby Reprezentan-
tów omawiał trendy w Azji Wscchodniej oraz ich implikacje dla Stanów Zjednoczo-
nych, a także przedstawiał rekomendacje dla tego kraju129. Jeśli chodzi o trendy, które 
wówczas zostały zaprezentowane, były to:

126 Por. J. Ikenberry, America in East Asia: Power, Markets, and Grad Strategy [w:] E. Krauss, 
T. Pempel eds., Beyond Bilateralism: U.S.−Japan Relations in the New Asia-Pacifi c, Stanford University 
Press, Stanford 2004, s. 41−45.

127 Jak napisał doradca ds. bezpieczeństwa narodowego prezydenta Busha, Brent Scowcroft, 
administracja szukała pretekstu, aby odwiedzić Chiny jeszcze w pierwszym kwartale urzędowania 
prezydenta, ponieważ w maju zaplanował tam wizytę radziecki przywódca Michaił Gorbaczow. 
Brakowało jednak okoliczności usprawiedliwiających taką wizytę. Stały się nimi uroczystości 
pogrzebowe japońskiego cesarza Hirohito, które zaplanowano na 24 lutego. Już w następnym dniu 
prezydent wylądował w Pekinie, co okazało się „sygnałem priorytetów nowej ery” dla administracji, 
gdyż nowy prezydent zwykle odwiedzał najpierw Europę, za: B. Scowcroft, w: G. Bush, B. Scowcroft, 
Świat przekształcony, Politeja, Warszawa 2000, s. 101−102.

128 Porównaj raporty: Economic Changes in the Asian Pacifi c Rim: Policy Prospectus, Economic 
Division, Foreign Affairs and National Defense Division, Offi ce of Senior Specialist, Congressional 
Research Service, Washington 1986, gdzie zwraca się uwagę na rolę Japonii, proeksportową strategię 
rozwoju nowo uprzemysłowionych krajów Azji (NIC Newly Industralized Countries), rolę Indonezji, 
Malezji, Filipin i Tajlandii oraz implikacje dla USA. 

129 Poniższe rekomendacje pochodzą z zestawu raportów East Asia: Challenges for U.S. Economic 
and Security Interests in the 1990’s, Committee on Ways and Means, U.S. House of Representatives, U.S. 
Government Printing Offi ce, Washington 1988.
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1. dynamizm gospodarczy regionu − Azja Wschodnia130 jako wyłaniające się 
centrum światowej potęgi gospodarczej;

2. opór przed formowaniem regionalnej organizacji gospodarczej – Japonia 
i USA miały dominować w stosunkach handlowych i inwestycyjnych w regio-
nie131;

3. nowe wyzwania polityczne i gospodarcze – zakładano, że import USA z re-
gionu (oraz defi cyt handlowy) będzie rósł znacznie wolniej niż wcześniej, stąd 
Japonia musiałaby znacząco zwiększać swój import; konkurencja w handlu 
może zwiększać ryzyko wewnątrzregionalnych konfl iktów, niepewna jest rola 
ChRL;

4. zwiększanie się wpływu Japonii – zajmowała ona wówczas kluczową rolę 
w handlu, inwestycjach, pomocy rozwojowej dla regionu, a jednocześnie była 
głównym wierzycielem USA – to powodowało odczucie, że rola Japonii wzra-
sta, a USA spada;

5. zagrożenia bezpieczeństwa zmniejszyły się ze względu na rozwój gospodar-
czy132.

Rekomendacje dla polityki USA obejmowały:
1. ograniczenie defi cytu handlowego USA poprzez zmiany w polityce makroe-

konomicznej (ważne, aby ograniczyć wrażenie spadku roli Ameryki);
2. przeznaczenie większych zasobów w celu przygotowania się na wyzwania 

Azji Wschodniej (Japonii)133;
3. scentralizowane, instytucjonalne podejście do regionu – połączenie spraw 

bezpieczeństwa, handlu i technologii (stworzenie scentralizowanego aparatu 
odpowiedzialnego za ten region świata);

130 Zwracano uwagę na Japonię, Chiny, cztery nowo uprzemysłowione kraje Azji (Tajwan, Koreę 
Południową, Hongkong i Singapur) oraz cztery kluczowe kraje ASEAN, to jest Malezję, Tajlandię, 
Indonezję i Filipiny, jak również Australię i Nową Zelandię – zaliczane tutaj do Azji Wschodniej. W tym 
kontekście można też rozumieć określenie Azja-Pacyfi k jako USA w Azji Wschodniej.

131 USA i Japonia były pierwszym lub drugim partnerem handlowym prawie każdego z krajów 
regionu, a powiązania gospodarcze pomiędzy pozostałymi krajami rosły stosunkowo powoli, brakowało 
wspólnych interesów.

132 Implikacje dla długookresowych interesów USA obejmowały: (1) dostosowanie się do dynamiki 
Azji Wschodniej – zwracano szczególnie uwagę na komplementarność gospodarek regionu − szczególnie 
Japonii i pozostałych (podkreślano też wysoką stopę oszczędności w tych krajach, agresywne strategie 
biznesowe i przemysłowe, wyższe wydatki na badania i rozwój); (2) zmniejszające się wpływy USA – 
nie będą w stanie absorbować eksportu z Azji (tę rolę przejmie Japonia, jeśli otworzy rynki, a USA nie 
zmniejszą defi cytu); (3) silniejsza i bardziej niezależna Japonia – tutaj niewiadomą było, czy będzie 
chciała zmiany w systemie powojennym, czy raczej nadal pozostanie sojusznikiem USA; obawy 
wzbudzało też ryzyko, że Japonia będzie chciała stanąć na cele azjatyckiego bloku gospodarczego, 
który wykluczy Stany Zjednoczone (wytłuszczenie M.G.); (4) ograniczenia działań USA zmierzających 
do otwarcia rynków – ze względu na konsekwencje polityczne w demokratyzujących się krajach regionu, 
problemy z rolnictwem w niektórych krajach; (5) zmiany pokoleniowe – obawy, czy nowe pokolenie 
liderów, szczególnie japońskich, nadal będzie proamerykańskie.

133 W tym czasie zarówno większość zasobów w polityce zagranicznej, jak i uwaga mediów 
i obywateli, koncentrowały się na problemie Związku Radzieckiego.
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4. kryteria podziału obciążeń – głównie w odniesieniu do obecności militarnej 
USA w regionie, która była kosztowna, służąc nie tylko jako zachodnia linia 
obrony USA, ale też zapewniając bezpieczeństwo państwom regionu134.

Z obecnego punktu widzenia można oczywiście odmówić wielu z tych założeń 
aktualności, szczególnie rola Japonii okazała się znacznie mniejsza, niż wówczas 
przypuszczano. Przyczyniła się do tego tak zwana stracona dekada lat 90., w której 
kraj ten popadł w stagnację gospodarczą. Jednak nadal bardzo istotnym pozostaje 
problem amerykańskiego defi cytu handlowego z regionem, a opór USA przed formo-
waniem regionalnego bloku polityczno-gospodarczego (EAEC) uniemożliwił jego 
kreację w latach 90. XX wieku. Niewątpliwie jednak przedstawione założenia były 
kluczowe dla polityki USA w regionie w początkach lat 90. ubiegłego wieku.

W 1991 roku James Baker, ówczesny Sekretarz Stanu USA, zwrócił uwagę na 
rolę regionu Azji i Pacyfi ku i potrzebę zaangażowania USA. Zaangażowanie to miało 
być kluczowe nie tylko dla Stanów Zjednoczonych czy samego regionu, ale także 
dla systemu międzynarodowego, który próbowały stworzyć USA. Podkreślał on zo-
bowiązania obronne USA jako kluczowe dla stabilności regionu, ale zwracał jedno-
cześnie uwagę na rosnącą rolę i możliwości sojuszników i przyjaciół USA. W swoim 
tekście wymieniał on dwa podstawowe cele amerykańskie w regionie: wzmacnianie 
trendów demokratycznych i tworzenie ram dla integracji gospodarczej135.

Również w sferze bezpieczeństwa raporty podkreślają rolę regionu dla USA oraz 
USA dla regionu. W przygotowanym w 1992 roku raporcie dla Kongresu zwraca się 
uwagę, że przez ostatnie dwa stulecia cele amerykańskie w regionie nie uległy zna-
czącym zmianom, obejmując zapewnienie handlowego dostępu do regionu, wolność 
żeglugi oraz zapobieżenie powstaniu hegemonicznego państwa lub koalicji. Pacyfi k 
zaś dla USA, potęgi morskiej, jest i był główną arterią strategiczną. W związku z tym 
zwracano uwagę, że:

1. zaangażowanie USA w regionie jest kluczowe dla bezpieczeństwa i stabilno-
ści regionu;

134 Por. East Asia: Challenges for U.S. Economic and Security Interests in the 1990’s… Rekomendacje 
przytoczone na podstawie podsumowania przygotowanego przez R. Ahearna z Congressional Research 
Service. Poszczególne panele obejmowały następujące zagadnienia: East Asia: A Growing Center of 
World Economic Power, ibidem, s. 3−28; East Asia as a Regional Trading Block, ibidem, s. 29−49; Policy 
Challenges for Newly Industrializing Asia, ibidem, s. 50−72; Japan as a Superpower: Implications for 
U.S. Interests, ibidem, s. 73−111; Security Issues Raised by the East Asian Challenge, ibidem, s. 112−138; 
U.S. Trade Strategy to Open Up East Asian Markets, ibidem, s. 139−158.

135 Por. J. Baker, America in Asia: Emerging Architecture for a Pacifi c Community, „Foreign 
Affairs”, Winter 1991/1992. Warto też zwrócić uwagę na wypowiedź Dana Quayle’a, wiceprezydenta 
USA, którą wygłosił na konferencji PECC w Singapurze w 1991 r., a w której zwracał uwagę, że Pacyfi k 
to region wzrostu i możliwości, ale przede wszystkim na fakt, że w 1990 r. wartość transpacyfi cznego 
handlu USA przekroczyła wartość handlu transatlantyckiego, a handel z krajami ASEAN (wówczas 
ASEAN-6) zrównał się prawie z handlem z Niemcami. Podkreślił też, że stałymi celami USA są 
bezpieczny i pokojowy świat, wzrastająca gospodarka światowa, oparta na wolnym handlu, otwartych 
rynkach i integracji gospodarczej, oraz wolność i demokracja, a cele te są też w żywotnym interesie Azji 
i wymagają stałej współpracy Azji i Ameryki. Por. U.S. Vice President Dan Quayle’s Address, Pacifi c 
Economic Cooperation Conference, Singapore, 22 May 1991, „ASEAN Economic Bulletin”, vol. 8, 
no. 1, July 1991.
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2. rozmieszczenie sił amerykańskich w regionie jest podstawą jego stabilności, 
ale to dzięki niemu USA mogą odgrywać unikalną rolę stabilizatora i kluczo-
wego aktora;

3. stabilność regionu służy żywotnym interesom narodowym zarówno USA, jak 
i ich sojuszników;

4. w związku z tym USA mogą i muszą odgrywać rolę w zabezpieczeniu przy-
szłości tego rozległego, kompleksowego i dynamicznego regionu136. 

Prezydent Bill Clinton zwyciężył wybory, głosząc hasła gospodarcze oraz zwra-
cając uwagę na prawa człowieka i demokrację, stąd w trakcie jego administracji 
 akcenty strategii amerykańskiej zostały przesunięte ze spraw militarnych i bez-
pieczeństwa na te właśnie problemy. Rola regionu Azji i Pacyfi ku została bardzo 
dobitnie podkreślona przez Winstona Lorda – Asystenta Sekretarza Stanu ds. Azji 
Wschodniej i Pacyfi ku w 1993 roku, kiedy mówił on: 

żaden region na świecie nie jest dla Stanów Zjednoczonych ważniejszy niż Azja i Pacyfi k. 
Jutro, w XXI wieku, żaden region nie będzie równie istotny. (...) Nasze interesy w regionie 
są ogromne. Musimy zintegrować nasze wysiłki w sferach gospodarczej, politycznej i bez-
pieczeństwa. Nadszedł czas, aby zbudować – wraz z innymi – nową Wspólnotę Pacyfi ku 
(Pacifi c Community)137.

W tym samym wystąpieniu z 1993 rorku W. Lord przedstawił 10 celów polityki 
amerykańskiej w regionie (wytłuszczenia M.G.):

1. budowa globalnego partnerstwa z Japonią, odzwierciedlającego dojrzałą rów-
nowagę odpowiedzialności;

2. usunięcie zagrożenia nuklearnego i dążenie do pokojowego pojednania na 
Półwyspie Koreańskim;

3. przywrócenie silnych podstaw współpracy z Chinami, gdzie otwartość poli-
tyczna dogania reformy gospodarcze;

4. pogłębienie więzów z ASEAN, które poszerza swoje członkostwo i zasięg;

136 Rekomendacje te były analogiczne do przedstawionych w 1990 r. Por. A Strategic Framework for 
the Asia-Pacifi c Rim, Report to the Congress, U.S. Department of Defense 1992, dostępny w Internecie: 
http://www.shaps.hawaii.edu/security/report-92.html (25.10.2008). Na rolę Azji jako najważniejszego 
dla USA regionu świata na początku lat 90. XX wieku zwracał też uwagę raport Committee on Armed 
Service Izby Reprezentantów z 1993 r., w którym podkreślano, że jest to główny rynek dla handlu USA, 
najważniejsze problemy bezpieczeństwa kumulują się w tym regionie, Chiny mogą być kluczowe dla 
równowagi sił w nadchodzącym stuleciu, a wiele krajów azjatyckich walczy o demokrację. Raport ten 
był już przygotowany dla administracji Billa Clintona, a rekomendacje odzwierciedlały też specyfi czne 
problemy z Guam, Wyspą Wake, Japonią, Chinami, Hongkongiem i Wietnamem. Por. Report of the 
Delegation to East Asia of the Committee on Armed Services, House of Representatives, One Hundred 
Third Congress, Second Session, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 1994.

137 W. Lord, Statement Before The Senate Foreign Relations Committee, Washington, DC, March 31, 
1993, US Department of State Dispatch, vol. 4, no. 14, April 5, 1993, dostępny w Internecie: http://
dosfan.lib.uic.edu/ERC/briefi ng/dispatch/1993/html/Dispatchv4no14.html (25.08.2008). Odnosząc się 
do roli regionu Azji i Pacyfi ku oraz Wspólnoty Pacyfi ku, warto wziąć pod uwagę APEC, które może być 
uznane za modelowy wręcz instrument uprawomocniający obecność USA w tym regionie. Jak napisał 
w 1993 r. P. Wolfowitz: „APEC egzemplifi kuje tę oczywistą prawdę, że USA są częścią regionu Pacyfi ku, 
a nie dwóch regionów osobno, to jest Azji Wschodniej i Ameryki Północnej”. P. Wolfowitz, APEC and 
US Interests in Asia, cyt. za.: E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfi ku…, s. 248.
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5. otrzymanie jak najpełniejszych danych dotyczących utraconych w walce przy 
okazji normalizacji stosunków z Wietnamem;

6. zabezpieczenie pokojowej, niepodległej i demokratycznej Kambodży;
7. wzmocnienie APEC – kamienia węgielnego współpracy gospodarczej Azji 

i Pacyfi ku;
8. rozwój wielostronnych forów konsultacyjnych w sprawach bezpieczeń-

stwa, przy jednoczesnym utrzymywaniu dotychczasowych sojuszy;
9. rozwój regionalnej współpracy w odniesieniu do wyzwań globalnych, takich 

jak środowisko naturalne, uchodźcy, zdrowie, narkotyki, nieproliferacja, kon-
trola zbrojeń;

10. promocja demokracji i praw człowieka tam, gdzie wolność dopiero rozkwita138.
W związku ze wzrostem znaczenia ekonomicznego tego regionu USA zrezyg-

nowały z forsowania strategii powstrzymywania na rzecz strategii kompleksowego 
zaangażowania. Również nazwa − region Azji i Pacyfi ku − ma związek z chęcią 
podkreślenia, że USA są częścią tego regionu, a przez to ułatwienia tam promocji 
zarówno interesów ekonomicznych, jak i wartości amerykańskich139. 

3.3.3. Założenia polityki Billa Clintona

W opublikowanej w 1995 roku National Security Strategy of Engagement and Enlar-
gement zwracano uwagę na ciągły wzrost roli Azji Wschodniej dla bezpieczeństwa 
i koniunktury USA, a także na fakt, że nigdzie w świecie zaangażowanie USA nie jest 
tak istotne. Odnosząc się do pojęcia Wspólnoty Pacyfi ku, podkreślano, że pierwszym 
jej fi larem jest bezpieczeństwo140, drugim wzrost koniunktury gospodarczej w regio-
nie (tu szczególnie ważna rol a APEC141), a trzecim wspieranie reform demokratycz-
nych142.

W tym samym roku ukazała się, przygotowana przez Departament Obrony, Uni-
ted States Security Strategy for the East Asia-Pacifi c Region, określana też mianem 
Raportu Nye’a, od nazwiska Josepha Nye’a, Asystenta Sekretarza Obrony ds. Mię-

138 W. Lord zaznaczał, że kolejność poszczególnych celów nie odnosi się do ich priorytetów, jest 
przypadkowa. Por. W. Lord, Statement Before The Senate…

139 Por. E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfi ku…, s. 138–139.
140 Zwracano tutaj uwagę na dwustronne sojusze z Japonią, Koreą Południową, Tajlandią, Filipinami, 

rolę wojsk amerykańskich (ok. 100 tys.), zwalczanie broni masowego rażenia na Półwyspie Koreańskim 
i w Azji Południowej oraz rozwijanie współpracy wielostronnej w tej dziedzinie (ASEAN Regional 
Forum). Podkreślano też rolę współpracy z Koreą Południową oraz dążenie do zjednoczenia Korei 
i współpracy z Chinami (KNU, rozmowy ws. GATT/WTO), aby nie stały się zagrożeniem dla regionu.

141 Oraz pierwszego szczytu APEC zorganizowanego przez prezydenta Clintona w Seattle w 1993 r. 
Zwracano też uwagę na porozumienie gospodarcze z Japonią, które szerzej otwierało jej rynki, oraz na 
współpracę gospodarczą z ChRL. 

142 Tutaj odnoszono się do tak zwanych wartości azjatyckich i poglądów, które sugerowały, że 
demokracja nie znajduje miejsca w społeczeństwach azjatyckich. Podkreślano, że choć każdy kraj musi 
sam znaleźć swoją formę demokracji, nigdzie nie można pozwolić na tyranię i łamanie praw człowieka, 
co odnoszono szczególnie do Birmy i Chin. Por. A National Security Strategy of Engagement and 
Enlargement..., s. 28.
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dzynarodowych Problemów Bezpieczeństwa. Opierała się ona na trzech elementach 
– wzmocnieniu sojuszy, utrzymaniu obecności militarnej w regionie143 oraz rozwoju 
instytucji regionalnych, takich jak APEC czy Forum Regionalne ASEAN144. Podobne 
cele i założenia można było znaleźć w przygotowanej przez Kurta Campbella United 
States Security Strategy for the East Asia-Pacifi c Region z 1998 roku145.

National Security Strategy for a New Century z 1998 roku w zasadzie dostosowy-
wała cele ze strategii roku 1995 do zmian w regionie, jak na przykład powiększonego 
ASEAN, zmienionych warunków współpracy USA i Japonii (1996−1997), popra-
wionych po wizycie Jiang Zemina stosunków z Chinami czy problemów związanych 
z azjatyckim kryzysem gospodarczym146.

3.3.4. Zmiany w polityce G.W. Busha

W 2000 roku Commision on America’s National Interest określiła szczegółowo inte-
resy USA w regionie. Interesy żywotne zdefi niowane w jej raporcie to: 

• ustanowienie przez USA owocnych stosunków z Chinami, głównym poten-
cjalnym, strategicznym przeciwnikiem w Azji Wschodniej; 

• zapewnienie przetrwania Korei Południowej i Japonii jako wolnych i niepod-
ległych państw oraz ich aktywnej współpracy z USA w rozwiązywaniu prob-
lemów regionalnych i globalnych. 

Wśród interesów bardzo ważnych wymieniono: 
• utrzymanie pokoju na Półwyspie Koreańskim i w Cieśninie Tajwańskiej; 

143 Nie przewidywano redukcji sił amerykańskich w regionie (miały pozostać na poziomie 100 tys.). 
Redukcja taka miała miejsce za czasów G.H. Busha, kiedy siły w regionie zostały ograniczone z ok. 130 
do 100 tys. (było to związane również z likwidacją baz na Filipinach).

144  Por. Strategy for East Asia and the U.S.−Japan Security Alliance, Remarks by Joseph S. Nye 
Jr., assistant secretary of defense for international security affairs, Pacifi c Forum Center for Strate-
gic and International Studies/Japanese Institute of International Affairs Conference, San Francisco, 
March 29, 1995, dostępna w Internecie: http://www.defenselink.mil/speeches/1995/s19950329-nye.
html (25.08.2008).

145  Por. United States Security Strategy for the East Asia-Pacifi c Region, East Asian Strategy Report: 
1998, Department of Defense, November 1998 (Prepared by Dr. Kurt Campbell, Deputy Assistant 
Secretary of Defense for International Security Affairs: Asian and Pacifi c Affairs Bureau), dostępna 
w Internecie: http://www.defenselink.mil/pubs/easr98/easr98.pdf (25.08.2008).

146 A National Security Strategy for a New Century, op. cit., s. 41−47. Warto też zwrócić uwagę na 
pragmatyczne i realistyczne przedstawienie azjatyckich celów polityki USA, które zdefi niował w 1997 r. 
H. Kissinger. Według niego podejście do tego regionu powinno cechować się: (1) utrzymaniem dobrych 
stosunków ze wszystkimi państwami tego regionu, tak aby zapewnić sobie jak największą elastyczność 
w działaniach dyplomatycznych; ze względu na nieuniknione kryzysy nie należy dzielić ich na państwa 
zaprzyjaźnione i wrogie; (2) kontynuacją sojuszu z Japonią, ale bez popierania jej ekspansjonizmu 
w regionie; (3) umocnieniem sojuszu z Republiką Korei oraz polityką na rzecz zjednoczenia; 
(4) ustanowieniem autentycznego strategicznego dialogu z Chinami; „polityka USA nie może nie brać 
pod uwagę możliwości politycznego porozumienia z Chinami, gdyż obydwa państwa mają wspólny 
interes w uniknięciu wojny w Azji i to w sytuacji, gdy Chiny często nie potrafi ą porozumieć się ze swoimi 
sąsiadami”. Cyt. za: „Rocznik Strategiczny 1996/97”, Warszawa 1997, s. 280–281.
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• doprowadzenie do trwałego pojednania Chin i Japonii na warunkach korzyst-
nych dla Ameryki. 

Wśród interesów ważnych znalazły się:
• pozostanie krajów Azji Wschodniej, włączając w to Chiny, na ścieżce prowa-

dzącej do demokracji i wolnego rynku; 
• zapewnienie większej otwartości rynków Azji Wschodniej dla dóbr, usług i in-

westycji amerykańskich;
• osiągnięcie pokojowych rozstrzygnięć drugorzędnych konfl iktów terytorialnych, 

takich jak konfl ikty na Morzu Południowochińskim czy o wyspy Senkaku147. 
Komisja zwracała też uwagę na uprzywilejowaną pozycję USA w regionie, dzięki 

której przy pomocy względnie niewielkich środków są one w stanie zachowywać 
wpływ na region (podkreślano kluczową rolę sojuszy) oraz na fakt, że pojawienie 
się nowego hegemona (w domyśle Chińskiej Republiki Ludowej, która jednak nie 
wydawała się zdolna zająć tej pozycji w najbliższym czasie) mogłoby zagrozić tej 
uprzywilejowanej pozycji, więc należało zrobić wszystko, aby przed takim scenariu-
szem się chronić148.

Już podczas kampanii prezydenckiej w 2000 roku Condoleezza Rice, przyszły 
doradca G.W. Busha ds. bezpieczeństwa narodowego i sekretarz stanu, zwróciła 
uwagę, że USA powinny w większym stopniu przyjąć realistyczne podejście do poli-
tyki zagranicznej, zwracając uwagę na interes narodowy. W tym kontekście pojawiły 
się określenia ChRL jako strategicznego współzawodnika, a Korei Północnej jako 
państwa zbójeckiego (rogue state)149.

Zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku spowodowały istotną zmianę 
sytuacji strategicznej na świecie, w szczególności zaś w polityce wewnętrznej i za-
granicznej USA. Istotne przewartościowania dotyczyły też polityki tego mocarstwa 
w stosunku do systemu regionalnego Azji i Pacyfi ku, a także kształtu samego syste-
mu. Co ciekawe, osłabiły one w pewnej mierze podejście do regionu w duchu reali-
zmu, wyrażające się między innymi w traktowaniu Chin jako kluczowego współza-
wodnika, czy w niezbyt dobrych stosunkach z Rosją (wydaje się, że Władimir Putin 
właściwie wykorzystał moment na poprawę stosunków), choć Korea Północna zosta-
ła zaliczona do „osi zła”. Istotne znaczenie zyskały zamieszkane przez muzułmanów 
Malezja i Indonezja oraz problem organizacji terrorystycznych w tych krajach150. 

147  Cele wymieniono za: America’s National Interests..., s. 24.
148 Por. ibidem, s. 24−25.
149 Zob. C. Rice, Promoting the National Interest, „Foreign Affairs”, January−February 2000.
150 W odniesieniu do polityki wobec państw regionu i problemów poruszanych przez prezydenta Busha 

w czasie wizyty w określonych państwach (Japonia, Republika Korei, Chińska Republika Ludowa), jak 
również polityki USA wobec państw azjatyckich (szczególnie w odniesieniu do problemów terroryzmu 
również w Azji Pd.-Wsch.), zob. Statement of the Honorable James A. Kelly, Assistant Secretary of 
State, East Asian and Pacifi c Affairs [w:] U.S. Interests in East Asia and the Pacifi c: Problems and 
Prospects in the Year of the Horse, Hearing before the Subcommittee on East Asia and the Pacifi c of the 
Committee on International Relations, House of Representatives, February 14, 2002, U.S. Government 
Printing Offi ce, Washington 2002, s. 8−15. Zob. też K. Dumbaugh, President Bush’s 2002 State Visits in 
Asia: Implications, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2002, gdzie 
zwraca się uwagę na inne aspekty wizyt, m.in. problemy gospodarcze Japonii, chłodne przyjęcie w Korei 
Południowej i poprawę w stosunkach USA−Chiny w związku z globalną wojną z terroryzmem.
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Warto uwzględnić wagę i znaczenie tych zamachów dla Stanów Zjednoczonych i po-
traktować je jako cezurę oraz punkt odniesienia dla niektórych zachowań i działań 
USA w systemie regionalnym i światowym151. 

Wydaje się, że Stany Zjednoczone, zajęte problemami innych części świata, 
szczególnie zaś konfl iktami w Afganistanie i Iraku, a co za tym idzie, posiadają-
ce mniejszą wolę i możliwości oddziaływania w systemie basenu Pacyfi ku, zaczęły 
stopniowo tracić swoją w nim pozycję. Pozycja ta pozostaje dominująca, ale siła 
konkurentów regionalnych (zarówno państwowych, jak i międzynarodowych) stała 
się realnym zagrożeniem dla statusu USA, z czego władze amerykańskie zdały sobie 
sprawę w ostatnim czasie. W rezultacie tego możemy obserwować nasilenie inicja-
tyw dyplomatycznych zmierzających do odbudowania i wzmocnienia roli Stanów 
Zjednoczonych jako głównego rozgrywającego w regionie152. 

W National Security Strategy z 2002 roku napisano, że ataki z 11 września zrewi-
talizowały azjatyckie sojusze USA, pokazując, że są one elastyczne w takim stopniu, 
by zmierzyć się z nowymi zagrożeniami. W związku z tym podkreślono:

1. rolę współpracy z Japonią w kreowaniu polityki regionalnej i globalnej: 
wspólne interesy, wartości oraz współpracę dyplomatyczną i bezpieczeństwo;

2. współpracę z Koreą Południową, po to by czujnie obserwować Koreę Północ-
ną, przyczyniając się do większej stabilności w regionie w długim okresie;

3. współpracę z Australią (pięćdziesięcioletnią);
4. utrzymywanie w regionie sił odzwierciedlających zobowiązania wobec so-

juszników, wymagania, możliwości techniczne i środowisko strategiczne;
5. współpracę z instytucjami takimi jak ASEAN i APEC, aby rozwinąć połącze-

nie instytucji regionalnych i globalnych, co pozwoli poradzić sobie ze zmia-
nami w tym regionie.

151  Warto jednak zwrócić uwagę na więcej kluczowych zmiennych w tym regionie, takich jak: 
(1) wzrost (lub ponowne wyłanianie się) Chin i ich walkę o wpływy i przywództwo zwłaszcza z Japonią 
i Koreą Południową; (2) globalizację oraz transnarodową ekspansję korporacji i łańcuchów produkcji; 
(3) wpływ liberalizacji handlu i inwestycji; (4) globalną wojnę z terroryzmem; (5) wzrost znaczenia 
europejskiego modelu bezpieczeństwa, w którym nacisk jest kładziony na stopniową budowę instytucji 
i zaufania, a który to model wypiera ten oparty realistycznej równowadze sił (ten aspekt wydaje się 
szczególnie istotny dla pozycji USA w regionie). Por. D. Nanto, East Asian Regional Architecture: 
New Economic and Security Arrangements and U.S. Policy, CRS Report for Congress, Congressional 
Research Service, Washington 2008, s. 1. Z tezą o przełomowej roli wydarzeń z 11 września polemizują 
też D. Camroux i N. Okfen, Introduction: 9/11 and US−Asian Relations: Towards a ‘New World Order’?, 
„The Pacifi c Review”, vol. 17, no. 2, June 2004.

152  Na rolę USA w regionie oraz fakt, że „zaniedbanie” tego regionu w polityce USA ze względu 
na globalną wojnę z terroryzmem oraz większe skupienie uwagi na Bliskim i Środkowym Wschodzie 
jest zjawiskiem przejściowym, zwraca uwagę Lowell Dittmer. Podkreśla on z jednej strony wagę Azji 
Wschodniej dla systemu światowego, w tym szczególnie dla gospodarki światowej, z drugiej zaś dla samej 
gospodarki USA (handel, inwestycje, fakt, że kraje Azji Wschodniej, szczególnie zaś ChRL, są głównymi 
wierzycielami Stanów Zjednoczonych). Zwraca też uwagę na aspekty strategiczne, czyli na wielkość sił 
zbrojnych i wydatków militarnych państw regionu, zagrożenia strategiczne, zaangażowanie militarne 
USA w regionie, rolę regionu dla handlu światowego (w tym potrzebę utrzymywania bezpieczeństwa 
Cieśniny Malakka, przez którą przepływa prawie połowa światowego transportu morskiego). W końcu 
podkreśla historyczne zaangażowanie USA w regionie. Zob. L. Dittmer, Assessing American Asia Policy, 
„Asian Survey”, vol. 47, no. 4, July−August 2007.
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W dokumencie tym pokreślono też rolę współpracy USA i Rosji, które to kra-
je budują partnerstwo strategiczne, potrzebę silnych związków z Indiami, krajem 
demokratycznym przywiązanym do wolności politycznych i wspólnymi interesami 
strategicznymi, a wreszcie konstruktywnych stosunków z Chinami, podkreślając 
fakt, że USA wspierają silne i dobrze prosperujące Chiny oraz to, że współpracują 
z nimi w utrzymaniu pokoju i bezpieczeństwa w Azji Wschodniej (Korea, wojna 
z terroryzmem)153. 

W National Security Strategy z 2006 roku zwraca się uwagę na fakt, że Stany 
Zjednoczone są narodem Pacyfi ku, który posiada rozległe interesy w regionie Azji 
Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Stabilność i koniunktura w regionie zale-
ży od ich nieprzerwanego zaangażowania: utrzymywania rozbudowanych sojuszy 
wspieranych przez rozmieszczone siły bezpieczeństwa, wspierających integrację 
gospodarczą poprzez rozwinięty handel i inwestycje oraz promujących demokrację 
i prawa człowieka.

W dokumencie tym podkreśla się również, że międzynarodowe inicjatywy i insty-
tucje wspierają rozszerzanie wolności, dobrej koniunktury i bezpieczeństwa regio-
nalnego. Istniejące instytucje, takie jak APEC czy ARF, mogą odegrać tu kluczową 
rolę. Nowe zaś porozumienia − US-ASEAN Enhanced Partnership czy koncentru-
jące się na specyfi cznych problemach Rozmowy Sześciostronne (Six Party Talks 
bądź Proliferation Security Initiative (PSI) − zbliżają narody Azji w rozwiązywaniu 
wspólnych problemów154.

Warto wreszcie zwrócić uwagę na wystąpienie Christophera Hilla, Asystenta 
Sekretarza Stanu ds. Azji i Pacyfi ku przed Podkomitetem ds. Azji i Pacyfi ku w Iz-
bie Reprezentantów z marca 2006 roku. Przedstawił on bardzo szerokie spektrum 
spraw związanych z polityką USA wobec regionu, w którym USA lokują około 26% 
eksportu, w tym 37% eksportu produktów rolnych. Zwrócił on uwagę na aspekty 
związane z szansami gospodarczymi, współpracą regionalną (ASEAN, APEC, ARF, 
PIF, Wspólnota Pacyfi ku), problemy stabilności bezpieczeństwa i pokoju, a wreszcie 
kwestię demokracji w regionie. Podkreślił potrzebę zaangażowania w dialog z Chi-
nami, wschodzącym mocarstwem regionalnym i globalnym, zaangażowania w Azji 
Południowo-Wschodniej (Indonezji, Kambodży, Wietnamie i Birmie), zaangażowa-
nia w Azji Północno-Wschodniej (szczególnie w związku z problemem nuklearyzacji 
Korei Północnej), zaangażowania w państwa Pacyfi ku, w działalność organizacji re-
gionalnych, zaangażowania gospodarczego w regionie, promocji dobrego rządzenia 
(good governance), współpracy w rozwiązywaniu problemów globalnych, a także 
potrzebę wzmocnienia sojuszy z Australią, Japonią, Koreą Południową, Tajlandią, 
Filipinami i Singapurem155.

153  Por. The National Security Strategy of the United States of America… (2002), s. 26−28.
154  W dokumencie podkreślono też rolę stosunków dwustronnych z kluczowymi aktorami regionu: 

Japonią, Australią, Republiką Korei, Azją Południowo-Wschodnią (szczególnie Indonezją, Malezją, 
Filipinami, Singapurem i Tajlandią) oraz Chinami i Indiami − z tymi państwami stosunki znacząco się 
poprawiły. Por. ibidem, s. 39−42.

155 Por. Statement of the Honorable Christopher Hill, Assistant Secretary, Bureau of East Asian and 
Pacifi c Affairs, U.S. Department of State [w:] East Asia in Transition: Opportunities and Challenges 
for the United States, Hearing before the Subcommittee on East Asia and the Pacifi c of the Committee 
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Nietrudno zauważyć, że najczęściej pojawiającym się w tym wystąpieniu okre-
śleniem jest zaangażowanie, można też odnieść to do pierwszej strategii bezpieczeń-
stwa narodowego USA z okresu Billa Clintona, której hasłami było zaangażowanie 
i rozszerzenie, ale też do wcześniejszej polityki zarówno Billa Clintona, jak i G.H. 
Busha. Wystąpienie to obrazuje, że przy drobnych zmianach i dostosowaniu polityki 
do bieżących zmian sytuacji w regionie strategia USA jest nadzwyczaj spójna, a cele 
bardzo stabilne na przestrzeni ostatnich 20 lat, a nawet sięgając dalej wstecz. Warto 
brać to pod uwagę dla chłodnej oceny rzekomo sensacyjnych zmian, jakie obwiesz-
czane są w polityce USA wobec regionu Azji i Pacyfi ku.

3.3.5. Wyzwania dla prezydenta Baracka Obamy

Kierowana przez Baracka Obamę nowa administracja musi zmierzyć się z wieloma 
wyzwaniami w regionie Azji i Pacyfi ku, w tym z osłabioną nieco pozycją USA oraz 
z niektórymi wymiarami polityki, szczególnie w sferze multilateralnej. Wydaje się 
jednak, że dziedzictwo i działanie poprzednich administracji, w tym ostatnich dwóch 
kadencji G.W. Busha, jest dobrym punktem wyjścia. Warto tutaj przytoczyć zalece-
nia dla nowej administracji z trzech perspektyw: dwóch amerykańskich − Carnegie 
Endowment for International Peace, Center for a New American Security (CNAS) – 
istotne, ponieważ przygotowywał je między innymi Kurt Campbell, obecny Asystent 
Sekretarza Stanu ds. Azji i Pacyfi ku, oraz z perspektywy azjatyckiej, przygotowane 
przez trzech wybitnych naukowców/dyplomatów z regionu. Kontekstualnie zostanie 
przywołana debata z National Bureau of Asian Research.

W analizie Carnegie Endowement for International Peace zwraca się uwagę, że 
Waszyngtonowi brakuje aktywnej wizji w stosunku do wschodzącej Azji, a polityka 
o parta na obecnych wzorcach nie przyniesie sukcesu, i zaleca się:

1. jasne określenie celów strategicznych w stosunku do regionu oraz zasygnali-
zowanie Chinom, dokąd prowadzi konstruktywna współpraca;

2. mianowanie „wysoko postawionego” przedstawiciela odpowiedzialnego za 
Azję − jego ranga ma być właściwa dla nowego globalnego centrum, którym 
staje się region;

3. ustalenie priorytetów w stosunku do organizacji regionalnych oraz rozważenie 
przyjęcia Chin i Indii do G-8;

4. stworzenie nowych wielostronnych porozumień gospodarczych i militarnych 
dla antycypacji wzrostu pozycji Chin i Indii;

5. unikanie koalicji opartych na wspólnych wartościach i demokracji – Azja jest 
zbyt zróżnicowana, aby mogły one odnieść sukces;

6. porzucenie retoryki „wojny z terroryzmem”, która to retoryka nie sprzyja 
współdziałaniu z regionem156.

on International Relations, House of Representatives, March 8, 2006, U.S. Government Printing Offi ce, 
Washington 2006, s. 11−18.

156  Por. D. Paal, Asia – Shaping the Future: Foreign Policy for the Next President, Carnegie Endowment 
for International Peace, June 2008, tekst dostępny w Internecie: http://www.carnegieendowment.org 
(25.08.2008).
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Warto zwrócić uwagę na, podkreślaną już w niniejszej pracy157, potrzebę podnie-
sienia rangi regionu w polityce amerykańskiej, co powinno znaleźć odzwierciedlenie 
w strukturze administracji. Obecna struktura (dotyczy to zwłaszcza Departamentu 
Stanu158) i pozycja w niej Asystenta Sekretarza Stanu ds. Azji i Pacyfi ku nie sprzyjają 
prowadzeniu efektywnej polityki wobec regionu. Bez wątpienia również włączanie 
Chin i Indii w struktury międzynarodowe (G-8, ale też zwiększanie ich roli w między-
narodowych instytucjach gospodarczych i fi nansowych – Bank Światowy, Między-
narodowy Fundusz Walutowy) wydaje się niezmiernie istotne, gdyż odzwierciedla 
zmiany w strukturze systemu światowego i jest niezbędne, jeśli oczekuje się, że nowi 
kluczowi gracze systemu będą funkcjonować w jego ramach (w świetle stopniowego 
zastępowania G-8 przez G-20 postulat ten może stracić na zasadności). Dyskusyjne 
wydaje się promowanie nowych porozumień militarnych i gospodarczych w sytuacji, 
gdy obecne są mało efektywne, a już szczególnie jako potencjalnego narzędzia prze-
ciwstawienia się Chinom i Indiom. Wydaje się, że polityka taka doprowadziłaby do 
wykluczenia USA z regionu i byłaby wysoce niekorzystna.

W analizie przygotowanej przez CNAS zwraca się uwagę na cztery szkoły domi-
nujące obecnie w przygotowaniu strategii wobec Azji i Pacyfi ku, to jest: 

1. „Po pierwsze Chiny” (China First), gdzie w centrum polityki USA stawia się 
Chiny i stosunkom z nimi podporządkowuje politykę USA wobec regionu; 

2. „Sojusze dwustronne” (bilateral aliances), w ramach których to właśnie sto-
sunkom dwustronnym przypisuje się kluczową rolę w rozwiązywaniu proble-
mów regionu;

3. „Chińskie zagrożenie” (China threat) − zwraca się tu uwagę na wzrastający 
potencjał Chin i potrzebę przygotowania się na nieuchronną konfrontację;

4. „Zagrożenia transnarodowe” (transnational challenges), w której to szkole 
kładzie się nacisk na potrzebę wykreowania wielostronnych mechanizmów 
radzenia sobie ze zmianami klimatycznymi, degradacją środowiska naturalne-
go, chorobami zakaźnymi czy problemami energetycznymi159.

Wydaje się, że szkoły te traktują politykę USA wobec Azji i Pacyfi ku zbyt wąsko 
i wybiórczo, a brak kompleksowego podejścia jest poważnym mankamentem każdej 
strategii. Przygotowana przez CNAS analiza, która może być traktowana jako istotny 
element strategii obecnej administracji USA wobec Azji i Pacyfi ku, gdyż jej autor 
odpowiada w Departamencie Stanu za ten region, kompleksowo podejmuje prob-
lemy regionalne. Zwraca się tam uwagę na następujące założenia polityki Stanów 
Zjednoczonych:

1. potrzebę wzmocnienia i zaznaczenia obecności strategicznej USA w regionie;
2. utrzymanie silnych sojuszy dwustronnych z Japonią, Koreą Południową, Au-

stralią, Indiami, Tajwanem, Singapurem oraz Azją Południowo-Wschodnią;
3. potrzebę aktywniejszego zaangażowania się USA w fora regionalne i wielo-

stronne w regionie, w tym konieczność uczestniczenia w spotkaniach na wy-

157  Podrozdział 3.1 dotyczący mechanizmu kształtowania amerykańskiej polityki zagranicznej.
158  W Departamencie Obrony region Azji i Pacyfi ku traktowany jest priorytetowo.
159  Por. K. Campbell, N. Patel, V. Singh, The Power of Balance: America in Asia, Center for a New 

American Security, Washington 2008, s. 60.



109Mechanizmy, cele i założenia polityki USA wobec regionu Azji i Pacyfi ku

sokim szczeblu, dyplomację trójstronną oraz budowę architektury opartej na 
wspólnych wartościach;

4. stworzenie realistycznej i pragmatycznej polityki chińskiej;
5. współpracę w dziedzinie zmian klimatycznych;
6. odniesienie się do problemu radykalnego islamu w Azji Południowo-Wschod-

niej poprzez zwiększenie soft power;
7. analizę i dostosowanie zaangażowania militarnego;
8. rozszerzenie agendy – większe zaangażowanie w problemy istotne dla regionu;
9. włączenie się w formowanie przez Azjatów ich globalnej strategii;

10. bycie dwupartyjnym160.
Bez wątpienia przygotowana analiza obejmuje kompleksowo, a jednocześnie 

stosunkowo dokładnie problemy, z którymi musi się zmierzyć obecna administracja 
USA. Wydaje się jednak, że niektóre z postawionych celów będą trudne do zreali-
zowania, włączając w to bycie dwupartyjnym w polityce wobec Azji. Warto zwrócić 
uwagę na fakt, że strategia obejmuje działania na wszystkich trzech istotnych pozio-
mach stosunków międzynarodowych, to jest na poziomie podjednostek i podmiotów 
indywidualnych, poziomie państw narodowych oraz organizacji międzynarodowych, 
a nawet całego systemu regionalnego. 

Można też odnieść się do oczekiwań przedstawionych przez naukowców i polity-
ków z Azji, które obejmują:

1. potrzebę aktywniejszego wspierania przez USA architektury regionalnej 
w Azji i większego nacisku na dyplomację wielostronną (ważne jest podpisa-
nie przez USA TAC);

2. podjęcie kroków dla poprawy stosunków handlowych z regionem, w tym 
wsparcie zakończenia negocjacji w ramach Rundy Rozwoju z Doha (WTO) 

160 Ibidem, s. 72−92. Por. też tworzące również kompleksową strategię wypowiedzi panelistów 
podczas debaty na temat polityki nowego prezydenta zorganizowanej przez National Bureau of Asian 
Research: M. Green, Get Asia Right; T. Pempel, Unbungle East Asia, gdzie autor zwraca uwagę na 
bardzo dobrą pozycję wyjściową obecnej administracji w regionie, co pozwala na odważne działania; 
R. Sutter, Trust Our Resiliency − autor podkreśla, że rola USA jako gwaranta bezpieczeństwa 
w regionie jest pożądana i doceniana, stąd zmiany w systemie w najbliższym czasie wydają się mało 
prawdopodobne; A. Friedberg, Build on Past Successes, Tackle Long-Term Challenges, gdzie zwraca 
się uwagę, że obecne sojusze USA mogą zostać znacząco osłabione, jeśli Stany Zjednoczone nie będą 
prowadzić aktywnej i asertywnej polityki w regionie; D. Shambaugh, Recognize the New Realities − 
autor podkreśla oczywiste, wydawałoby się, założenie, że Azjaci nie oczekują przywództwa Ameryki 
i nie życzą sobie paternalistycznego kierowania ich polityką z innego kontynentu, co należy uwzględnić 
w polityce wobec regionu; R. Ross, Promote Domestic Consensus to Enable Policy Continuity − zwraca 
się tu uwagę na pozytywne stosunki USA−Chiny; M. Katz, Maintain Stability, gdzie autor twierdzi, 
że USA nie powinny być dominującym mocarstwem w Azji, winny jednak dążyć do niedopuszczenia 
innego mocarstwa, aby zajęło taką pozycję; R. Menon, Restrategize Policies on Nuclear Proliferation, 
Failing States, and Terrorism; R. Suttemeier, Strenghten Science and Technology; M. Frazier, In Relations 
with China, Beware Economic Nationalism; S. Lewis, Deepen Sino-American Cooperation on Energy; 
B. McCormick, Incorporate Human Rights Concerns into China Policy; V. Wei-cheng Wang, Respond to 
China’s Rise and Engage Taiwan; A. Scobell, Hit the Ground Running on Korea and Know Your Taiwan 
Talking Points; D. Kang, Give a Little to Get a Lot from North Korea; S. Simon, Rise the U.S. Profi le 
in Southeast Asia; A. Wachman, Don’t Forsake Mongolia, wszystkie teksty w: Special Roundtable: 
Advising the New U.S. President, „Asia Policy”, no. 7, January 2009.
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oraz przyjęcie przez Kongres Trade Promotion Authority dla prezydenta, co 
pozwoli skutecznie prowadzić negocjacje handlowe;

3. współpracę z azjatyckimi instytucjami regionalnymi w sferach bezpieczeń-
stwa energetycznego oraz zmian klimatycznych;

4. utrzymanie poprawnych stosunków z Chinami (nie powinno się ich psuć dla 
doraźnych celów politycznych czy wyborczych);

5. zobowiązanie do długookresowego zaangażowania w Afganistanie (militar-
nego i w zakresie pomocy rozwojowej) oraz pomoc w rozstrzygnięciu proble-
mów granicznych między Pakistanem i Afganistanem;

6. dalszy pozytywny rozwój stosunków z Indiami, w tym współpracy w dziedzi-
nie energii nuklearnej;

7. kompleksową strategię w zakresie nieproliferacji broni masowego rażenia;
8. większe przywiązanie do dyplomacji publicznej w odniesieniu do miesz-

kańców Azji (wzmocnienie powiązań edukacyjnych, intelektualnych, 
kulturowych)161.

Warto podkreślić szczególnie silne zaakcentowanie kwestii wielostronnych, które 
zdaniem autorów z Azji wydają się zdecydowanie niedowartościowane, oraz zwró-
cić uwagę na objęcie różnych poziomów zaangażowania – od jednostkowego, przez 
problemy transnarodowe, państwa narodowe (wybiórczo), aż do organizacji mię-
dzynarodowych, traktowanych tu priorytetowo. Istotne jest też podkreślenie dalszej 
współpracy gospodarczej, zarówno w obszarze regionalnym, jak i globalnym. Wy-
daje się, że odpowiedź na te oczekiwania może wypełnić istniejące luki w polityce 
amerykańskiej wobec regionu i znacząco wzmocnić pozycję USA w systemie basenu 
Pacyfi ku. 

Opracowana przez tę administrację National Security Strategy 2010 zakładała 
w odniesieniu do regionu:

• współpracę z sojusznikami – Japonią, Koreą Południową, Australią, Filipina-
mi, Tajlandią – równoprawne partnerstwo (przewidywano szeroką agendę we 
współpracy – bezpieczeństwo regionalne, zwalczanie broni masowego raże-
nia, terroryzm, zmiany klimatyczne, piractwo, epidemie, cyberprzestępczość 
oraz zrównoważony wzrost i prawa człowieka)162;

• współpracę z Chinami (aktywną, konstruktywną, całościową) – Chiny mia-
ły wraz z USA pełnić rolę odpowiedzialnego lidera w systemie światowym, 
zwracano jednak uwagę na monitoring sektora militarnego, potrzebę ograni-
czenia tarć w Cieśninie Tajwańskiej czy szczerość w kwestiach praw człowie-
ka, jak również potrzebę wykorzystania nowo utworzonego forum, jakim jest 
Strategic and Economic Dialogue (SED)163;

• budowę strategicznego partnerstwa z Indiami na podstawie wspólnych war-
tości, demokracji, poprzez którą Indie mogą służyć jako pozytywny przykład 

161 Por. Han Sung-Joo, T. Koh, C.R. Mohan, Asian Views of America’s Role in Asia 2008: An Over-
view [w:] America’s Role in Asia: Asian and American Views: Recommendations for U.S. Policy from 
Both Sides of the Pacifi c, Asia Foundation, San Francisco 2008, s. 1−9.

162 Por. The National Security Strategy of the United States 2010…, s. 42.
163 Ibidem, s. 43.
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w regionie, ale oczekiwane jest tu większe zaangażowanie w sprawy między-
narodowe, szczególnie zaś w stabilizacje regionu Azji Południowej164;

• współpracę z Indonezją, partnerem przy rozwiązywaniu problemów transna-
rodowych, w kwestiach rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, promocji de-
mokracji oraz wspólnych wartości165; 

• pogłębienie zaangażowania w regionie – współpracę z organizacjami regio-
nalnymi, dialog oraz dyplomację wysokiego szczebla;

• zapobieganie nierównowadze w handlu, zwłaszcza z Azją;
• wzrost intensywności powiązań handlowych i inwestycyjnych, które przyczy-

nią się do rozwoju po obu stronach Pacyfi ku;
• wzmocnienie roli USA w instytucjach wielostronnych regionu, takich jak

ASEAN, APEC, Trans-Pacifi c Partnership (TPP) czy East Asia Summit 
(EAS)166.

Niewątpliwie w strategii tej znalazły odbicie problemy, które sprawiały, że po-
przednia, republikańska administracja George’a W. Busha znacząco osłabiła (szcze-
gólnie w swej pierwszej kadencji) pozycję USA w regionie Azji i Pacyfi ku. Trend 
ten został w pewnej mierze odwrócony w drugiej kadencji Busha juniora, jednak 
to właśnie problemy sygnalizowane zarówno przez amerykańskie ośrodki badaw-
cze, jak i przez badaczy bądź polityków z regionu Azji Wschodniej znalazły odbicie 
w przygotowanej w 2010 roku strategii, obejmującej również zaangażowanie USA 
w regionie Azji i Pacyfi ku, co dobrze świadczy o opracowującym ją zespole. Należy 
podkreślić, że założenia te nie pozostają założeniami tylko na papierze, ale są reali-
zowane w polityce Stanów Zjednoczonych wobec regionu.

164 Ibidem, s. 43−44.
165 Ibidem.
166 Ibidem, s. 43.





POLITYKA USA WOBEC KLUCZOWYCH 
PAŃSTW REGIONU

W czwartym rozdziale niniejszej pracy zostanie omówiona polityka USA wobec naj-
ważniejszych państw regionu. Będą to Chińska Republika Ludowa (w tym kontekście 
istotny jest też problem tak zwanych Większych Chin, w ramach którego szczególne 
znaczenie ma kwestia Tajwanu), Japonia, Korea, Indie i Australia. Stosunki z krajami 
Azji Południowo-Wschodniej zostaną zanalizowane w kon tekście ASEAN, które to 
stowarzyszenie jest w niniejszej pracy traktowane jako potencjalny aktor regionalny 
(w rozdziale piątym). Stosunki z ChRL zostały uznane w niniejszej pracy za klu-
czowe z punktu widzenia interesów USA, a sama ChRL − za podstawowego współ-
zawodnika i ewentualnego lidera systemu Azji Wschodniej oraz współlidera w sy-
stemie basenu Pacyfi ku w przypadku, gdy ten będzie systemem dwubiegunowym. 
Stosunki z Japonią są nadal osią amerykańskich sojuszy w Azji Wschodniej, czy 
szerzej w basenie Pacyfi ku, a ich podtrzymywanie i poprawny rozwój może pozwolić 
(i pozwala) USA na kontrolowanie sytuacji w ugrupowaniach integracyjnych regio-
nu, których Stany Zjednoczone nie są członkiem. Rola Korei wydaje się szczególnie 
istotna ze względu na wysoką dynamikę sytuacji na Półwyspie Koreańskim i stosun-
ków Korea−USA – zarówno w kwestiach społecznych (zmiany nastrojów społeczeń-
stwa Korei Południowej wobec sojuszu z USA), gospodarczych (negocjacje Strefy 
Wolnego Handlu Korea−USA), jak i strategiczno-militarnych (problem posiadania 
broni nuklearnej przez Koreę Północną i tak zwane Rozmowy Sześciostronne). Rola 
Indii jako gracza systemu regionalnego oraz partnera USA zdecydowanie w ostatnim 
czasie rośnie, stąd ten problem zostanie również omówiony w ramach analizy tego 
poziomu struktury systemu. Kontekstualnie zostanie przedstawiony problem stosun-
ków z Rosją, która jest stosunkowo słabym graczem w basenie Pacyfi ku. Australia 
natomiast to jeden z najwierniejszych sojuszników Stanów Zjednoczonych, jednak 
od lat 80. XX wieku coraz bardziej reorientuje swoją politykę zagraniczną w stronę 
Azji. Jednak sojusz USA−Australia, mimo pewnych problemów w końcówce ubie-
głego wieku, szczególnie w sferze gospodarczej, pozostaje gwarantem stabilności 
w regionie Azji i Pacyfi ku, choć z pewnością wymaga dyskusji i analizy.

IV
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Stosunki USA z państwami regionu to nie tylko zestaw relacji dwustronnych − 
państwa regionu w bardzo dużym stopniu wpływają na siebie nawzajem. Powoduje 
to powstanie pajęczyny zależności, która nawet na poziomie państw narodowych jest 
niezmiernie skomplikowana. Z pewnością podrozdział ten nie jest w stanie oddać 
wszystkich niuansów, podjęta jednak zostanie tutaj próba pokazania podstawowych 
problemów stosunków USA z Chinami, Japonią, Indiami, Półwyspem Koreańskim 
i Australią.

4.1. POLITYKA USA WOBEC CHIN

Rozpoczynając krótkie omówienie polityki USA wobec Chińskiej Republiki Ludo-
wej, warto podkreślić fakt, że mówimy o stosunkach pomiędzy dominującym mocar-
stwem globalnym oraz tak zwanym pretendentem, czyli państwem aspirującym do 
tej roli, który jednak jak na razie może jedynie próbować współzawodniczyć w syste-
mie regionalnym. Jednakże chęć utrzymania przez oba te państwa czołowej pozycji 
na arenie światowej powoduje, że dzielą one wiele wspólnych interesów, szczegól-
nie zaś zależy im na utrzymaniu stabilnego otoczenia międzynarodowego1. Stos unki 
USA−ChRL możemy uznać za kluczowe z punktu widzenia systemu regionalnego 
i światowego2.

W okresie zimnej wojny najważniejsze dla stosunków międzynarodowych w re-
gionie były relacje w trójkącie strategicznym: Chińska Republika Ludowa–Stany 
Zjednoczone–Związek Radziecki, a stosunki USA−Chiny w latach 80. kształtowały 
się poprawnie3.

1 W 2008 r. Fred Bergsten sugerował rzeczywiste partnerstwo Chin i USA, co według niego zapewni 
odpowiedzialne zachowanie Chin w światowym systemie gospodarczym. Por. F. Bergsten, A Partnership 
of Equals, „Foreign Affairs”, July−August 2008. Przetrwanie liberalnego porządku międzynarodowego 
nawet po zakończeniu dominacji USA, dla której zakończenia kluczowy jest obecny wzrost Chin, czyli 
opartej na współpracy USA i Chin, przewiduje J. Ikenberry, The Rise of China and the Future of the West: 
Can The Liberal System Survive?, „Foreign Affairs”, January−February 2008. W maju 2009 r. David 
Miliband, Sekretarz ds. Zagranicznych Wielkiej Brytanii zasugerował, że Chiny stają się mocarstwem 
XXI w., w globalnej strategii i gospodarce liczą się Chiny i Stany Zjednoczone, a UE może nie być w sta-
nie włączyć się w ich G-2. Por. David Miliband: China Ready to Join US as World Power, tekst dostęp-
ny w Internecie: http://www.guardian.co.uk/politics/2009/may/17/david-miliband-china-world-power 
(25.10.2010). Na temat wzajemnego postrzegania ChRL i USA, w tym istoty chińskiego wyzwania dla 
USA, oceny przez Chiny roli USA w regionie i znaczeniu powiązań gospodarczych między obu krajami, 
zob. E. Halizak, Zmiana układu sil USA–Chiny…, s. 112–147.

2 W podrozdziale 4.3 zostaną omówione trójstronne stosunki USA−Chiny−Japonia, które 
przyjmowane są w niniejszej pracy za podstawę funkcjonowania systemu regionalnego.

3 Bardzo ciekawą analizę stosunków amerykańsko-chińskich w latach 1972–1988 na podstawie 
teorii gier można znaleźć w: C. Langlois, J. Langlois, Rationality in International Relations: A Game-
-Theoretic and Empirical Study of the U.S.−China Case, „World Politics”, no. 48, April 1996; 
szczegółowe omówienie stosunków tych dwu państw w okresie 1949−1989 można znaleźć również m.in. 
w: R. Garson, The United States and China Since 1949: A Troubled Affair, Printer Publishers, London 
1994, s. 22−196, oraz R. Foot, The Practice of Power: US Relations with China since 1949, Oxford 
University Press, New York 1995, passim.
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Ich załamanie, choć raczej krótkotrwałe i pozorne, dokonało się w następstwie 
masakry, której władze komunistyczne dopuściły się w nocy z 3 na 4 czerwca 1989 
roku na placu Tiananmen. Wydarzenia te miały miejsce przed obiektywami kamer 
telewizyjnych towarzyszących majowej wizycie Michaiła Gorbaczowa w Pekinie4. 

Spowodowały one wprowadzenie licznych międzynarodowych sankcji wobec 
Pekinu. Sankcje takie wprowadził również Waszyngton, jednak prezydent Bush 
i jego administracja, doświadczeni w sprawach chińskich, przeciwni byli izolowaniu 
ChRL i pracowali nad utrzymaniem poprawnych stosunków amerykańsko-chińskich, 
wierząc, że reformy gospodarcze w tym kraju nie zostaną zahamowane, a to w kon-
sekwencji doprowadzi do zmian politycznych5.

Wprowadzone sankcje oraz reakcja świata na wydarzenia na Placu Niebiańskiego 
Spokoju spowodowały poważne przewartościowania w polityce zagranicznej ChRL. 

4 15 kwietnia 1989 r. zmarł Hu Yaobang, długoletni przywódca Komunistycznej Partii Chin, 
co spowodowało masowe demonstracje, głównie studentów, mające na celu uczczenie jego pamięci. 
Później ruch studencki wysunął również wiele postulatów politycznych pod adresem władz i rozpoczął 
długotrwały protest na placu Tiananmen. Władze Chin długo nie mogły się zdecydować, jak zakończyć 
ten protest. Sygnałem zwycięstwa sił antyreformatorskich było wprowadzenie 20 maja stanu 
wojennego, co oznaczało, że znany ze swego prodemokratycznego stanowiska sekretarz generalny 
KPCh Zhao Ziyang został usunięty. W związku z tym studenci zdecydowali o zakończeniu protestu 
z dniem 27 maja, ale wpływ nowo przybywających na plac spowodował, że wycofali się z tej decyzji. 
Kontrowersji dowodzą ujawnione w 2003 r. Tiananmen Papers, por. The Tiananmen Papers, „Foreign 
Affairs”, no. 1, January−February 2001. Krwawa rozprawa z demonstrantami zszokowała cały świat 
i spowodowała wprowadzenie różnorakich sankcji. Należy jednak zaznaczyć, że spowodowane to było 
w znacznej mierze wpływem opinii publicznej, której „uspokojenie” wymagało zdecydowanych działań. 
Analitycy podkreślają, że prawa człowieka mogą być uznane za swego rodzaju pretekst, który wywołał 
takie zaostrzenie stosunków dwustronnych. Problem ten był bowiem ignorowany w latach 80., kiedy 
ChRL była istotnym elementem walki z blokiem sowieckim. Poważniejsze problemy w stosunkach 
dwustronnych były jednak cały czas odsuwane na dalszy plan, por. S. Levine, China and America: The 
Resilient Relationship, „Current History”, September 1992. Jednakże nawet w USA działania te nie były 
oceniane jednoznacznie. H. Kissinger podkreślał np., że żaden rząd na świecie nie pozwoliłby sobie na 
okupację przez osiem tygodni głównego placu w stolicy przez dziesiątki tysięcy demonstrantów, którzy 
w dodatku blokowali teren przed głównym budynkiem rządowym. Por. M. Riccards, The Presidency and 
the Middle Kingdom: China, the United States, and Executive Leadership, Lexington Books, Lanham 
2000, s. 210. Szerzej na temat protestów i ich przebiegu, por. B. Góralczyk, Pekińska wiosna 1989: 
Początki ruchu demokratycznego w Chinach, Familia, Warszawa 1999, passim.

5 W stwierdzeniach tych opierał się na znajomości realiów chińskich, którą wyniósł z blisko 
dwuletniego (1974−1975) pobytu w Pekinie w charakterze przewodniczącego Amerykańskiego Biura 
Łącznikowego w Chinach. Jak stwierdził: „Znam Chińczyków (…), wiem, jak sobie z nimi radzić i wiem, 
że nie poprzez naciski i sankcje” − G.H. Bush, cyt. za: T. Preston, The President & His Inner Circle; 
Leadership Style and the Advisory Process in Foreign Affairs, Columbia University Press, New York 2001, 
s. 195. Już w czerwcu prezydent napisał do Deng Xiaopinga bardzo osobisty list, w którym zaznaczył, 
że „pisze jako prawdziwy przyjaciel” (używając chińskiego określenia lao pengyou) − G.H. Bush w: 
G. Bush, B. Scowcroft, Świat przekształcony…, s. 110–112. W lipcu 1989 r. wysłał też swojego doradcę 
ds. bezpieczeństwa Brenta Scowcrofta i zastępcę sekretarza stanu Lawrence’a Egleburgera z tajną misją 
do Pekinu, aby ci spotkali się z władzami chińskimi. Ich misja nie skończyła się jednak sukcesem. Mimo to 
prezydent Bush nalegał na utrzymanie linii komunikacyjnych z Pekinem, co okazało się bardzo użyteczne 
już w następnym roku. Bardzo wielu wpływowych Amerykanów podejmowało próby łagodzenia sytuacji –
do Chin podróżowali m.in. R. Nixon i H. Kissinger. Nawet znany ze swego negatywnego stosunku do 
władz chińskich W. Lord przedstawiał na forum „Foreign Affairs” propozycje załagodzenia sytuacji, 
choć wymagałyby one od władz w Pekinie podjęcia niemożliwych wówczas działań, por. W. Lord, China 
and America: Beyond the Big Chill, „Foreign Affairs”, Fall 1989.
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Zwrócić należy tu uwagę szczególnie na trzy elementy. Pierwszym z nich były oba-
wy o autonomię polityczną oraz stabilność wewnętrzną w odniesieniu do bliskich 
stosunków gospodarczych z USA. Drugim − analiza sytuacji strategicznej w regionie 
w kontekście spadającego znaczenia ChRL dla USA, a trzecim − wzrost chińskiego 
nacjonalizmu6. Pojawiły się również „teorie spiskowe”, głoszące, że Kongres i wro-
gowie Chin w USA byli zjednoczeni z ludźmi w Chinach w celu obalenia Komuni-
stycznej Partii Chin7.

Sytuacja Chin zmieniła się radykalnie po irackiej inwazji na Kuwejt w sierpniu 
1990 roku, gdyż to głównie od Chin zależało, czy Rada Bezpieczeństwa ONZ zaak-
ceptuje interwencję sił międzynarodowych w Iraku. Również chińskie władze do-
strzegały korzyści płynące z powrotu na scenę światową jako kraju, który wspiera 
rozwiązania uwzględniające prawo międzynarodowe i akceptowane przez społecz-
ność międzynarodową. Chiny nie poparły użycia siły, nie zastosowały jednak rów-
nież prawa weta, co umożliwiło interwencję sił ONZ8.

Prezydent Clinton wszedł do Białego Domu jako polityk, który miał dużą wagę 
przywiązywać do kwestii praw człowieka oraz do zaprzestania rozprzestrzeniania 
broni masowego rażenia. Zaostrzenie polityki wobec Chińskiej Republiki Ludowej 
zdawała się potwierdzać nominacja na Asystenta Sekretarza Stanu ds. Azji Wschod-
niej i Pacyfi ku Winstona Lorda, znanego krytyka władz w Pekinie. Jednak jeszcze 
przed inauguracją prezydent elekt B. Clinton na spotkaniu z G.H. Bushem powie-
dział: „Jesteśmy zainteresowani tym, aby nie izolować Chin i tym, aby Chiny konty-
nuowały rozwój gospodarki rynkowej”9. 

Problemem stało się przyznanie Chinom w 1993 roku Klauzuli Najwyższego 
Uprzywilejowania w handlu, jednak pod wpływem swoich doradców (w tym szcze-
gólnie z kierowanej przez R. Rubina NEC) oraz lobby przemysłowego Clinton 
zdecydował o jej przedłużeniu, wiążąc jednak jej przyznanie w kolejnym roku ze 
znaczącą poprawą w dziedzinie praw człowieka. Nie przyniosło to oczekiwanych 
rezultatów, podminowując dodatkowo nurty reformatorskie w Chinach, i rok później 
zrezygnowano z łączenia obu spraw10. 

6 Por. Xiaoxiong Yi, China’s U.S. Policy Conundrum in the 1990s: Balancing Autonomy and 
Interdependence, „Asian Survey”, vol. 34, no. 8, August 1994.

7 Por. D. Zweig, Sino-American Relations and Human Rights: June 4 and the Changing Nature of 
Bilateral Relationship [w:] W. Tow ed., Building Sino-American Relations: An Analysis for the 1990s, 
Paragon House, New York 1991, s. 70−71. W chińskim podejściu do USA i Zachodu w ogóle można 
było dostrzec wówczas szczególnie silną ambiwalencję, która zresztą objawia się stale w chińskiej 
polityce zagranicznej: z jednej strony potrzebują zachodniej technologii, kapitału i rynków, z drugiej 
zaś są przerażone potencjalnym wpływem zachodnich ideałów głoszących wolność indywidualną 
i demokrację. Por. J. Garver, Chinese Foreign Policy: The Diplomacy of Damage Control, „Current 
History”, September 1991.

8 Por. M. Oksenberg, The China Problem, „Foreign Affairs”, Summer 1991; R. Garson, The United 
States and China…, s. 200−208.

9 B. Clinton, cyt. za: D. Lampton, Same Bed, Different Dreams: Managing U.S.–China Relations, 
1989−2000, University of California Press, Berkeley 2001, s. 33.

10 Dodatkowo tak zwani twardogłowi w chińskim kierownictwie postanowili udowodnić, że groźby 
amerykańskie były „czcze”, co im się poniekąd udało, por. J. Fewsmith, America and China: Back from 
the Brink, „Current History”, September 1994. Zob. też D. Lampton, Same Bed, Different Dreams…, 
s. 44−45.
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Od 1993 roku w stosunku do ChRL stosowano taktykę kompleksowego/konstruk-
tywnego zaangażowania (comprehensive/constructive engagement). Polegała ona 
na rozwijaniu kontaktów społecznych i gospodarczych, co w konsekwencji miało 
wspierać tendencje liberalizacyjne w Chinach, nawet jeśli osiągnięcia na polu praw 
człowieka nie były zadowalające. To stopniowe łagodzenie napięć w stosunkach 
dwustronnych było również elementem zaprezentowanej później strategii bezpie-
czeństwa narodowego, określanej jako poszerzenie i zaangażowanie (engagement 
and enlargement)11. 

Mimo istnienia tej strategii i stałego postępu we wzajemnych stosunkach, lata 
1995−1996 były bardzo trudne w relacjach dwustronnych, głównie z powodu „prob-
lemu tajwańskiego”. Najważniejszym wydarzeniem tego okresu były manewry chiń-
skie w Cieśninie Tajwańskiej w przededniu pierwszych demokratycznych wyborów 
prezydenckich na wyspie. USA zareagowały stanowczo, wysyłając w ten region silną 
fl otę, w tym dwa lotniskowce12.

Te wydarzenia spowodowały silny wzrost nastrojów nacjonalistycznych i anty-
amerykańskich w ChRL. Wyrazem nastrojów społecznych było opublikowanie przez 
grupę dziennikarzy w 1996 roku książki zatytułowanej Chiny mogą powiedzieć nie 
(Zhonggua Keyi Shuo Bu), w której autorzy podkreślali, że Chinom, które przez po-
nad sto lat cierpiały upokorzenia, należy się odzyskanie należnej im roli, co będzie 
miało miejsce w XXI wieku. Praca miała silnie ksenofobiczny charakter, a była je-
dynie pierwszą z serii, które zaczęły ukazywać się w ChRL, przy czym wiele z nich 
sławiło „wielkiego Mao”13. Również w Stanach Zjednoczonych zaczął się rozwijać 
nurt, który uwypuklał zagrożenie chińskie dla pokoju światowego i dla samych Sta-
nów, podkreślając, że stanowią one podstawową przeszkodę dla regionalnych i glo-
balnych ambicji Chin14.

Na szczycie APEC na Filipinach w 1996 roku Bill Clinton i Jiang Zemin zgodzili 
się na wizytę Jianga w Waszyngtonie w 1997 roku oraz na spotkanie na szczycie 
w Szanghaju w 1998 roku. Podczas wizyty Jianga obaj prezydenci skupili się na 
roli współpracy dwustronnej na świecie (problem bezpieczeństwa, ekologii itd.)15. 

11 Jednym z jej podstawowych celów było utrzymywanie konstruktywnych stosunków z wielkimi 
mocarstwami, zarówno sojusznikami, jak i uprzednimi wrogami, co było kluczowe z punktu widzenia 
bezpieczeństwa i koniunktury w USA. Por. D. Shambaugh, Containment or Engagement of China? 
Calculating Beijing’s Responses, „International Security,” vol. 21, no. 2, Autumn 1996. 

12 Por. D. Lampton, China and Clinton’s America: Have They Learned Anything?, „Asian Survey”, 
vol. 37, no. 12, December 1997; R. Ross, The 1995−96 Taiwan Strait Confrontation: Coercion, 
Credibility, and the Use of Force, „International Security,” vol. 25, no. 2, Fall 2000; M. O’Hanlon, Why 
China Cannot Conquer Taiwan, „International Security”, vol. 25, no. 2, Fall 2000.

13 Por. Suisheng Zhao, Chinese Nationalism and Its Foreign Policy Ramifi cations [w:] C. Marsh, 
J. Dreyer, U.S.−China Relations in the Twenty-First Century: Policies, Prospects and Possibilities, 
Lexington Books, Lanham 2003, s. 67−68.

14 W tym nurcie warto wymienić takie prace jak: R. Bernstein, R. Munro, The Coming Confl ict with 
China, Alfred A. Knopf, New York 1997; E. Timperlake, W. Tripplet, Red Dragon Rising: Communist 
China’s Military Threat to America, Regnery, Washington 1999, oraz B. Gertz, The China Threat: How 
the People’s Republic Targets America, Regnery, Washington 2000.

15 Zob. Remarks by President Clinton and President Jiang Zemin at Arrival Ceremony, The 
White House 1997, dostępne w Internecie: http://usinfo.state.gov/regional/ea/uschina/jiangarv.htm 
(10.05.2005).
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Dokładniejsze ustalenia zapadły podczas wizyty Clintona w Szanghaju w kolejnym 
roku16. Co jednak było znacznie istotniejsze dla Chin, prezydent Clinton ogłosił tak 
zwaną „politykę trzech nie”, w ramach której obiecał, że USA nie będą wspiera-
ły niepodległości Tajwanu, dwóch Państw Chińskich (lub jednych Chin i jednego 
Tajwanu) oraz członkostwa Tajwanu w organizacjach międzynarodowych, które dla 
swego członkostwa wymagają suwerenności państwowej17. 

Wizytę tę można było uznać za ukoronowanie procesu ewolucji początkowo ne-
gatywnego stanowiska prezydenta Clintona wobec ChRL. Prezydent zaangażował 
się też mocno w promocję przyjęcia Chin do WTO, mając nadzieję, że wzmocni to 
procesy demokratyzacji i liberalizacji w tym państwie18. Warto też podkreślić, że 
zarówno prezydent Clinton, jak i amerykańska Sekretarz Stanu Madeleine Albright 
opisywali stosunki z Chinami jako „strategiczną współpracę” bądź „strategiczne 
partnerstwo”19.

Na przełomie 1998 i 1999 roku głośna stała się sprawa oskarżenia amerykańskie-
go naukowca (chińskiego pochodzenia) o szpiegostwo i kradzież sekretów nuklear-
nych z laboratoriów Los Alamos20. 

W roku 1999 Chiny zgodziły się na daleko idące koncesje dla USA, uwzględnia-
jące w znacznej mierze żądania amerykańskie, w celu fi nalnego wynegocjowania 
umowy o przystąpieniu ChRL do WTO. Pomimo rozpoczęcia 24 marca interwencji 
NATO w Kosowie chiński premier Zhu Rongji przybył do USA na początku kwiet-
nia. Mimo znacznych ustępstw wyjechał z pustymi rękoma. Doradcy Clintona i sam 
prezydent uznali bowiem, że wynegocjowane porozumienie może zostać odrzucone 

16 Ustalenia obejmowały m.in. przeprogramowanie rakiet wyposażonych w głowice nuklearne, tak 
aby nie były skierowane przeciw sobie nawzajem, rozpoczęcie negocjacji w sprawie przyłączenia się 
Chin do Missile Technology Control Regime (MTCR), porozumienia ws. eksportu broni biologicznej, 
chemicznej i min przeciwpiechotnych, stworzenie tak zwanej gorącej linii między obu prezydentami, 
poruszano też kwestie ochrony praw człowieka, przystąpienia Chin do WTO, stabilizacji na Półwyspie 
Koreańskim i na Bliskim Wschodzie. Zob. Fact Sheet, Achievements of U.S.−China Summit, 
The White House 1998, tekst dostępny w Internecie: http://clinton5.nara.gov/textonly/WH/New/
China/19980627-7898.html (25.08.2008).

17 Por. H. Harding, American China Policy under the Bush Administration: Change and Continuity 
[w:] A. Rosenbaum ed., U.S.−China Relations and the Bush Administration: a New Paradigm 
or Continuing Modalities, Keck Center for International and Strategic Studies, Claremont 2003, s. 68−69.

18 Jak mówił w 1999 r.: „Nasza długoterminowa strategia musi wspomagać właściwy rozwój 
w Chinach (...); integrację z instytucjami, które promują globalne normy proliferacji, handlu, ochrony 
środowiska i praw człowieka”. Zob. Remarks by the President in Foreign Policy Speech, The White 
House 1999, za: http://usinfo.state.gov/regional/ea/uschina/clint407.htm (25.05.2005).

19 Por. T. Carpenter, Roiling Asia: U.S. Coziness with China Upsets the Neighbours, „Foreign 
Affairs”, November−December 1998. Trzeba jednak podkreślić, że sama Madeline Albright zwracała 
dużą uwagę na problemy w stosunkach amerykańsko-chińskich i podkreślała, że to Japonia jest 
najważniejszym partnerem USA w Azji. Por. M. Albright, Pani Sekretarz Stanu, Świat Książki, Warszawa 
2005, s. 421−428.

20 Chodziło o budowę głowicy W-88 (termojądrowa) − małe wymiary pozwalają użyć jej 
w precyzyjnej broni jądrowej, którą można zastosować do punktowego niszczenia celów przeciwnika, 
por. J. Lilley, Blame Clinton, Not China, for the Lapse at Los Alamos, „On the Issues”, American 
Enterprise Institute, dostępne w Internecie: http://www.aei.org/publications/pubOD/10211,fi lter/pub_
etail.asp (15.10.2008).
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przez Kongres21. Do zaostrzenia stosunków wzajemnych przyczyniło się też zbom-
bardowanie ambasady chińskiej w Belgradzie, co spowodowało nawet zamieszki 
w Chinach skierowane przeciw amerykańskim placówkom dyplomatycznym22. Sy-
tuacja poprawiła się w listopadzie, kiedy podpisano porozumienie w sprawie przy-
stąpienia Chin do WTO23. 

Wybory prezydenckie w 2000 roku wydawały się być punktem zwrotnym w sto-
sunkach dwustronnych. Deklarowane przez ekipę prezydenta Clintona „strategiczne 
partnerstwo” z Chinami zostało przez administrację nowego prezydenta – G.W. Bu-
-sha − zastąpione terminem „strategiczne współzawodnictwo” (strategic competi-
tion). Wydaje się, że deklaracje te miały na celu jedynie pokazanie różnic pomię-
dzy ustępującą a nową administracją. Jednak deklaracja prezydenta Busha, że zrobi 
wszystko, co będzie konieczne, by bronić niepodległości Tajwanu, którą wygłosił 
w kwietniu 2001 roku, mogła budzić poważne wątpliwości, czy tak rzeczywiście 
było24. 

Stosunki wzajemne obu krajów już od początku kadencji G.W. Busha układały 
się znacznie lepiej, niż mogła to sugerować jego retoryka. W marcu 2001 roku Stany 
Zjednoczone odwiedził Minister Spraw Zagranicznych ChRL Qian Qichen. W tym 
samym miesiącu odbyła się też wizyta amerykańskiego okrętu fl agowego VII fl oty 
w Szanghaju, co było sygnałem wyraźnego postępu w relacjach. Nawet kolizja ame-
rykańskiego samolotu szpiegowskiego EP-3 z chińskim myśliwcem, którego pilot 
Wang Wei zginął, stając się bohaterem narodowym, nie spowodowała pogorszenia 
wzajemnych stosunków25.

Sytuacja strategiczna Chińskiej Republiki Ludowej uległa zmianie po wrześnio-
wych atakach terrorystycznych na USA. Jak napisał Strobe Talbott, po 11 września 
„administracja USA, która szukała nowego wroga dla zastąpienie ZSRR, dłużej szu-
kać już nie musiała. Znalazła go, a był nim globalny terroryzm”26. Poparcie chińskie 

21 Por. J. Fewsmith, The Politics of China’s Accession to the WTO, „Current History”, September 
2000.

22 Zostały one jednak dość szybko załagodzone w obawie o ich eskalację, co w konsekwencji mogło 
obrócić się przeciwko władzom Chin. Por. Suisheng Zhao, Chines Nationalism and Its Foreign Policy 
Ramifi cations..., s. 70−78.

23 Wcześniej, w październiku, prezydent Clinton przyznał Chinom stałą KNU (to jest ustanowił Stałe 
Normalne Stosunki Handlowe z tym krajem).

24 Por. China/Taiwan: Evolution of the “One China” Policy: Key Statements from Washington, Beijing, 
and Taipei, tekst dostępny w Internecie: http://www.csis.org/images/stories/taiwan/tw_uct_crs.pdf 
(25.10.2008); D. Bachman, The United States and China: Rhetoric and Reality, „Current History”, 
September 2001; M. Swaine, Trouble in Taiwan, „Foreign Affairs”, March−April 2004; R. Keith, 
‘Strategic Ambiguity’ and the New Bush Administration’s ‘China Threat’, „The Review of International 
Affairs”, vol. 1, no. 2, Winter 2001.

25 Oprócz chęci utrzymania korzystnych stosunków z USA można zwrócić tutaj uwagę również na 
obawy o eskalację takich wystąpień i ich ewentualne zwrócenie się przeciw rządowi. Por. Wang Jisi, 
China’s Reaction to G.W. Bush: Tactical Moves, or a Strategic Reorientation? [w:] A. Rosenbaum, U.S.–
China Relations and the Bush Administration…, s. 139.

26 S. Talbott, U.S.−China Relations in the Changing World [w:] C. Marsh, J. Dreyer, U.S.–China 
Relations in the Twenty-First Century…, s. 8. B. Garrett wymienia cztery podstawowe zmiany, jakie 
zaszły w amerykańskiej polityce zagranicznej, a które wpływają na stosunki amerykańsko-chińskie. 
Są to: (1) uznanie, że zagrożenie nie płynie ze strony aktorów państwowych; (2) przynajmniej 



Wiek Pacyfi ku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfi ku...120

w amerykańskiej wojnie z globalnym terroryzmem zostało zadeklarowane wkrótce 
po zamachach z 11 września. Wojna ta była i jest w interesie ChRL, odsuwając uwa-
gę USA od regionu Azji Wschodniej i umożliwiając Chinom realizowanie własnych 
celów, jak na przykład zwalczanie muzułmańskich Ujgurów w Xinjiangu27. Jednak 
polityka współpracy z Chinami na arenie światowej przynosi korzyści obu stronom, 
przyczyniając się do stabilizacji systemu międzynarodowego w regionie oraz wspie-
rając rozwiązywanie problemów globalnych28. 

Stosunki USA−Chiny kształtowały się bardzo poprawnie w latach 2001−2004. 
W Stanach Zjednoczonych stopniowo zaczęto wdrażać promowaną przez Departa-
ment Stanu politykę Chin jako „odpowiedzialnego uczestnika” (responsible stake-
holder) stosunków międzynarodowych. Jednocześnie w sierpniu 2005 roku w Peki-
nie odbyło się pierwsze spotkanie Dialogu Wysokiego Szczebla (Senior Dialogue), 
pod auspicjami Departamentu Stanu, a we wrześniu 2006 roku Sekretarz Skarbu 
Henry Paulson ogłosił utworzenie Strategicznego Dialogu Gospodarczego (SED 
Strategic Economic Dialogue) w celu rozwoju chińsko-amerykańskich stosunków 
gospodarczych oraz wspierania przekształcenia gospodarczego Chin, aby państwo to 
stało się odpowiedzialnym graczem światowym29.

W 2007 roku zastępca Sekretarza Stanu John Negroponte podczas przesłuchań 
w Izbie Reprezentantów zwracał uwagę na następujące cele amerykańskie w stosun-
kach dwustronnych z Chinami:

1. utrzymanie pokoju i stabilności w Azji Wschodniej;
2. podtrzymanie wzrostu gospodarczego w Chinach i wzrostu gospodarczego 

globalnie, przy dbałości o bezpieczeństwo energetyczne i ochronę środowiska 
naturalnego;

chwilowe skierowanie się USA w stronę multilateralizmu (zaczęły one budować szeroką koalicję 
antyterrorystyczną); (3) potrzeba innych państw w kampanii na rzecz budowania narodu (odnosiło się to 
do Afganistanu), gdyż USA raczej przeprowadzają głównie kampanię militarną; (4) zmiana geografi czna –
skierowanie większej uwagi na rejon Bliskiego Wschodu. Por. B. Garrett, The Post-September 11th 
Strategic Situation and Its Implications for the United States, China and Sino-American Relations [w:] 
A. Rosenbaum ed., U.S.–China Relations and the Bush Administration…, s. 32−41.

27 Por. C. Dalpino, M. Pei, Beijing’s Chance to Forge True Alliance, „South China Morning 
Post”, September 19, 2001, artykuł dostępny w Internecie: http://www.brookings.edu/views/op-ed/
dalpino/20010918.htm (25.08.2008). Jednak zdaniem niektórych analityków Chiny nie zyskały 
szczególnie wiele na współpracy z USA (są to raczej korzyści taktyczne), a poniosły przy tym stosunkowo 
duże straty, wynikające zwłaszcza z pogorszenia się ich sytuacji w Azji Centralnej, Południowej 
i Południowo-Wschodniej, por. M. Malik, Dragon on Terrorism: Assessing China’s Tactical Gains and 
Strategic Losses After 11 September, „Contemporary Southeast Asia” vol. 24, no. 2, August 2002.

28 Wydaje się jednak, że Chiny lepiej wykorzystują tę koniunkturę, cały czas umacniając swoją 
pozycję w regionie i świecie. Por. C. Twomey, Missing Strategic Opportunity in U.S. China Policy since 
9/11: Grasping Tactical Success, „Asian Survey”, vol. 47, no. 4, 2007.

29 Warto też zwrócić uwagę na inne fora współpracy: The Joint Commission of Commerce and 
Trade (istniejąca od 1983, jej rangę podniesiono w 2003 r.), The U.S.−China Joint Economic Committee 
(istniejący od 1979 r.), The U.S.−China Joint Commission on Science and Technology (od 1979 r.), 
The U.S.−China Economic Development and Reform Dialogue (od 2003 r.), The U.S.−China Energy 
Policy Dialogue (od 2005 r.), The Global Issues Forum (od 2005 r.), The U.S.−China Healthcare Forum 
(od 2005 r.), The Asia-Pacifi c Partnership on Clean Development and Climate (od 2006 r.). Szerzej na 
temat spraw poruszanych w poszczególnych forach, zob. K. Dumbaugh, China−U.S. Relations: Current 
Issues and Implications for U.S. Policy, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 
Washington 2008, s. 13−15. 
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3. zahamowanie proliferacji niebezpiecznej broni i powiązanych technologii 
oraz zwalczanie terroryzmu i przestępczości transnarodowej;

4. ochronę przed rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych;
5. rozwój efektywnych form reakcji międzynarodowej na kryzysy humanitarne;
6. promowanie praw człowieka i wolności religijnych30.
Wraz z nastaniem administracji Baracka Obamy poziom ofi cjalnej współpracy 

został podniesiony, a odbywa się ona obecnie w ramach amerykańsko-chińskiego 
dialogu strategicznego i gospodarczego (SED The U.S.-China Strategic and Eco-
nomic Dialogue). Pierwsze spotkanie odbyło się pod koniec lipca 2009 roku, a de-
legacjami kierowali ze strony USA Sekretarz Stanu Hillary Clinton oraz Sekretarz 
Skarbu Timothy Geithner, a ze strony ChRL wicepremier Wang Qishan i Radca Sta-
nu (State Councilor) Dai Bingguo31. Ostatnie spotkanie SED miało miejsce w maju 
2011 roku w Waszyngtonie. W obszarze gospodarczym podstawowe poruszone prob-
lemy dotyczyły niedowartościowania juana, zwiększenia poziomu ochrony praw 
własności intelektualnej, kwestii zamówień rządowych, poprawy dostępności inwe-
stycji portfelowych dla obcokrajowców w Chinach oraz dostępności sektora usług 
fi nansowych. Istotne były rozmowy w obszarze egzekwowania prawa, zmian klima-
tycznych, energii, misji pokojowych ONZ oraz kwestii Sudanu. Istotnym krokiem 
naprzód jest utworzenie dwóch nowych forów konsultacyjnych, US–China Strategic 
Security Dialogue i the US–China Consultation on the Asia-Pacifi c32.

Pewne problemy pojawiają się w sferze współpracy gospodarczej. Najpoważ-
niejszym z nich jest olbrzymi defi cyt handlowy USA z Chinami, który w obszarach 
dóbr i usług w 2007 roku sięgnął 251 mld USD (eksport 79 mld, import 330 mld). 
Skumulowany defi cyt handlowy USA z Chinami wyniósł w latach 1990−2010 około 
2,36 bln USD. Jednak o ile w sektorze dóbr defi cyt stale rośnie, o tyle w sektorze 
usług USA zanotowały w 2007 roku nadwyżkę w handlu w wysokości około 5,4 mld 
USD (eksport 14,2 mld, import 8,8 mld)33. W tym kontekście łatwo zrozumieć walkę, 
jaką toczą USA z Chinami o respektowanie praw własności intelektualnej, zwłaszcza 

30 Por. Statement of the Honorable John D. Negroponte, Deputy Secretary of State, U.S. Department 
of State [w:] The Future of Political, Economic, and Security Relations with China, Hearing before the 
Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, One Hundred Tenth Congress, First Session, 
May 1, 2007, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 2007, s. 13.

31 Zob. C. Freeman, The U.S.–China Strategic and Economic Dialogue, CSIS, dostępne w Internecie: 
http://csis.org/publication/us-china-strategic-and-economic-dialogue (15.08.2010).

32 Najważniejszym obszarem spornym pozostawał w 2011 r. konfl ikt na Morzu Południowochińskim. 
Istotne były też spotkanie Baracka Obamy z Dalajlamą, mimo protestów ChRL, oraz wymiana dowódców 
najwyższego szczebla (generała Chena Bingde oraz admirała Mike’a Mullena). Por. B. Glaser, U.S.−
China Relations: Friction and Cooperation Co-exist Uneasily, „Comparative Connections”, vol. 13, 
no. 2, May−August 2011.

33 Dane za danymi biura Przedstawiciela USA ds. Handlu, U.S.−China Trade Relations, dostępne 
w Internecie: http://www.ustr.gov/countries-regions/china (25.08.2009). Dla porównania warto 
przytoczyć amerykańskie statystyki dotyczące lat wcześniejszych: w 1990 r. defi cyt handlowy USA 
z Chinami wynosił ok. 11,5 mld USD, w 1995 ok. 36,5 mld USD, w 2000 ok. 83 mld USD, a w 2005 ok. 
201,5 mld USD. Pokazuje to, jak dramatycznie problem ten narasta. Dane za: T. Lum, D. Nanto, China’s 
Trade with the United States and the World, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 
Washington 2006, s. 40. Całkowity defi cyt w handlu towarami wyniósł w USA w 2007 r. ok. 831 mld 
USD, zaś nadwyżka w handlu usługami ok. 130 mld USD. Dane za U.S. Trade in Goods and Services − 
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że szacunkowo około 90% produktów w ChRL prawa te narusza34. Dane dotyczące 
amerykańsko-chińskiej wymiany handlowej zostały zaprezentowane w tabeli 4.1.

Tabela 4.1. Obroty towarowe USA−Chiny (dane w mln USD)

Rok Eksport Import Bilans

1990 4 806 15 237 −10 431

1991 6 278 18 969 −12 691

1992 7 418 25 727 −18 309

1993 8 732 31 539 −22 807

1994 9 281 38 786 −29 505

1995 11 753 45 543 −33 790

1996 11 992 51 512 −39 520

1997 12 862 62 557 −49 695

1998 14 241 71 168 −56 927

1999 13 111 81 788 −68 677

2000 16 185 100 018 −83 833

2001 19 234 102 280 −83 046

2002 22 128 125 193 −103 064

2003 28 368 152 436 −124 068

2004 34 428 196 682 −162 254

2005 41 192 243 470 −202 278

2006 53 673 287 774 −234 101

2007 62 937 321 443 −258 506

2008 69 733 337 773 −268 040

2009 69 497 296 374 −226 877

2010 91 880 364 943 −273 063

2011 103 879 399 335 −295 456

Suma 713 608 3 370 547 −2 656 938

Źródło: U.S. Census Bureau, Trade in Goods with China, dostępne w Internecie: http://www.census.gov/
foreign-trade/balance/c5700.html (12.02.2012)

Balance of Payments (BOP) Basis, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Division, dostępne w Internecie: 
http://www.census.gov/foreign-trade (15.08.2011).

34 Szerzej na ten temat, zob. W. Morrison, China−U.S. Trade Issues, CRS Report for Congress, 
Congressional Research Service, Washington 2008, s. 18−25. W sprawie piractwa intelektualnego 
w Chinach zob. Statement of Hilary Rosen, Chairman and CEO Recording Industry Association of 
America Before the Subcommittee on East Asian and Pacifi c Affairs, Committee on Foreign Relations, 
United States Senate On “Effects and Consequences of an Emerging China”, Wednesday, March 19, 
2003, dostępne w Internecie: http://www.senate.gov/~RosenTestimony030319.pdf (25.08.2008).
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Kolejnym powiązanym i żywo dyskutowanym (oraz głosowanym w Kongresie) 
problemem ostatnich lat była kwestia rewaluacji chińskiej waluty, RMB. Była ona 
sztywno związana z USD na poziomie 8,3 juana za dolara, co było postrzegane jako 
sztuczne utrzymywanie niskiej wartości dla zwiększenia konkurencyjności w ekspor-
cie, a co za tym idzie, źródło amerykańskiego defi cytu handlowego. Pod naciskiem 
USA Chiny związały w 2005 roku kurs juana z koszykiem walut, pozwalając na jego 
umacnianie, oraz zrewaluowały go o około 2%35 (w konsekwencji doszło do umocnie-
nia juana o około 21% w latach 2004−200936). Bezwzględnie należy też zwrócić uwa-
gę na fakt posiadania przez Chiny amerykańskich obligacji rządowych na kwotę około 
907 mld USD (październik 2010), co bardzo istotnie wiąże obie gospodarki, pozwala-
jąc też USA utrzymywać względnie niskie stopy procentowe, które są bodźcem pro-
wzrostowym dla gospodarki. Jeśli dodamy do tego inne amerykańskie papiery dłużne, 
to wartość chińskich rezerw w nich ulokowanych osiągnie około 1,5 bln USD37.

Istnieje też problem bezpieczeństwa i jakości produktów chińskich, choć wydaje 
się, że ten popularny w 2007 roku temat można traktować raczej jako zastępczy. 
Amerykanie oskarżają również Chiny o nieuczciwe subsydiowanie niektórych gałęzi 
produkcji. Wreszcie problemem w samych Stanach Zjednoczonych jest brak koordy-
nacji polityki gospodarczej wobec Chin, a nawet swoista zaściankowość i egoizm po-
szczególnych grup interesów i organów władz USA w prowadzeniu tej polityki38. Co 
więcej, jak wykazują analizy, które biorą pod uwagę grawitacyjny model handlu39, 
USA radzą sobie z eksportem do Chin znacznie gorzej niż inne kraje na porównywal-
nym poziomie rozwoju (Japonia, kraje UE)40.

Obawy USA budzi także polityka Chin w szeroko pojętym sektorze bezpieczeń-
stwa międzynarodowego41. Ciągle aktualne są też problemy związane z ochroną praw 

35  Warto jednak wziąć pod uwagę, że defi cyt w handlu z ChRL stanowił tylko ok. 26% ogólnego 
defi cytu handlowego USA, stąd niski kurs juana nie może być jedyną przyczyną defi cytu handlowego 
tego kraju. Co więcej niedowartościowany juan powoduje zarówno koszty, jak i korzyści dla gospodarki 
amerykańskiej. Importowane chińskie dobra są tańsze, co obniża koszty dla konsumentów i presję 
infl acyjną, koszty fi rm, które korzystają z chińskich komponentów, czyniąc je bardziej konkurencyjnymi. 
Defi cyt handlowy pozwala na przepływ nadwyżek kapitałowych z powrotem do USA, co skutkuje zakupem 
przez Chińczyków amerykańskich obligacji rządowych, a to z kolei sprzyja niższym stopom procentowym 
w USA i pozwala dynamizować gospodarkę. Aspektem negatywnym jest uderzanie w amerykańskie 
przedsiębiorstwa, które ograniczają produkcję i zatrudnienie, jednocześnie produkty amerykańskie 
eksportowane do Chin są droższe, przez co zmniejszają się szanse na zatrudnienie w proeksportowych 
sektorach gospodarki amerykańskiej. Por. W. Morrison, China’s Currency: Economic Issues and Options 
for U.S. Trade Policy, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2008.

36  Idem, China−U.S. Trade Issues, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 
Washington 2011, s. 14.

37  Ibidem, s. 11−12.
38  Por. J. Garrison, Managing the U.S.−China Foreign Economic Dialogue: Building Greater 

Coordination and New Habits of Consultation, „Asia Policy”, no. 4, July 2007. Zob. też Wing Thye 
Woo, Understanding the Sources of Friction in U.S.–China Trade Relations: The Exchange Rate Debate 
Diverts Attention from Optimum Adjustment, „Asian Economic Papers”, vol. 7, no. 3, 2008.

39  Grawitacyjny model handlu omówiony został w podrozdziale 2.3.
40  Por. B. Bosworth, S. Collins, Determinants of U.S. Exports to China, „Asian Economic Papers”, 

vol. 7, no. 3, 2008.
41 W ciekawy sposób problem ten omawia E. Haliżak, Polityka i strategia Chin w kształtowa-

niu międzynarodowego bezpieczeństwa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2007. Autor ten 
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człowieka w Chinach42, a niepokojem napawają zwiększające się wydatki tego kraju 
na sektor militarny i niebezpieczeństwa związane z jego wzrastającym potencjałem43, 
w tym współpraca z innymi krajami w zakresie rozprzestrzeniania broni masowego 
rażenia44. 

Nadal istotnym problemem w stosunkach dwustronnych pozostaje kwestia Tajwa-
nu oraz amerykańskiej sprzedaży broni na wyspę, jak również podejrzenia, że USA 
bądź to wspierają niepodległość Tajwanu, bądź dążą do utrzymania status quo dla 
obniżenia pozycji strategicznej ChRL. Jednak wybory prezydenckie z marca 2008 
roku i zwycięstwo Ma Ying-jeou zdecydowanie poprawiły sytuację w tym regionie45. 

analizuje problem postrzegania bezpieczeństwa przez środowiska naukowe, rząd, ewolucję koncepcji 
bezpieczeństwa, strategię bezpieczeństwa narodowego czy bezpieczeństwo ekonomiczne tego kraju.

42 Por. International Religious Freedom Report: China, U.S. Department of State, Bureau of 
Democracy, Human Rights, and Labor, dostępne w Internecie: http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2007 
(25.08.2008); Reports on Human Rights Practices: China, U.S. Department of State, Bureau of Democracy, 
Human Rights, and Labor, dostępne w Internecie: http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/index.htm 
(25.08.2008); Report on Tibet Negotiations, U.S. Department of State, Bureau of East Asian and Pacifi c 
Affairs, dostępne w Internecie: http://www.state.gov/p/eap/rls/rpt/2007/99157.htm (25.08.2008). Na temat 
zmian w chińskim postrzeganiu praw człowieka związanych głównie z refl eksją nad przeszłością chińską, 
w tym Rewolucją Kulturalną, zob. Dingding Chen, Explaining China’s Changing Discourse on Human 
Rights: 1978−2004, „Asian Perspective”, vol. 29, no. 3, 2005. Zob. też Kai He, Huiyun Feng, A Path to 
Democracy: In Search of China’s Democratization Model, „Asian Perspective”, vol. 32, no. 3, 2008. 

43 Zob. Military Power of the People’s Republic of China 2009: Annual Report to Congress, dostępne 
w Internecie: http://www.defenselink.mil/pubs/pdfs/China_Military_Report_09.pdf (25.11.2009). Por. 
też J. Logan, China’s Space Program: Options for U.S.−China Cooperation, CRS Report for Congress, 
Congressional Research Service, Washington 2007; K. Pollpeter, U.S.−China Security Management: 
Assessing the Military-to-Military Relationship, RAND, Santa Monica 2004, s. 29−99; T. Christensen, 
Posing Problems without Catching Up: China’s Rise and Challenges for U.S. Security Policy, 
„International Security”, vol. 25, no. 4, Spring 2001; Nan Li, The Evolution of China’s Naval Strategy 
and Capabilities: From “Near Coast” and “Near Seas” to “Far Seas”, „Asian Security”, vol. 5, no. 2, 
2009; R. O’Rourke, China Naval Modernization: Implications for U.S. Navy Capabilities – Background 
and Issues for Congress, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 
2008. Warto zwrócić jednak uwagę, że Chiny nie są skłonne do używania przemocy w konfl iktach. 
Od 1949 r. uczestniczyły one w 23 konfl iktach terytorialnych, przy czym tylko w sześciu doszło do 
użycia przemocy, a w dwóch w poważnym stopniu (Wietnam, Indie). W większości przypadków Chiny 
zakończyły konfl ikt kompromisem. Por. M. Fravel, Power Shifts and Escalation: Explaining China’s Use 
of Force in Territorial Disputes, „International Security”, vol. 32, no. 3, Winter 2007/2008. Należy też 
zaznaczyć, że od drugiej połowy lat 90. Chiny zaczęły coraz mocniej forsować koncepcję bezpieczeństwa 
kooperatywnego, która ma na celu przekonanie sąsiadów, że nie stanowią dla nich zagrożenia, co więcej, 
na współpracy z nimi można dużo zyskać. Por. M. Yahuda, Chinese Dilemmas in Thinking about 
Regional Security Architecture, „The Pacifi c Review”, vol. 16, no. 2, 2003. Por. też D. Roy, Hegemon 
on the Horizon?: China’s Threat to East Asian Security, „International Security”, vol. 19, no. 1, Summer 
1994; Yu Xintian, China and Northeast Asian Regional Security Cooperation, „Asia Pacifi c Review”, 
vol. 12, no. 2, 2005; M. Fravel, Regime Insecurity and International Cooperation: Explaining China’s 
Compromises in Territorial Disputes, „International Security”, vol. 30, no. 2, Fall 2005.

44 Por. M. Malik, China and the Nuclear Non-proliferation Regime, „Contemporary Southeast Asia”, 
vol. 22, no. 3, December 2000; S. Kan, China and Proliferation of Weapons of Mass Destruction and 
Missiles: Policy Issues, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2006.

45 Por. S. Kan, Security Implications of Taiwan’s Presidential Elections of March 2008, CRS Report 
for Congress, Congressional Research Service, Washington 2008; A. Kennedy, China’s Perceptions 
of U.S. Intentions toward Taiwan: How Hostile a Hegemon?, „Asian Survey”, vol. 47, no. 2, 2007; 
J. Jacobs, Taiwan: Changes and Challenges, „Australian Journal of International Affairs”, vol. 62, 
no. 4, 2008. Ciekawą analizę stosunków USA−Chiny w zależności od sposobu rozwiązania kwestii 
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Mimo to sprzedaż broni na Tajwan w 2010 roku spotkała się z dużym niezadowole-
niem ze strony Pekinu, podobnie zresztą jak spotkanie Baracka Obamy z Dalajlamą, 
wspólne ćwiczenia z siłami południowokoreańskimi na Morzu Żółtym, deklaracje 
USA w sprawie Morza Południowochińskiego czy amerykańskie wsparcie dla Japo-
nii po kolizji chińskich łodzi patrolowych i japońskiego trawlera na Morzu Wschod-
niochińskim. Jako sukcesy roku 2010 wymieniane były szczególnie: współpraca 
w przezwyciężaniu globalnego kryzysu fi nansowego oraz elastyczniejsze podejście 
Chin do sankcji wobec Korei Południowej i Iranu46. 

W kontekście zagrożeń wymienia się także stosunki rosyjsko-chińskie, które mo-
głyby stać się przeciwwagą dla polityki USA w regionie, a także świecie. O ile w la-
tach 70. i 80. to Chiny były strategicznym partnerem USA w walce z ZSRR47, o tyle 
już w końcu lat 80. stosunki radziecko-chińskie zaczęły ulegać stopniowej popra-
wie48, co wywołało obawy w Stanach Zjednoczonych. Upadek Związku Radzieckie-
go w 1991 roku spowodował zmianę sytuacji geostrategicznej (skrócenie wspólnej 
granicy, spadek roli Rosji), ale przede wszystkim pozbawił USA i Chiny wspólnego 
wroga, który w znacznej mierze determinował stosunki wzajemne tych państw.

Impulsem do zintensyfi kowania współpracy chińsko-rosyjskiej były nałożone po 
wydarzeniach na placu Tiananmen przez USA oraz kraje zachodnie49 sankcje, szcze-
gólnie zakaz importu technologii militarnych, a także produktów tak zwanego po-
dwójnego przeznaczenia. W związku z tym podróż Borysa Jelcyna do Chin w grud-
niu 1992 roku zaowocowała podpisaniem porozumień o współpracy w dziedzinie 
energii nuklearnej, zakupach sprzętu i technologii militarnej oraz współpracy wojsk 
granicznych50. W roku następnym podpisano pięcioletnią umowę o współpracy woj-
skowej oraz transferze technologii militarnej, a współpraca wojskowa tych państw 

Tajwanu (przedstawiono cztery opcje pokojowe oraz sześć z użyciem przemocy) przygotowała RAND 
Corporation. Por. R. Cliff, D. Shlapak, U.S.–China Relations After Resolution of Taiwan’s Status, RAND, 
Santa Monica 2007. 

46 Por. S. Lawrence, T. Lum, U.S.−China Relations: Policy Issues, CRS Report for Congress, 
Congressional Research Service, Washington 2011, passim. 

47 Por. Z. Brzeziński, The Geostrategic Triad: Living with China, Europe, and Russia, CSIS Press, 
Washington 2001, s. 6−7.

48 Wiązało się to zarówno ze redefi nicją priorytetów Chińskiej Republiki Ludowej, jak i zmianą 
w podejściu ZSRR. W 1987 r. Chiny podkreśliły trzy główne zasady swej polityki zagranicznej, to 
jest jej niezależność, trzymanie się zasad pokojowego współistnienia w stosunkach ze wszystkimi 
państwami, wliczając ZSRR, oraz zakończenie kampanii antyhegemonistycznej, wymierzonej wówczas 
w ZSRR (o czym zdecydował 13. Kongres KPCh). Ze strony ZSRR ważną rolę odegrało wygłoszone 
przez Sekretarza Generalnego KPZR M. Gorbaczowa koncyliacyjne przemówienie we Władywostoku 
w 1986 r., po którym Deng Xiaoping ogłosił, że gotów jest na wznowienie kontaktów. W 1987 r. 
wznowiono zawieszone w r. 1978 rozmowy dotyczące problemów granicznych oraz zdecydowano 
o wizycie Gorbaczowa w Pekinie, por. J. Hsiung, Sino-Soviet Detente and Chinese Foreign Policy, 
„Current History”, September 1988.

49 Do sankcji przyłączyły się kraje z grupy G-7.
50 Wśród sprzętu, który nabywały Chiny, znalazły się rosyjskie samoloty myśliwskie i bombowe, 

systemy radarowe i przeciwlotnicze, łodzie podwodne oraz statki nawodne, por. D. Lampton, Same Bed, 
Different Dreams…, s. 225.
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ulegała stopniowej intensyfi kacji w latach 90., co przejawiało się w sprzedaży Chi-
nom coraz bardziej zaawansowanych systemów uzbrojenia51. 

W roku 1996 w trakcie szczytu w Szanghaju prezydenci Borys Jelcyn i Jiang 
Zemin ogłosili „strategiczne partnerstwo” pomiędzy ich krajami. Zasady tego part-
nerstwa zostały doprecyzowane we wspólnym oświadczeniu wydanym po wizycie 
Jianga w Moskwie w 1997 roku. Zwracano tam uwagę na promocję nowej polityki 
międzynarodowej opartej na multilateralizmie, co oznaczało stworzenie alternatyw-
nego bieguna wobec amerykańskiej dominacji52. Również w 1996 roku Chiny, Ro-
sja, Kazachstan, Tadżykistan i Kirgistan podpisały umowę o współpracy, głównie 
w zwalczaniu na tym obszarze zorganizowanej przestępczości (szczególnie terrory-
zmu) oraz współpracy gospodarczej. W czerwcu 2001 roku do organizacji dołączył 
Uzbekistan, a jej nazwa została przemianowana na Szanghajską Organizację Współ-
pracy (SCO Shanghai Cooperation Organization)53. Wprawdzie ofi cjalnie deklarowa-
ne zadania są inne, ale organizacja ta jest postrzegana jako narzędzie, którego celem 
jest przeciwstawienie się USA54. 

Walka z hegemonią Stanów Zjednoczonych znalazła też swój wyraz w podpisanym 
16 lipca 2001 roku w Moskwie Traktacie o dobrym sąsiedztwie, przyjaźni i współpracy. 
W traktacie tym wymieniono pięć obszarów współpracy: wspólne akcje w celu prze-
ciwstawienia się hegemonii USA, demarkację granicy, sprzedaż broni i transfer techno-
logii, dostarczanie surowców energetycznych i innych materiałów nieprzetworzonych, 
problem wzrostu zbrojnego islamu w Azji Centralnej55. Podpisanie tego porozumienia 
wywołało znów dyskusję o nowym trójkącie strategicznym: USA−Rosja−Chiny56.

Pomimo rozwiązania wielu kwestii spornych stosunki rosyjsko-chińskie nie są od 
nich całkowicie wolne. Duży problem polityczny w stosunkach rosyjsko-chińskich 
stanowią nielegalni imigranci, którzy z przyczyn ekonomicznych (chęć zdobycia 

51 Dotyczy to m.in. kontraktów na sprzedaż, a później produkcję samolotów myśliwskich SU-27, 
sprzedaży bardzo nowoczesnych samolotów SU-30 (wersja rozwojowa SU-27), rakiet typu powietrze−
powietrze, silników do rakiet międzykontynentalnych, a przede wszystkim czterech łodzi podwodnych 
klasy Kilo oraz niszczycieli rakietowych typu Sovremenny, por. I. Topolski, Stosunki chińsko-rosyjskie 
[w:] K. Iwańczuk, A. Ziętek, Chiny w stosunkach międzynarodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 
2003, s. 143−144.

52 W deklaracji tej wezwano również do zachowania traktatu ABM (anti-ballistic missile) z 1972 r. 
oraz zniesienia przez Radę Bezpieczeństwa ONZ sankcji nałożonych na Irak, por. A. Cohen, The Russia-
-China Friendship and Cooperation Treaty: A Shift in Eurasia?, dostępne w Internecie: http://www.
heritage.org/research/russiaandeuroasia/bg1459.cfm (25.08.2008).

53 Por. J. Dryer, Encroaching on the Middle Kingdom? China’s View of Its Place in the World [w:] 
C. Marsh, J. Dryer, U.S.–China Relations in the Twenty-First Century…, s. 93−94.

54 Szerzej na temat roli Chin i Rosji w SCO, zob. P. Milewski, Polityka zagraniczna ChRL wobec 
Azji Centralnej i udział Chin w Szanghajskiej Organizacji Współpracy, „Azja Pacyfi k”, tom 6, 2003; 
Sun Zhuangzhi, New and Old Regionalism: The Shanghai Cooperation Organization and Sino-Central 
Asian Relations, „The Review of International Affairs”, vol. 3, no. 4, Summer 2004; M. Katz, Russia 
and the Shanghai Cooperation Organization: Moscow’s Lonely Road from Bishkek to Dushanbe, „Asian 
Perspective”, vol. 32, no. 3, 2008.

55 Por. A. Cohen, The Asian American Century…
56 Por. E. Wishnick, Russia and China: Brothers Again?, „Asian Survey”, vol. 41, no. 5, 2001. 
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ziem uprawnych) zasiedlają rosyjski Daleki Wschód, co powoduje obawy o plany 
oderwania tego rejonu od Rosji57.

Należy zaznaczyć, że po 11 września 2001 roku Chiny wyraziły chęć pomocy 
USA w zwalczaniu terroryzmu, co oznaczało, że wraz z Moskwą dały przyzwolenie 
do operowania w Azji Centralnej, która dotychczas była w jakiś sposób kontrolowa-
na przez SCO. Szczególne zaniepokojenie Chin wzbudził szybki rozwój stosunków 
pomiędzy USA a czterema mniejszymi członkami SCO, to jest Kazachstanem, Uzbe-
kistanem, Tadżykistanem oraz Kirgistanem, oraz niepokoje związane z długotrwałą 
obecnością sił amerykańskich w tym regionie. Obawy te wiążą się z zagrożeniem 
chińskich interesów, w szczególności zaś dostępu do linii komunikacyjnych, surow-
ców energetycznych (ropy naftowej i gazu ziemnego), rzadkich minerałów oraz bu-
dowy nowego „jedwabnego szlaku”58.

Wraz z pogorszeniem się stosunków USA z Rosją mogliśmy obserwować dalszą 
poprawę relacji na linii Moskwa−Pekin59. Kulminacją tej polityki było proklamowa-
nie roku 2006 rokiem Rosji w Chinach, a roku 2007 − rokiem Chin w Rosji. Biorąc 
pod uwagę stosunki gospodarcze, istotny jest stały wzrost porozumień dotyczących 
eksportu surowców z Rosji do Chin, a współpracę w tej sferze zintensyfi kowano 
szczególnie w związku z kryzysem gospodarczym, który dotkliwie uderzył w Rosję60. 
Współpraca obu krajów jest bardzo korzystna i wskazana, gdyż redukuje wysokie 
koszty utrzymywania sił na bardzo długiej granicy, a współpraca gospodarcza, szcze-
gólnie surowcowa i w zakresie technologii militarnych, to dla obu krajów niezmiernie 
ważny punkt na mapie politycznej (choć doprowadza do uzależnienia Rosji od Chin 
oraz osłabia jej pozycję w Azji Centralnej). Z pewnością też współpraca ta nie jest 
korzystna z pozycji USA, jednak nie wydaje się, żeby mogło dojść do rzeczywistego 
sojuszu strategicznego pomiędzy Rosją a Chinami, gdyż w sojuszu takim to Rosja 

57 Na rosyjskim Dalekim Wschodzie, który liczy 6,2 mln km2 mieszka tylko 7% populacji 
Federacji Rosyjskiej, a duży poziom emigracji (w latach 90. opuściło ten teren 10% mieszkańców) 
oraz przewyższający wskaźnik urodzeń poziom śmiertelności powoduje wyludnianie terenu. Z drugiej 
strony granicy 130 mln Chińczyków mieszka na 2 mln km2 prowincji Heilongjiang, Jilin, Liaoning oraz 
Mongolii Wewnętrznej, por. R. Menon, The Sick Man of Asia: Russia’s Endangered Far East, „National 
Interest”, Fall 2003.

58 J. Rowiński, Chiny wobec wydarzeń z 11 września, „Sprawy Międzynarodowe”, Styczeń−Marzec 2002.
59 Szczególnie w kontekście programu nuklearnego Iranu oraz inwazji na Irak w 2003 r. nie bez 

znaczenia był też program budowy tarczy antyrakietowej, której elementy miały być rozmieszczone 
w Polsce i Czechach, a szerzej polityka G.W. Busha i silna krytyka tej polityki wygłoszona przez Putina 
w 2007 r. Por. S. Goldman, Russian Political, Economic, and Security Issues and U.S. Interests, CRS 
Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2007.

60 W czasie swojej ostatniej podróży do Chin w dniach 12−14 października 2009 r. prezydent Putin 
podpisał porozumienia gospodarcze o wartości ok. 5,5 mld USD, w tym kluczową dla Chin umowę ramową 
dotyczącą eksportu gazu. Por. China, Russia sign 12 agreements during Putin’s visit, „People’s Daily”, 
13 October 2009, dostępne w Internecie: http://english.people.com.cn/90001/90776/90883/6782599.
html (25.10.2010). W 2009 r. Rosja i Chiny podpisały też porozumienie (o wartości 25 mld USD) 
dotyczące fi nansowania ropociągu z Syberii i dwudziestoletni kontrakt na dostawy ropy. Por. Energy 
High on Agenda for Putin Visit to China, „China Daily”, 12 October 2009, dostępne w Internecie: http://
www.chinadaily.com.cn/world/2009-10/12/content_8782209.htm (25.10.2010). 
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byłaby partnerem słabszym (ze względu zarówno na ogólny potencjał, jak i na słabość 
na Dalekim Wschodzie), a to byłoby trudne do zaakceptowania dla władz rosyjskich61. 

Ważnym aspektem stosunków wzajemnych USA−Chiny są też amerykań-
skie obawy związane ze zwiększającymi się wpływami ChRL, szczególnie w Azji 
Wschodniej, ale też w Afryce62, Ameryce Łacińskiej63 czy na Bliskim Wschodzie64. 
Ten ostatni problem jest ściśle związany ze współzawodnictwem Chin i USA, dwóch 
największych konsumentów energii, o jej źródła65.

Warto też podkreślić rosnącą rolę soft power Chińskiej Republiki Ludowej, w tym 
coraz większe wpływy kulturowe i gospodarcze w Azji Południowo-Wschodniej, któ-
ra, prowadząc politykę hedgingową i balansując pomiędzy Chinami a USA, wydaje 

61 Por. A. Kuchins, Russia and China: The Ambivalent Embrace, „Current History”, October 2007; 
C. Marsh, Russia Plays the China Card, „The National Interest”, November−December 2007; S. Turner, 
Russia, China and a Multipolar World Order: The Danger in the Undefi ned, „Asian Perspective”, vol. 
36, no. 1, 2009.

62 Problemem były szczególnie kontakty Chin z Sudanem. Kontakty Chin z Afryką nastawione są 
na surowce, szczególnie ropę naftową. W 2000 roku ChRL i państwa afrykańskie utworzyły Forum 
Współpracy Chiny−Afryka (CACF China−Africa Cooperation Forum). Por. B. Gill, J. Reilly, The 
Tenuous Hold of China Inc. in Africa, „The Washington Quarterly”, vol. 30, no. 3, 2007; B. Gill, Chin-
hao Huang, S. Morrison, China’s Expanding Role in Africa: Implications for the United States, A Report 
of the CSIS Delegation to China on China−Africa−U.S. Relations, November 28–December 1, 2006, 
Center for Strategic and International Studies, Washington 2007; Xu Yi-chong, China and the United 
States in Africa: Coming Confl ict or Commercial Coexistence?, „Australian Journal of International 
Affairs”, vol. 62, no. 1, March 2008.

63 Por. G. Paz, Rising China’s “Offensive” in Latin America and the U.S. Reaction, „Asian Perspective”, 
vol. 30, no. 4, 2006. Autor odrzuca w tym artykule tezy, że celem Chin może być współzawodnictwo z USA 
na Zachodniej Półkuli, skłaniając się ku argumentom czysto gospodarczym. Zob. też S. Lall, J. Weiss, 
China’s Competitive Threat to Latin America: An Analysis for 1990−2002, „Oxford Development Studies”, 
vol. 33, no. 2, 2005; w tym artykule autorzy zwracają uwagę na konkurencję Chin i Ameryki Łacińskiej 
w eksporcie wyrobów gotowych. Jeśli chodzi o politykę Chin w tym regionie i związane z tym problemy, 
zob. też E. Lora, Should Latin America Fear China?; S. Lall, J. Weiss, China and Latin America: Trade 
Competition, 1990−2002, i E. López-Cordova, A. Micco, D. Molina, Competing with the Dragon: Latin 
American and Chinese Exports to the US Market, wszystkie w: J. Santiso ed., The Visible Hand of China 
in Latin America, Development Centre of the Organization for Economic Co-operation and Development, 
Paris 2007, s. odpowiednio 15−44, 85−108, 109−132.

64 Problemem dla USA przez długi okres była sprzedaż przez Chiny tak zwanych technologii 
wrażliwych oraz militarnych (chodziło o Iran, Syrię, Libię, Irak). Obecnie szczególnie niepokojąca jest 
współpraca nuklearna z Iranem. Y. Shichor, Competence and Incompetence: The Political Economy of 
China’s Relations with the Middle East, „Asian Perspective”, vol. 30, no. 4, 2006. Zob. też Dingli Shen, 
Iran’s Nuclear Ambitions Test China’s Wisdom, „The Washington Quarterly”, vol. 29, no. 2, Spring 2006; 
F. Leverett, J. Bader, Managing China−U.S. Energy Competition in the Middle East, „The Washington 
Quarterly”, vol. 29, no. 1, 2005. 

65 W tym kontekście raport National Bureau of Asian Research zaleca USA współpracę z Chinami 
(wspieranie konkurencji merkantylnej, efektywności energetycznej, nowych źródeł energii), integrację 
Chin z Międzynarodową Agencją Energii (IEA International Energy Agency) oraz G-8, a wreszcie prace 
nad stworzeniem Północnoazjatyckiej Wspólnoty Bezpieczeństwa (Chiny, Japonia, Korea Pd., Rosja, 
USA), której przedmiotem działania byłoby również bezpieczeństwo energetyczne. Por. K. Lieberthal, 
M. Herberg, China’s Search for Energy Security: Implications for U.S. Policy, „NBR Analysis”, vol. 17, 
no. 1, April 2006. Por. też M. Klare, Fueling the Dragon: China’s Strategic Energy Dilemma, „Current 
History”, April 2006; Li Zhidong, China’s Long-Term Energy Outlook and the Implications for Global 
Governance, „Asia Pacifi c Review”, vol. 14, no. 1, 2007; D. Zweig, Bi Jianhai, China’s Global Hunt for 
Energy, „Foreign Affairs”, September−October 2005.
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się być kluczowym regionem ścierania się interesów ChRL i USA66. Jednak w prze-
prowadzonym w styczniu 2009 roku przez Chicago Council on Global Affairs sondażu 
to USA są umieszczane na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o soft power w Chinach, 
Japonii i Korei Południowej, a jako drugie (po Japonii) w Indonezji i Wietnamie. Co 
ważne, we wszystkich krajach USA wyprzedzają Chiny, jeśli chodzi o soft power67.

Bezpieczeństwo, stabilność i rozwój regionu Azji i Pacyfi ku, w szczególności 
zaś szeroko pojętego regionu Azji Wschodniej, w bardzo dużym stopniu zależą od 
tego, jak USA i Chiny ukształtują swoje wzajemne stosunki. Jednak pozycja USA 
w podsystemie Azji Wschodniej może być istotnie zagrożona, jeśli nie uda im się 
wzmocnić organizacji regionalnych oraz wejść w ich struktury, a mówiąc dokład-
niej, jeśli nie uda się zbudować systemu międzynarodowego, który będzie wspierał 
dotychczasową politykę tego kraju, przy uwzględnieniu jednak zachodzących w re-
gionie przemian, w tym wzrostu znaczenia ChRL, z którym to krajem konieczne jest 
partnerstwo w sprawach regionalnych. Nie można też zapominać o potrzebie zwięk-
szania roli Chin w istniejących obecnie instytucjach międzynarodowych, szczególnie 
tych działających na polu gospodarczym68.

66 Na wzrastającą rolę ChRL w regionie Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie w aspekcie, 
w którym dotychczas USA były niekwestionowanym liderem, to jest soft power, zwraca uwagę raport 
Congressional Research Service. Zob. T. Lum, W. Morrison, B. Vaughn, China’s “Soft Power” in 
Southeast Asia, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2008. Na temat 
roli tego aspektu potęgi w ogólnej strategii Chin, w tym we wzrastającej roli ChRL w Azji, zob. Chong-
Pin Lin, Formująca się wielka strategia Chin: Ku dominacji w Azji Wschodniej, ale bez walki, „Azja 
Pacyfi k”, tom 9, 2006. Young Nam Cho, Jong Ho Jeong, China’s Soft Power: Discussion, Resources, and 
Prospects, „Asian Survey”, vol. 48, no. 3, 2008; D. Shambaugh, Return to the Middle Kingdom?: China 
and Asia in the Early Twenty-First Century [w:] D. Shambaugh ed., Power Shift: China and Asia’s New 
Dynamics, University of California Press, Berkeley 2005. Poważne obawy w związku ze wzrastającą 
pozycją Chin w Azji Południowo-Wschodniej można znaleźć w tekście J. Lee, China’s ASEAN 
Invasion, „The National Interest”, May−June 2007. Ciekawą analizę chińskiej soft power przedstawia 
J. Kurlantzick, który zauważa, że ten najważniejszy aspekt chińskiej potęgi przeszedł niezauważony 
wśród licznych analiz dotyczących hard power i potencjalnego zagrożenia ChRL. Autor ten analizuje 
chińską soft power w kontekście wpływów w Azji Pd.-Wsch., Afryce i Ameryce Łacińskiej. Por. 
J. Kurlantzick, Charm Offensive: How China’s Soft Power Is Transforming the World, Yale University 
Press, New Haven−London 2008. 

67 USA zwyciężają przed Chinami, jeśli chodzi o soft power w sferach politycznej, dyplomatycznej, 
kapitału ludzkiego oraz kategoriach gospodarczych. Chiny przodują jedynie w kulturowej soft power. 
Co ważne, większość we wszystkich badanych krajach Azji wskazywała na wzrost wpływów USA 
w Azji w ostatnich 10 latach. Cyt. za A. Shearer, Clinton in Asia: Building on Bush’s Strong Foundation, 
dostępne w Internecie: http://www.lowyinterpreter.com/category/Asia-Pacifi c.aspx (15.11.2010).

68 Na wspólne cele Chin i USA w utrzymaniu stabilności regionalnej w Azji Wschodniej zwracał 
uwagę Z. Brzeziński, Wybór: Dominacja czy przywództwo…, s. 146. W kwestiach bezpieczeństwa 
i systemu regionalnego zob. The Effects and Consequences of an Emerging China, Testimony of 
Larry M. Wortzel, Ph.D., Vice President and Director, The Kathryn and Shelby Cullom Davis Institute 
for International Studies, The Heritage Foundation Before the Committee on Foreign Relations, 
United States Senate, Washington, DC, March 19, 2003, dostępne w Internecie: http://www.senate.
gov/~WortzelTestimony030319.pdf (25.08.2008). Ciekawą analizę prezentującą system regionalny na 
podstawie trzech głównych wariantów rozwoju sytuacji w Azji Wschodniej, to jest: (1) utrzymania status 
quo, w którym dominują USA, a Chiny nie aspirują do jego zmiany; (2) negocjowania zmian, w których 
oba mocarstwa współpracują w transformacji strukturalnej systemu, oraz (3) zmiany w systemie 
polegającej na przekształceniu go na skutek działań umacniających się Chin i ich współzawodnictwa 
z USA, przedstawia E. Goh, The US–China Relationship and Asia-Pacifi c Security: Negotiating Change, 
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Ciężko obecnie oceniać, jak bądą wyglądać stosunki tych dwóch krajów w przy-
szłości, jednak na podstawie analizy dotychczasowych wydarzeń, trendów w poszcze-
gólnych państwach, kształtu systemu międzynarodowego oraz potencjalnych korzy-
ści i strat, można przewidywać, że będą one współpracować lub współzawodniczyć 
na gruncie pokojowym, przy czym rola Chin będzie rosła w stosunku do relatywnie 
zmniejszającej się roli USA69. Coraz częściej pojawiają się wśród analityków oraz 
polityków z obu stron sugestie o wspólnym przywództwie chińsko-amerykańskim 
w regionie70, a powołane podczas spotkania Dialogu Strategiczno-Gospodarczego 
(SED) w Waszyngtonie w maju 2011 roku amerykańsko-chińskie forum konsultacyj-
ne w sprawie Azji i Pacyfi ku (U.S.–China Consultation on the Asia-Pacifi c) wydaje 
się te opinie tylko potwierdzać.

4.2. POLITYKA STANÓW ZJEDNOCZONYCH WOBEC JAPONII

Bez wątpienia na początku opisywanego w niniejszej pracy okresu, to jest na przeło-
mie lat 80. i 90. XX wieku, rozdział dotyczący polityki USA wobec Japonii znalazłby 
się na pierwszym miejscu analizy polityki zagranicznej USA wobec Azji, gdyż to Ja-
ponia, będąc sojusznikiem w sferze militarnej, była jednocześnie najpoważniejszym 

„Asian Security”, vol. 1, no. 3, 2005. Warto też zapoznać się z analizą przedstawiającą regionalny 
wymiar stosunków USA−ChRL w odniesieniu do tradycyjnych sojuszników USA w regionie, czyli 
Japonii, Korei Południowej, Filipin, Tajlandii, Singapuru i Australii, która została przygotowana przez 
RAND Corporation. Zob. E. Medeiros, K. Crane, E. Heginbotham, N. Levin, J. Lowell, A. Rabasa, 
S. Seong, Pacifi c Currents: The Responses of U.S. Allies and Security Partners in East Asia to China’s 
Rise, RAND, Santa Monica 2008, passim. Zhang Xiaoming, The Rise of China and Community Building 
in East Asia, „Asian Perspective”, vol. 30, no. 3, 2006; T. Christensen, Fostering Stability or Creating 
a Monster?: The Rise of China and U.S. Policy toward East Asia, „International Security”, vol. 31, 
no. 1, Summer 2006; J. Hempson-Jones, The Evolution of China’s Engagement with International 
Governmental Organizations: Toward Liberal Foreign Policy?, „Asian Survey”, vol. 45, no. 5, 2005; 
D. Shambaugh, China Engages Asia: Reshaping the Regional Order, „International Security”, vol. 29, 
no. 3, Winter 2004/2005. 

69 Ośmioczynnikową analizę przyszłości stosunków amerykańsko-chińskich do 2015 roku 
przeprowadził P. Gries, obliczając, że szanse na to, że oba kraje będą rywalami, wynoszą 45%, partnerami 
− 35%, sojusznikami 5%, a wrogami 15%. Zob. P. Gries, Forecasting U.S.−China Relations, 2015, „Asian 
Security”, vol. 2, no. 2, 2006. Z tezą, że Chiny wkrótce zastąpią USA na pozycji hegemona w regionie, 
polemizuje Baohui Zhang, American Hegemony and China’s U.S. Policy, „Asian Perspective”, vol. 28, 
no. 3, 2004. Na rolę Chin zarówno w światowym systemie gospodarczym, jak i potrzebie włączania ich 
w organizacje multilateralne, a także współdziałanie z nimi na polu regionalnych i światowych problemów 
bezpieczeństwa, zwracał uwagę T. Christensen. Zob. U.S.−China Relations, Statement of Thomas 
J. Christensen, Deputy Assistant Secretary Bureau of East Asian and Pacifi c Affairs, U.S. Department of 
State Before the House Committee on Foreign Affairs, Subcommittee on Asia, the Pacifi c and the Global 
Environment, March 27, 2007, pozyskane za pomocą bazy Lexis Nexis, dostępne w Internecie: http://
www.lexis-nexis.com (25.11.2008).

70 Por. Quansheng Zhao, China–US dual leadership in the Asia Pacifi c, dostępne w Internecie: http://
www.eastasiaforum.org/2011/08/04/china-us-dual-leadership-in-the-asia-pacifi c (12.08.2011).
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współzawodnikiem w sferze gospodarczej. Japonia także, jak prognozowano, miała 
zająć miejsce USA, których potęga zmierzała ku upadkowi71. 

Z obecnego punktu widzenia, po tak zwanej straconej dekadzie Japonii (a w zasa-
dzie po dwóch dekadach), trudno wyobrazić sobie, aby mogła ona stać się hegemo-
nem systemu światowego, ale  jej rola w systemie basenu Pacyfi ku, szczególnie jako 
mocarstwa gospodarczego, trudna jest do przecenienia. Znaczenie Japonii w procesie 
integracji regionu Azji Wschodniej, a także basenu Pacyfi ku, również jest kluczowe. 
Jednocześnie wydaje się, że pozycja USA w podsystemie Azji Wschodniej zależy 
w bardzo dużym stopniu od tego, w jaki sposób Japonia, kluczowy sojusznik USA, 
ułoży swoje stosunki z krajami regionu. W Azji Wschodniej ciągle istnieje duża doza 
niepewności związana z dziedzictwem historycznym Japonii oraz jej resentymen-
tami militarystycznymi i sporami na arenie międzynarodowej. Rozwiązanie tych 
problemów jest szczególnie istotne z punktu widzenia USA, które widzą w Japonii 
kluczowego partnera w rozwiązywaniu problemów regionalnych i globalnych, do 
czego niezmiernie istotne jest zaufanie innych krajów regionu72.

Stosunki amerykańsko-japońskie są osią architektury bezpieczeństwa w regionie 
Azji i Pacyfi ku. W okresie po drugiej wojnie światowej mogą być one uznane za 
pochodną stosunków USA z Chinami. O ile bowiem prezydent F.D. Roosevelt zakła-

71 Na temat postrzegania Japonii na przełomie lat 80. i 90. zob. R. Cronin, Japan’s Expanding Role 
and Infl uence in the Asia-Pacifi c Region: Implications for U.S. Interests and Policy, CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, Washington 1990, oraz Japan’s Economic Challenge, Study 
papers submitted to the Joint Committee, Congress of the United States, U.S. Government Printing 
Offi ce, Washington 1990. Raporty te analizują bardzo szeroko i szczegółowo ramy polityki gospodarczej 
Japonii, stosunki między rządem i gospodarką, sprawy fi nansów i inwestycji, zasoby ludzkie tego kraju, 
naukę i technologię, bezpieczeństwo narodowe i pomoc zagraniczną, a wreszcie międzynarodowe 
stosunki gospodarcze tego kraju. Warto zwrócić uwagę na raporty: W. Cooper, U.S.−Japanese Economic 
Relations in the 1980s and the Challenges That Lie Ahead, ibidem, s. 424−436; A. Wolff, U.S. Trade 
Friction with Japan, ibidem, s. 437−442; D. Vogt, Opening of Japanese Markets to Agricultural Imports, 
ibidem, s. 455−469 – ten problem pozostaje bardzo poważnym również obecnie w kontekście negocjacji 
o FTA pomiędzy USA i Japonią; R. Aliber, Capital Flows and Trade Imbalances: The U.S.−Japanese 
Interactions, ibidem, s. 470−483; R. Cronin, A Japan-Dominated Asia-Pacifi c Region?, ibidem, 
s. 484−498.

72 Na temat problemów historycznych zob. np. P. Fries, Qinming Zhang, Yasuki Masui, Yong Wook 
Lee, Historical Beliefs and the Perception of Threat in Northeast Asia: Colonialism, the Tributary 
System, and China–Japan–Korea Relations in the Twenty-First Century, „International Relations of the 
Asia-Pacifi c”, vol. 9, no. 2, 2009; Taizo Miyagi, Post-War Japan and Asianism, „Asia Pacifi c Review”, 
vol. 13, no. 2, 2006. Na temat roli Japonii w regionie zob. K. Calder, Will Japan Play a Leadership Role 
in East Asian Regional Political and Economic Integration; G. Hook, The Japanese Role in the Emerging 
Asia-Pacifi c Order: A Role for State and Non-state Actors?, oba teksty w: V. Blechinger, J. Legewie eds., 
Facing Asia: Japan’s Role in the Political and Economic Dynamism of Regional Cooperation, Iudicium-
-Veragt, München 2000, s. odpowiednio 11−19, 87−109; J. Maswood, Japan and East Asian Regionalism, 
„ASEAN Economic Bulletin”, vol. 11, no. 1, 1995; Kuniko Ashizawa, Japan’s Approach toward Asian 
Regional Security: From ‘Hub-and-Spoke’ Bilateralism to ‘Multi-tiered’, „The Pacifi c Review”, vol. 16, 
no. 3, 2003. Rola Japonii i sojuszu USA z Japonią nadal jest uznawana za kluczową wśród wielu 
analityków w USA. Zob. A. George-Mulgan, Why Japan Still Matters, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 12, 
no. 2, 2005; J. Rowan, The U.S.−Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute, 
„Asian Survey”, vol. 45, no. 3, 2005; M. Auslin, C. Griffi n, Securing Freedom: The U.S.−Japan Alliance 
in a New Era, A Report of the American Enterprise Institute, Washington 2008; M. Green, Statement 
before the House Foreign Affairs Committee, Subcommittee on Asia: “Japan’s Changing Role”, June 25, 
2009, dostępne w Internecie: http://www.csis.org (15.11.2009).
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dał, że po wojnie USA będą w sojuszu z Chinami, o tyle prezydent H.S. Truman (ze 
względu na zwycięstwo sił komunistycznych w Chinach) zdecydował się na podpi-
sanie w 1951 roku traktatu z Japonią73.

Warto też zwrócić uwagę na cele polityki amerykańskiej wobec Japonii po drugiej 
wojnie światowej, które obrazują podejście decydentów USA wobec tego kraju − 
można je ująć następująco:

1. zapobieżenie odrodzeniu się Japonii jako zagrożenia militarnego dla USA; 
2. wspieranie rozwoju demokracji w Japonii i związków tego kraju z „wolnym 

światem”;
3. zapewnienie, że zasoby przemysłowe i ludzkie Japonii nie zostaną wykorzy-

stane w sojuszu, który mógłby być wrogi dla USA;
4. utrzymanie amerykańskich instalacji wojskowych w Japonii;
5. użycie potęgi i wpływów politycznych i gospodarczych Japonii wraz z jej 

potencjałem militarnym dla wsparcia interesów USA, szczególnie w Azji 
Wschodniej;

6. zapobieżenie temu, aby eksport japoński zakłócał rynek wewnętrzny w USA, 
szkodził przemysłowi tego kraju czy zagrażał dominacji technologicznej 
w kluczowych obszarach;

7. uzyskanie sprawiedliwego dostępu do rynku japońskiego, włączając w to in-
westycje bezpośrednie i (później) technologię74.

System San Francisco, jak określono go od miejsca podpisania tego traktatu, jest 
z pewnością wyjątkowy i bez wątpienia przyczynił się do stworzenia bezpiecznego 
i stabilnego obszaru basenu Pacyfi ku, stając się też podstawą jego rozwoju gospodar-
czego75. System oraz sojusz japońsko-amerykański opierają się na Traktacie Pokojo-
wym z San Francisco (1951) oraz Traktacie o Wzajemnej Współpracy i Bezpieczeń-
stwie pomiędzy Japonią i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (podpisanym w 1960 
roku)76. Posiadając amerykańskie gwarancje bezpieczeństwa i amerykańskie bazy 
wojskowe, Japonia mogła skupić się na rozwoju gospodarczym. Podejście to, znane 
jako Doktryna Yoshidy77, było obecne w polityce japońskiej od zakończenia drugiej 

73 Por. A. Nathan, R. Ross, The Great Wall and the Empty Fortress: China’s Search for Security, 
W.W. Norton, New York 1997, s. 56−58. 

74 Por. R. Deming, The Changing American Government Perspectives on the Missions and Strategic 
Focus of the US−Japan Alliance [w:] M. Armacost, D. Okimoto eds., The Future of America’s Alliances 
in Northeast Asia, Asia-Pacifi c Research Center, Stanford 2004, s. 49.

75 Opisując wyjątkowość systemu San Francisco, K. Calder zwraca uwagę na: (1) gęstą sieć 
porozumień dwustronnych; (2) brak wielostronnych struktur bezpieczeństwa; (3) silną asymetrię 
stosunków sojuszniczych, zarówno w kwestiach bezpieczeństwa, jak i gospodarki; (4) specjalne 
pierwszeństwo dla Japonii; (5) liberalny dostęp do rynku amerykańskiego przy stosunkowo ograniczonej 
wielkości pomocy rozwojowej. Por. K. Calder, Securing Security through Prosperity: The San Francisco 
System in Comparative Perspective, „The Pacifi c Review”, vol. 17, no. 1, March 2004.

76 W traktacie wprowadzano zmiany do wcześniejszych porozumień (z San Francisco − 1951 i Tokio −
1952, warto też zwrócić uwagę na porozumienie ws. wzajemnej obrony z 1954 r.). Deklarowano też, 
że atak na terytoria administrowane przez Japonię będzie uznany za wspólne zagrożenie. Zezwalano 
na użytkowanie ziemi i urządzeń japońskich dla baz i celów amerykańskich. Zob. Treaty of Mutual 
Cooperation and Security between Japan and the United States of America, dostępne w Internecie: http://
www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/1.html (25.08.2008).

77 Od nazwiska japońskiego premiera Shigeru Yoshidy (kierował rządem w okresie maj 1946–maj 
1947, październik 1948–grudzień 1954). 
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wojny światowej78. Podczas zimnej wojny Japonia była najbliższym sojusznikiem 
USA w regionie Azji i Pacyfi ku, służąc, jak określił to były premier Yasuhiro Naka-
sone, jako „niezatapialny lotniskowiec” u wybrzeża Azji79. 

Początek administracji George’a Herberta Busha to nowe wyzwania dla sojuszu, 
którego znaczenie strategiczne zaczęło ulegać obniżeniu wraz z rozpoczęciem prze-
mian w Europie Środkowo-Wschodniej i deklaracji o zakończeniu zimnej wojny, 
a wreszcie upadkiem w dwa lata później Związku Radzieckiego. Priorytetem były 
stosunki handlowe (telekomunikacja, półprzewodniki, rynek motoryzacyjny), prze-
szkody, które Japonia czyniła fi rmom amerykańskim w projektach robót publicz-
nych, czy wysiłki, aby przedsiębiorstwa z USA otrzymały większy dostęp do sektora 
usług bankowych i fi nansowych80. 

Upadek Związku Radzieckiego był postrzegany jako zanik racji istnienia soju-
szu militarnego między USA a Japonią, ale cieniem na nim położyła się też wojna 
w Zatoce Perskiej. Stany Zjednoczone oczekiwały w niej wsparcia Japonii, podczas 
gdy interesy tego kraju na Bliskim Wschodzie, ale przede wszystkim opór pacyfi -
stycznego społeczeństwa i ograniczenia konstytucji (notabene przygotowanej przez 
Amerykanów) nie pozwalały Japończykom mocniej zaangażować się w konfl ikt81. 
Ostatecznie gabinet premiera Toshiki Kaifu zdecydował o wysłaniu, już po zakoń-

78 Nawet przed podpisaniem traktatu premier Yoshida uznawał, że niemożliwe byłoby, aby Stany 
Zjednoczone nie broniły licznych baz rozrzuconych po Wyspach Japońskich, co jednocześnie musiało 
oznaczać obronę terytorium Japonii. Zob. M. Gallicchio, Japan in American Security Policy: A Problem 
in Perspective, Working Paper No. 10, National Security Archive, dostępne w Internecie: http://www.
gwu.edu/~nsarchiv/japan/gallicchiowp.htm (25.11.2009).

79 Za: T. Pempel, Challenges to Bilateralism: Changing Foes, Capital Flows and Complex Forums 
[w:] E. Krauss, T. Pempel eds., Beyond Bilateralism…, s. 6. Niewątpliwie jednak stosunki te nie były 
wolne od problemów, szczególnie związanych z przełomem w stosunkach amerykańsko-chińskich. Tajna 
wizyta H. Kissingera w Pekinie w 1971 r., przyjęcie Chin Ludowych do ONZ oraz nawiązanie stosunków 
USA–ChRL i wizyta R. Nixona w Pekinie stworzyły nową sytuację w stosunkach japońsko-chińskich, 
na którą Tokio zareagowało stosunkowo szybko, wydając w czasie wizyty japońskiego premiera Kakuei 
Tanaki Wspólny Komunikat, który mówił o nawiązaniu stosunków japońsko-chińskich, zakończeniu 
„nienormalnego stanu rzeczy” oraz uznaniu za jedyny legalny rząd Chin rząd w Pekinie. Zabiegi 
amerykańskie określane są w Japonii mianem „szoku Nixona”, a samo nawiązanie współpracy ChRL–
USA „za plecami dyplomacji japońskiej” − za porażkę dyplomacji japońskiej, która lojalnie starała się 
utrzymywać stosunki dyplomatyczne z Republiką Chińską na Tajwanie, a dodatkowo była krytykowana 
za gospodarcze zbliżenie z Chińską Republiką Ludową. Por. N. Bernkopf-Tucker, U.S.−Japan Relations 
and the Opening of China, dostępne w Internecie: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/japan/tucker.htm 
(25.11.2008).

80 Przyczyny sporów handlowych między USA i Japonią leżą znacznie głębiej i wynikają poniekąd 
z kluczowych różnic w gospodarkach obu krajów. R. Gilpin opisuje te różnice: nieakceptowanie 
w Japonii amerykańskiego kapitalizmu, w którym celem jest maksymalizacja zysku, inną rolę państwa 
w gospodarce, rolę tak zwanej corporate governance i stylu zarządzania przedsiębiorstwem, przeciwstawia 
kolektywnemu kapitalizmowi w stylu japońskim, w którym gospodarka jest podporządkowana 
politycznym celom społeczeństwa. Por. R Gilpin, Sources of American-Japanese Trade Confl ict [w:] 
J. Ikenberry, M. Mastanduno eds., International Relations Theory and the Asia-Pacifi c, Columbia 
University Press, New York 2003. s. 300−322. Na temat specyfi ki gospodarki japońskiej zob. też: 
F. Fukuyama, Zaufanie: Kapitał społeczny drogą do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warsza-
wa−Wrocław 1997, s. 189−226.

81 W październiku 1990 r. gabinet Kaifu przedłożył parlamentowi propozycję wysłania sił samoobrony 
(zgodnie z artykułem 9 Konstytucji Japonia nie może posiadać armii), nie uzyskał jednak zgody.
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czeniu konfl iktu, sześciu okrętów wojennych (w tym czterech trałowców) w jego 
rejon. Przeznaczono też około 13 mld USD na pokrycie kosztów konfl iktu − suma ta 
stanowiła około jedną czwartą całkowitych poniesionych wydatków. Pomimo tego 
Japończycy spotkali się z silną krytyką w USA − uznawano, że powinni byli włączyć 
się aktywniej do konfl iktu, co znów wywołało dużą dezaprobatę w Japonii, kraju, 
który w tak znaczącym stopniu sfi nansował konfl ikt i nie został za to doceniony82. 
W wyniku konfl iktu, a raczej medialnej krytyki, postrzeganie Japonii w USA jako 
zależnego sojusznika jeszcze się umocniło83. 

Po zakończeniu wojny w Zatoce spory handlowe wybuchły z większą siłą po obu 
stronach84. Jednocześnie liderzy USA i Japonii podkreślali rolę sojuszu. W wydanej 
w styczniu 1992 roku wspólnej deklaracji Bush i Miyazawa podkreślali, że sojusz 
amerykańsko-japoński to podstawa, na której oba kraje współpracują w swych za-
daniach związanych z zapewnieniem światowego pokoju i stabilności, a w swoim 
parlamentarnym przemówieniu ze stycznia 1993 roku Miyazawa sugerował, że USA 
i Japonia powinny pracować razem w skoordynowanym przywództwie zjednoczo-
nym wspólną wizją85. 

Mimo takich deklaracji do połowy lat 90. byliśmy świadkami dryfowania sojuszu. 
W latach 1994−1995 USA i Japonia stały na progu wojny handlowej, a przyszłość 
sugerowała, że podążą w rozbieżnych kierunkach. Dodatkowo incydent związany 
z gwałtem na dwunastoletniej dziewczynce, dokonanym przez żołnierzy amerykań-
skich na Okinawie, spowodował gwałtowne nasilenie wrogości w społeczeństwie 
japońskim i żądania usunięcia amerykańskich baz wojskowych z tej wyspy86.

Zmiany we wzajemnych stosunkach były w znacznej mierze wynikiem działań 
ówczesnego amerykańskiego Asystenta Sekretarza Obrony, Josepha Nye’a, któ-
ry w roku 1995 przygotował deklarację o wzmocnieniu partnerstwa tych dwóch 
krajów87. Deklaracja (U.S.–Japan Joint Security Declaration) została podpisana 
w kwietniu 1996 roku, a skupiała się na bilateralnych sprawach bezpieczeństwa 
(USA zadeklarowały utrzymywanie w regionie około 100 tys. żołnierzy), roli soju-
szu w utrzymaniu bezpieczeństwa w regionie Azji i Pacyfi ku, współpracy w zakresie 

82 Por. D. McDougall, Asia-Pacifi c in World Politics, Lynne Rienner Publishers, London 2007, s. 105.
83 Amerykańskie media opisywały wkład Japonii jako „zbyt mało i zbyt późno”. Por. Kuriyama 

Takakazu, The Japan–US Alliance in Evolution [w:] M. Armacost, D. Okimoto eds., The Future of 
America’s Alliances…, s. 38−39.

84 Por. R. Wampler, Japan and the United States, Part II: Diplomatic, Security, and Economic 
Relations, 1977−1992, National Security Archive, dostępne w Internecie: http://nsarchive.chadwyck.
com/jap2_essay.htm (25.08.2009).

85 Por. Tokyo Declaration Issued by Bush, Miyazawa, „Japan Times”, 10 January 1992, oraz Miyazawa 
Vows Reform, ‘Shared Vision’ with US, „Japan Times”, Weekly International Edition, 1−7 February 1993, 
cyt. za: D. McDougall, Asia-Pacifi c in World Politics…, s. 106.

86 Por. B. Stokes, Divergent Paths: U.S.−Japan Relations towards the Twenty-First Century, 
„International Affairs”, vol. 72, no. 2, April 1996. Zob. też T. Akaha, U.S. Japan Security Alliance 
Adrift?, Prepared for presentation at the annual meeting of Asian Studies on the Pacifi c Coast, Asilomar, 
June 26−29, 1997, dostępne w Internecie: http://mcel.pacifi cu.edu/aspac/papers/scholars/Akaha/akaha1/
akaha.html (25.08.2008).

87  Deklaracja miała być podpisana podczas wizyty Clintona na szczycie APEC w Osace, ale 
ostatecznie prezydent nie mógł przybyć z uwagi na spór budżetowy z Kongresem.
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obrony, oraz badań i rozwoju (R&D), a wreszcie regionalnej (tu wymieniono Rosję 
i Chiny) i globalnej współpracy88. 

Bez wątpienia także, jak podkreślał raport przygotowany przez Council on Foreign 
Relations – wpływowy amerykański ośrodek badawczy – sojusz ten jest kluczowy dla 
interesu narodowego obu stron, nawet przy występujących asymetriach. Jeśli chodzi 
o USA, to pomaga utrzymać wpływy polityczne i gospodarcze w regionie, zapew-
nia w nim stabilność (zapobiega eskalacji napięć między Japonią, Koreą Południową 
i Chinami), powstrzymuje potencjalnych hegemonów (w czasie zimnej wojny ZSRR, 
w przyszłości może ChRL), zapewnia dostęp do gospodarek regionu i wspomaga ich 
rozwój (co wiąże się z 3 mln amerykańskich miejsc pracy), pozwala na fi nansowanie 
obecności amerykańskiej w regionie z pieniędzy japońskich (Japonia płaci ok. 4 mld 
USD rocznie jako wsparcie ze strony kraju goszczącego siły amerykańskie), wspiera 
operacje militarne w regionie (dzięki bazom w Japonii), buduje partnerstwo globalne 
(w sprawach ONZ, kontroli zbrojeń, pokoju na Bliskim Wschodzie)89.

Do rzeczywistego odnowienia sojuszu przyczynił się również kryzys w stosun-
kach amerykańsko-chińskich (1995−1996) wywołany manewrami chińskimi w Cieś-
ninie Tajwańskiej. Oba kraje rozpoczęły prace nad Systemem Obrony Teatru Działań 
(TMD Theater Missile Defense). Program został zintensyfi kowany, kiedy w 1998 
roku Korea Północna wystrzeliła rakietę Taepodong, która przeleciała nad terytorium 
Japonii90.

W 2000 roku dwupartyjna grupa naukowców przygotowała raport The United
States and Japan: Advancing Toward a Mature Partnership, który od nazwisk 
głównych autorów określany jest mianem Raportu Nye’a i Armitage’a. Zawierał 
on rekomendacje dla nowej administracji w sprawie polityki wobec Japonii. Sojusz 
z Japonią został w tym raporcie określony jako rdzeń globalnej strategii bezpieczeń-
stwa USA na przełomie wieków. W raporcie zwracano też między innymi uwagę 

88 Japan−U.S. Joint Declaration on Security − Alliance for the 21st Century, 17 April 1996, dostępne 
w Internecie: http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/security.html (25.08.2008). Por. też 
szczegółowe wytyczne z kolejnego roku: Guidelines for US–Japan Defense Cooperation, Septem-
ber 1997, dostępne w Internecie: http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/guideline2.html 
(25.08.2008).

89 Dla strony japońskiej kluczowe jest zapewnienie stabilności regionalnej (zapobiega rywalizacji 
militarnej mocarstw gospodarczych w regionie), zapewnienie koniunktury gospodarczej w kraju (sojusz 
był korzystny dla rządów Partii Liberalno-Demokratycznej, której polityka przyczyniła się do rozwoju 
gospodarczego kraju), powstrzymywanie rywalizujących mocarstw (kiedyś ZSRR, teraz ChRL), unikanie 
udziału w konfl iktach (toczonych przez USA – raport pochodzi z 1997 r.), wolność handlowa (sojusz 
nie ogranicza wolności gospodarczej Japonii w Azji), partnerstwo globalne (w tym przypadku sojusz 
z USA był kluczowy dla wzrostu roli Japonii w organizacjach międzynarodowych, takich jak ONZ, 
ADB, OECD – jeśli chodzi o Bank Światowy, to w latach 90. na linii Tokio−Waszyngton występowały 
spory). Por. M. Green, M. Mochizuki, The U.S.–Japan Security Alliance in the 21st Century Prospects 
for Incremental Change, Council on Foreign Relations, January 1997, raport uzyskano za pomocą bazy 
danych Columbia International Affairs On-line, dostępny w Internecie: http://www.ciaonet.org/wps/
sites/cfr.html (25.08.2008). 

90 Zob. M. Krepon, Missile Defense and Asian Security [w:] A. Romberg, M. McDevitt eds., 
China and Missile Defense: Managing U.S.−PRC Strategic Relations, The Henry L. Stimson Center, 
Washington 2003, P. O’Donogue, Theater Missile Defense in Japan: Implications for the U.S.−China−
Japan Strategic Relationship, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle 2000.
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na potrzebę potwierdzenia zobowiązań sojuszniczych USA w stosunku do Japonii, 
w tym w odniesieniu do Wysp Senkaku, intensyfi kacji współpracy wszystkich rodza-
jów sił zbrojnych, pełnego udziału Japonii w misjach pokojowych i humanitarnych, 
zapewnienia priorytetu w dostępie Japonii do amerykańskiej technologii militarnej, 
współpracy wywiadowczej, reformy systemowej w gospodarce japońskiej (otwarcie 
rynków dla wszystkich graczy), przejrzystości systemu gospodarczego, w tym fi -
nansowego Japonii, deregulacji gospodarki i liberalizacji w zakresie tworzenia stref 
wolnego handlu (FTA z Singapurem na początek)91.

Jeśli spojrzymy na sprawy gospodarcze w omawianym okresie, to cały czas, po-
dobnie jak w przypadku ChRL, mogliśmy obserwować pogłębianie się defi cytu han-
dlowego pomiędzy USA a Japonią, jednak zjawisko to nie było tak silne92. Nadal 
istotne były też wzajemne spory gospodarcze. W omawianym okresie najlepiej cha-
rakteryzował to problem ceł antydumpingowych nałożonych na import stali z Japonii 
pod wpływem lobby przemysłu stalowego w 1998 roku93. Poważnym problemem 
pozostawała regulacja sektora usług fi nansowych w Japonii (szczególnie sektora 
ubezpieczeń), co znacząco utrudniało wejście tam przedsiębiorstw amerykańskich. 
Przedsiębiorstwa z USA napotykały na poważne przeszkody w inwestycjach bezpo-
średnich (duża ilość regulacji) oraz w eksporcie samochodów94. Zalecenia w sferze 
gospodarczej dla stosunków wzajemnych przygotowała też grupa studyjna Council 
on Foreign Relations, sugerując nowej administracji USA nacisk na Tokio w celu: 
przywrócenia wzrostu gospodarczego, przyspieszenia restrukturyzacji gospodarki, 

91 R. Armitage, J. Nye (co-chairs of the study group), The United States and Japan: Advancing 
Toward a Mature Partnership, Report by bipartisan study group, 2000, dostępny w Internecie: http://www.
ndu.edu/inss/strforum/SR_01/SR_Japan.htm (25.10.2008). Krótką ewaluację wdrażania poszczególnych 
zaleceń możemy znaleźć w raporcie Heritage Foundation, zob. B. Hwang, A New Security Agenda for 
the U.S.–Japan Alliance, „Backgrounder”, no. 1749, April 26, 2004, The Heritage Foundation, dostępny 
w Internecie: http://www.heritage.org/research/asiaandthepacifi c/bg1749.cfm (25.08.2008).

92 W przypadku Chin defi cyt handlowy USA (w odniesieniu do handlu towarami) wynosił w 1990 r. 
ok. 11,5 mld USD – według wyliczeń amerykańskich (wyliczenia chińskie wskazywały na defi cyt ChRL 
(sic!) w wysokości 1,3 mld USD – różnice wynikają z odmiennego traktowania Hongkongu: dla ChRL 
jest to odrębny obszar celny i nie uwzględnia się go w statystykach chińskich) – obroty ok. 21 mld 
USD (źródła chińskie mówiły o obrotach ok. 11 mld USD), zaś w 2000 r. USA zanotowały defi cyt ok. 
84 mld USD – według źródeł amerykańskich (źródła chińskie mówiły o nadwyżce ChRL ok. 30 mld 
USD, obroty ok. 116 mld USD (według źródeł chińskich – 74 mld USD). Dane za: T. Lum, D. Nanto, 
China’s Trade with the United States and the World…, s. 40. W przypadku Japonii defi cyt w 1992 r. 
wynosił ok. 50 mld USD (przy obrotach ok. 146 mld USD), a w 2000 r. ok. 81 mld USD (przy obrotach 
ok. 188 mld USD). Dane dla roku 1992 za: W. Cooper, U.S.–Japan Economic Ties: Status and Outlook, 
CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2000, a dla roku 2000 za: 
E. Chanlett-Avery, M. Manyin, W. Cooper, Japan-U.S. Relations: Issues for Congress, CRS Issue 
Brief for Congress, Congressional Research Service, Washington 2006 (dane dla 2000 r. w poprzednim 
przytaczanym raporcie nie były jeszcze wówczas kompletne).

93 Cła zostały nałożone przez Departament Handlu, stosowne regulacje i zobowiązanie prezydenta 
do ograniczenia importu stali z Japonii (w lutym 1999 r. Izba Reprezentantów uchwaliła Fair Steel Trade 
Act, w którym zakazała przez trzy miesiące importu stali z Japonii, Rosji, Korei Południowej i Brazylii). 

94 Szerzej na temat amerykańsko-japońskich stosunków gospodarczych zob. W. Cooper, U.S.–Japan 
Economic Ties…, passim. Szczegółową analizę problemu rynku samochodów i części do samochodów 
zob. Trade Confl icts between Japan and the United States over Market Access: The Case of Automobiles 
and Automotive Parts, „Pacifi c Economic Papers”, no. 310, December 2000.
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przyspieszenia deregulacji gospodarki, wzmocnienia polityki konkurencji, zrefor-
mowania corporate governance, wsparcia napływu zagranicznych inwestycji bez-
pośrednich95. Jak pokazuje ta krótka lista, problemy we wzajemnych stosunkach 
gospodarczych w zasadzie nie zmieniły się przez dekadę lat 90., a co więcej, nadal 
wynikały z fundamentalnych różnic w strukturach obu gospodarek96.

Polityki: administracji G.W. Busha wobec Japonii oraz administracji premiera 
Junichiro Koizumiego97 wobec USA doprowadziły do zacieśnienia kontaktów po-
między oboma krajami, szczególnie w związku z tak zwaną wojną z terroryzmem98. 
Japonia pozostaje bardzo bliskim i nadal kluczowym sojusznikiem USA zarówno 
w Azji Wschodniej, jak i w systemie światowym. Współpraca militarna między tymi 
krajami została zacieśniona podczas drugiej wojny w Zatoce Perskiej, kiedy to Japo-
nia zdecydowała się wysłać Siły Samoobrony dla zapewnienia wsparcia logistycz-
nego oraz w celu wsparcia odbudowy Iraku i dla zapewnienia pomocy humanitarnej, 
a jej oddziały zostały też rozmieszczone na Oceanie Indyjskim. Również współpraca 
w zakresie Narodowego Program Ochrony Przeciwrakietowej (NMD National Mis-
sile Defense) oraz Programu Ochrony Teatru Działań (TMD Theater Missile De-
fense) została zintensyfi kowana99. Bliska współpraca obu krajów była dodatkowo 
wzmacniana relacjami osobistymi między premierem Koizumim i prezydentem Bu-
shem. Jednocześnie mieliśmy do czynienia z silną opozycją japońskiej opinii pub-
licznej, kierowanej tradycyjnym pacyfi zmem oraz często antyamerykanizmem100. 
Wydaje się jednak, że przebudowa sojuszu amerykańsko-japońskiego, która miała 

95 Por. B. Stokes, A New Beginning: Recasting the U.S.–Japan Economic Relationship, Council on 
Foreign Relations, New York 2000, s. 3−4.

96 Ciekawie różne aspekty problemu, szczególnie zaś rolę zagranicznych nacisków w celu 
liberalizacji niektórych sektorów gospodarki japońskiej, a zwłaszcza otwarcia ich dla fi rm amerykańskich, 
omawia, skupiając się głównie na kadencji G.H. Busha oraz pierwszej kadencji B. Clintona, L. Schoppa, 
Bargaining with Japan: What American Pressure Can and Cannot Do, Columbia University Press, New 
York 1997.

97 Junichiro Koizumi był premierem trzykrotnie: od kwietnia 2001 r. do września 2006 r. 
98 Por. A. George-Mulgan, Japan and the Bush Agenda: Alignment or Divergence? [w:] M. Beeson 

ed., Bush and Asia: America’s Evolving Relations with East Asia, Routledge, London−New York 2006, 
s. 109−124. Rolę Japonii dla nowej administracji oraz potrzeby zmian z partnera podporządkowanego 
na równorzędnego podkreślał T. Oka, U.S.–Japan Alliance: The Political Dimension, „Asia-Pacifi c 
Review”, vol. 8, no. 1, 2001. 

99 Zob. D. Fouse, Japan and the United States 2004–2005: Going Global? [w:] Special Assessment: 
The Asia-Pacifi c and the United States 2004–2005, Asia-Pacifi c Center for Security Studies, Honolulu 
2005; zob. też C. Hughes, Japan’s Security Policy, the US–Japan Alliance, and the ‘War on Terror’: 
Incrementalism Confi rmed or Radical Leap?, „Australian Journal of International Affairs,” vol. 58, no. 4, 
December 2004. W tekście tym autor podważa powszechnie znane opinie o zmianie japońskiej polityki, 
biorąc pod uwagę ilość zastrzeżeń, jakie zostały uczynione w związku z wysłaniem Sił Samoobrony. 
Uwzględnia jednak, że współpraca z USA w misjach poza terytorium Japonii będzie z pewnością 
łatwiejsza w tym kontekście. Warto też zauważyć początkowe wahania Japonii w 2003 r. w związku 
z tym konfl iktem, zob. Chijiwa Yasuaki, Insights into Japan–U.S. Relations on the Eve of the Iraq War: 
Dilemmas over “Showing the Flag”, „Asian Survey”, vol. 45, no. 6, 2005. 

100 Por. R. Kernacs, The Future of U.S. Relations with Japan and China: Will Bilateral Relations 
Survive the New American Unilateralism?, „Asia-Pacifi c Perspectives: An Electronic Journal”, vol. 4, 
no. 1, May 2004, dostępne w Internecie: http://www.pacifi crim.usfca.edu/research/perspectives 
(12.11.2011); Natsuyo Ishibashi, The Dispatch of Japan’s Self-Defense Forces to Iraq: Public Opinion, 
Elections, and Foreign Policy, „Asian Survey”, vol. 47, no. 5, 2007.
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miejsce w obecnej dekadzie, sprawiła, że jest on przystosowany do bieżących wy-
zwań – zapewniania stabilności regionalnej i realizacji wspólnych celów globalnych 
przez USA i Japonię101. 

Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to Japonia jest obecnie czwartym partnerem 
handlowym USA. Wartość handlu w sferze dóbr i usług w 2007 roku wynosiła 273 
mld USD. Eksport do Japonii miał wartość 103 mld, a import − 170 mld USD, co 
dawało defi cyt handlowy w wysokości 67 mld USD102. W sferze towarów defi cyt 
handlowy USA oscylował na poziomie około 74 mld USD (eksport około 65 mld 
USD, import około 139 mld USD), zaś w sferze usług nadwyżka USA wynosiła 
około 16 mld USD (eksport około 40 mld, import około 24 mld USD)103. Dane do-
tyczące amerykańsko-japońskich obrotów towarowych w latach 1990−2011 zostały 
przedstawione w tabeli 4.2.

Tabela 4.2. Obroty towarowe USA−Japonia (dane w mln USD)

Rok Eksport Import Bilans

1990 48 580 89 684 −41 104

1991 48 125 91 511 −43 386

1992 47 812 97 414 −49 602

1993 47 891 107 246 −59 355

1994 53 488 119 156 −65 668

1995 64 343 123 479 −59 136

1996 67 607 115 187 −47 580

1997 65 549 121 663 −56 114

1998 57 831 121 845 −64 014

1999 57 466 130 864 −73 398

2000 64 924 146 479 −81 555

2001 57 452 126 473 −69 021

2002 51 449 121 429 −69 980

2003 52 004 118 037 −66 033

101 Na te aspekty zwraca uwagę N. Bisley, podkreślając jednak, że sojusz może być przynajmniej 
ambiwalentnie odbierany w Azji Południowo-Wschodniej, gdyż zmniejsza możliwości prowadzenia 
niezależnej polityki przez kraje tego regionu. Por. N. Bisley, Securing the “Anchor of Regional Stability”?: 
The Transformation of the US–Japan Alliance and East Asian Security, „Contemporary Southeast Asia”, 
vol. 30, no. 1, 2008. Poczynione przez autora niniejszej pracy obserwacje, przeprowadzone podczas 
pobytu badawczego w Singapurze wywiady (m.in. z byłymi Sekretarzami Generalnymi ASEAN – Ong 
Keng Yong oraz Rodolfo Severino) każą jednak nie zgodzić się z tezą odnośnie do bezpieczeństwa 
regionalnego przedstawioną przez N. Bisley’a w cytowanym tekście, a w niniejszej pracy przyjmuje 
się, że sojusz ten przyczynia się do zwiększenia stabilności w regionie, co ułatwia też politykę integracji 
w Azji Południowo-Wschodniej.

102 Dla porównania przytaczana wcześniej wartość defi cytu handlowego z ChRL wynosi ok. 251 mld USD.
103 Dane za serwisem Przedstawiciela USA ds. Handlu (USTR), U.S.–Japan Trade Relations, 

dostępne w Internecie: http://www.ustr.gov/countries-regions/japan-korea-apec/japan (25.08.2009).
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2004 53 567 129 805 −76 238

2005 54 681 138 004 −83 323

2006 58 459 148 181 −89 722

2007 61 160 145 463 −84 303

2008 65 142 139 262 −74 120

2009 51 134 95 804 −44 670

2010 60 486 120 545 −60 059

2011 66 168 128 811 −62 643

Suma 1 255 318 2 676 342 −1 421 024

Źródło: U.S. Census Bureau, Trade in Goods with Japan, dostępne w Internecie: http://www.census.gov/
foreign-trade/balance/c5880.html (12.02.2012).

Warto zwrócić uwagę na zmiany, jakie zaszły w polityce gospodarczej Japonii 
w ostatnich latach. O ile wcześniej dominującym nurtem był bilateralizm amerykań-
sko-japoński, o tyle obecnie regionalny multilateralizm staje się dla tego kraju coraz 
istotniejszy. Coraz bardziej aktywne są też działania Japonii w sferze dwustronnych 
i wielostronnych preferencyjnych porozumień handlowych104. 

Żywo dyskutowanymi problemami były też w ostatnich latach: japoński zakaz 
importu amerykańskiej wołowiny w związku z wykryciem w USA przypadków 
BSE105 w 2003 roku (do 2008 roku był utrzymywany w różnym zakresie); możliwość 
zawarcia umowy o strefi e wolnego handlu między USA i Japonią (co stało się przed-
miotem rozmów po zakończeniu negocjacji w sprawie FTA między Koreą i USA 
w kwietniu 2007 roku) – rząd Japonii przyjął propozycję pracy nad umową o part-
nerstwie gospodarczym (EPA Economic Partnership Agreement), prace trwają; do-
stęp dla przedsiębiorstw amerykańskich do rynku ubezpieczeń w Japonii; współpraca 
w sprawie Agendy Rozwoju z Doha (DDA)106. Ważne było przystąpienie Japonii do 
negocjacji w sprawie Trans-Pacyfi cznego Strategicznego Partnerstwa Gospodarcze-
go (TPP Trans-Pacifi c Strategic Partnership Ageement), kraj ten z opóźnieniem zde-
cydował się na taki krok, głównie ze względu na lobby rolnicze. W listopadzie 2011 

104 Jest to odpowiedź tego kraju na zmiany na międzynarodowej scenie gospodarczej, globalizację 
i regionalizację polityki gospodarczej, jednak działania te są istotne z punktu widzenia USA, gdyż 
mogą znacząco zmienić pozycję tego ostatniego kraju w regionie, pozycję, która w znacznej mierze 
używa Japonii jako swoistego medium. Por. E. Krauss, The US, Japan, and Trade Liberalization: From 
Bilateralism to Regional Multilateralism to Regionalism, „The Pacifi c Review”, vol. 16, no. 3, 2003. 
Zob. też Shujiro Urata, Regionalization in East Asia and Japan’s FTA Strategies, Pacifi c Economic 
Cooperation Council Trade Forum, May 25, 2003, Phuket, Thailand, dostępne w Internecie: http://
www.pecc.org (25.08.2008); D. Kelly, The Political Economy of Japanese Trade Policy [w:] D. Kelly, 
W. Grant eds., The Politics of International Trade in the Twenty-fi rst Century: Actors Issues and Regional 
Dynamics, Palgrave Macmillan, New York 2005, s. 331−343.

105 Angielski skrót od bovine spongiform encephalopathy, nazywaną też „chorobą szalonych krów”.
106 Por. E. Chanlett-Avery, M. Manyin, W. Cooper, Japan–U.S. Relations: Issues for Congress, CRS 

Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2008, s. 13−16. Zob. też dyskusję: 
D. McCormick i F. Gonzalez, The U.S.–Japan Economic Relationship: Essential in a Changing World 
[w:] The Asian Century: Implications for Japan, the Region and the U.S.…, s. 53−56.
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roku premier Noda poinformował jednak, że rząd Japonii wyraża wolę rozpoczęcia 
konsultacji w sprawie przystąpienia do tej inicjatywy107.

W listopadzie 2010 roku natomiast prezydent Barack Obama i premier Naoto Kan 
zdecydowali o ustanowieniu Inicjatywy Harmonizacji Gospodarczej USA−Japonia 
(The United States-Japan Economic Harmonization Initiative), w ramach której mają 
się odbywać prace nad fundamentalnymi problemami we wzajemnych stosunkach 
gospodarczych. Poczas pierwszego spotkania, które odbyło się w lutym 2011 roku 
w Tokio, przedstawiciele USA zwrócili uwagę na następujące problemy:

1. zapewnienie większej przejrzystości i konkurencji w sektorze komunikacyj-
nym;

2. poprawę konkurencji, wydajności i jakości w obszarze technologii informa-
cyjnych;

3. zapewnienie ochrony praw własności intelektualnej;
4. zagwarantowanie braku preferencji dla Japończyków w sektorze usług pocz-

towych;
5. promocje innowacyjnych leków i urządzeń medycznych poprzez zmianę poli-

tyki refundacyjnej108.
Jeśli chodzi o współpracę w obszarze bezpieczeństwa i polityki, to zdecydowano 

o ograniczeniu ilości marines na Okinawie i przeniesieniu części z nich (8 tys.) na 
Guam, oraz o przeniesieniu bazy lotniczej na Okinawie, co było oczekiwane przez 
Japończyków. Odejście premiera Koizumiego we wrześniu 2006 roku z pewnością 
zmniejszyło rolę wsparcia czynnika osobowościowego w stosunkach wzajemnych. 
Dodatkowo brak zgody na eksport F-22 do Japonii oraz rezolucja Izby Reprezen-
tantów z lipca 2007 roku, w której krytykuje się rząd japoński w związku z polityką 
wobec tak zwanych kobiet pocieszycielek, a wreszcie kolejny incydent z gwałtem 
dokonanym przez żołnierza marines na czternastolatce w lutym 2008 roku, wywo-
łały wzrost napięć we wzajemnych stosunkach. Problemem pozostał też artykuł 9. 
Konstytucji Japonii, który zabrania angażowania się tego kraju w jakiekolwiek formy 
kolektywnej samoobrony (choć trwa w Japonii dyskusja o jego zmianie). Wreszcie 
mamy do czynienia ze stałą kwestią podziału kosztów stacjonowania wojsk amery-
kańskich w Japonii (obecnie Japonia pokrywa około trzy czwarte tych kosztów, to 
jest około 4 mld USD rocznie; udział ten ma być zmniejszany w związku ze wzro-
stem bezpośredniego zaangażowania fi nansowego i militarnego Japonii w działania 
sojusznicze). Nadal owocnie rozwija się współpraca w dziedzinie obrony przeciw-
rakietowej, a Japonia zobowiązała się w 2005 roku wyłożyć na program 1 mld USD 
w ciągu dziewięciu lat109.

107 Zob. Statement by U.S. Trade Representative Ron Kirk on Japan’s Announcement Regarding 
the Trans-Pacifi c Partnership, dostępne w Internecie: http://www.ustr.gov/about-us/press-offi ce/press-
releases/2011/november/statement-us-trade-representative-ron-kirk-japans (12.11.2011).

108 Zob. W. Cooper, U.S.–Japan Economic Relations: Signifi cance, Prospects, and Policy Options, 
CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2011.

109 Por. E. Chanlett-Avery, M. Manyin, W. Cooper, Japan–U.S. Relations: Issues for Congres…, 
s. 8−11. Zob. też Koiji Taira, The Okinawa Factor in U.S.–Japan Relations [w:] D. Arase ed., The 
Challenge of Change: East Asia in the New Millennium, Institute of East Asian Studies, University of 
California, Berkeley 2003, s. 273−295. R. Cossa, US–Japan Defense Cooperation: Can Japan Become 
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Warto zwrócić uwagę na priorytety rządu Japonii, dla którego kluczowymi obec-
nie problemami są: sprawa programu nuklearnego i rakietowego Korei Północnej, 
jako bezpośrednie, fi zyczne zagrożenie dla bytu państwa, problem potencjalnego 
zjednoczenia Korei i stosunku zjednoczonej Korei do Japonii i Chin, problem Tajwa-
nu, który w przypadku przerodzenia się w konfl ikt zbrojny z udziałem USA mógłby 
doprowadzić do zaangażowania Japonii w ten konfl ikt, kwestia wzrostu potencjału 
militarnego Chin, niebezpieczeństwo destabilizacji w Azji Południowo-Wschodniej, 
co byłoby szczególnie niekorzystne ze względu na przerwanie morskich linii ko-
munikacyjnych i zaopatrzeniowych, problem potencjalnego wzrostu nacjonalizmu 
i możliwości Rosji (choć obecnie Rosja znajduje się na końcu listy priorytetów bez-
pieczeństwa Japonii). Dodatkowo Japonia nie jest pewna tego, jak USA widzą swoją 
rolę strategiczną w Azji Wschodniej oraz jak zareagują w przypadku ewentualne-
go konfl iktu, choć polityka G.W. Busha poprawiła relacje w tym względzie. Obawy 
przywódców Japonii wzbudza też obniżanie się pozycji ekonomicznej tego kraju, co 
może czynić go mniej istotnym dla USA, a wreszcie wzrost powiązań między USA 
i Chinami, co było jednak bardziej widoczne w polityce Billa Clintona110 niż G.W. 
Busha, który znacznie wyżej stawiał sojusz z Japonią111. Bez wątpienia priorytety 
rządu Japonii oraz jego obawy powinny zostać wzięte pod uwagę przez administrację 
USA, jeśli sojusz amerykańsko-japoński ma mieć solidne podstawy112. 

Wreszcie dla sojuszu USA−Japonia kluczowe są sprawy globalne i regionalne, 
współpraca w ramach ONZ, w tym działania na rzecz stałego miejsca w Radzie 
Bezpieczeństwa dla Japonii i reformy tej organizacji, współpraca w zwalczaniu ter-
roryzmu międzynarodowego, współpraca na rzecz uzyskania przez Japonię pozy-
cji „normalnego mocarstwa”, wsparcie dla polityki USA w Iraku, wsparcie rozmów 
sześciostronnych w sprawie programu nuklearnego Korei Północnej, a szerzej zapo-
bieganie rozprzestrzenianiu broni masowego rażenia, współpraca w dziedzinie zmian 
klimatycznych (na podstawie protokołu z Kioto, wstrzymana nieco za prezydentury 
G.W. Busha), w której to dziedzinie Japonia jest liderem, czy wreszcie polityka pro-
rozwojowa między innymi w Afryce113.

the Great Britain of Asia? Should It? [w:] M. Armacost, D. Okimoto eds., The Future of America’s 
Alliances..., s. 93−104; D. Kang, Japan: U.S. Partner or Focused on Abductees?, „The Washington 
Quarterly”, vol. 28, no. 4, Autumn 2005; Tatsuro Yoda, Japan’s Host Nation Support Program for the 
U.S.–Japan Security Alliance: Past and Prospects, „Asian Survey”, vol. 46, no. 6, 2006. 

110 Wizyta w Chinach w 1998 r. z pominięciem Japonii wywoła poważne obawy w tym ostatnim kraju.
111 Por. R. Sutter, The United States in Asia, Rowman & Littlefi eld Publishers, Lanham 2009, 

s. 200−204. Por. też W. Grimes, Institutionalized Inertia: Japanese Foreign Policy in the Post-Cold War 
World [w:] J. Ikenberry, M. Mastanduno eds., International Relations Theory…, s. 353−376.

112 Por. też U.S.–Japan Relations: An Overview, Statement of Alexander A. Arvizu, Deputy Assistant 
Secretary, Bureau of East Asian and Pacifi c Affairs, Department of State, House Committee on Foreign 
Affairs, Subcommittee on Asia, the Pacifi c, and the Global Environment, June 12, 2008, pozyskane za 
pomocą bazy Lexis Nexis, dostępne w Internecie: http://www.lexis-nexis.com (25.11.2008).

113 Por. H. Wakabayashi, The U.S.–Japan Alliance: A New Framework for Enhanced Global Security, 
Center for Strategic and International Studies, Washington 2008, s. 16−21; H. Laurence, Japan’s Proactive 
Foreign Policy and the Rise of the BRIC’s, „Asian Perspective”, vol. 31, no. 4, 2007; Bhubhindar Singh, 
Japan’s Post-Cold War Security Policy: Bringing Back the Normal State, „Contemporary Southeast 
Asia”, vol. 24, no. 1, April 2002; J. Gilson, Building Peace or Following the Leader? Japan’s Peace 
Consolidation Diplomacy, „Pacifi c Affairs”, vol. 80, no. 1, Spring 2007; D. Fouse, Yoichiro Sato, 
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Istotną zmianą w stosunkach USA−Japonia wydawała się zmiana partii rządzącej 
w Japonii, kiedy to w wyborach do izby niższej japońskiego parlamentu, które odby-
ły się 30 sierpnia 2009 roku, zwyciężyła Demokratyczna Partia Japonii (Democratic 
Party of Japan DPJ). Zakończyło to trwający od roku 1955 w zasadzie nieprzerwa-
ny okres rządów Partii Liberalno-Demokratycznej (LDP Liberal-Democratic Party), 
zdecydowanie popierającej sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. 

W swej kampanii wyborczej premier Yukio Hatoyama zadeklarował potrzebę bar-
dziej równoprawnych stosunków z USA, osłabienie sojuszu militarnego i koniecz-
ność wzrostu pozycji Japonii w stosunkach bilateralnych. Jednocześnie zadeklarował 
on działania na rzecz stworzenia Wspólnoty Azji Wschodniej (EAC East Asia Com-
munity), co również miałoby zmniejszyć zależność Japonii od USA. Inicjatywa ta 
może znacząco osłabić pozycję Stanów Zjednoczonych w regionie Azji Wschodniej, 
gdyż w organizacji tej USA nie miałyby naturalnego miejsca w przeciwieństwie do 
inicjatyw, które obejmują region Azji i Pacyfi ku (np. istniejące Forum Współpracy 
Gospodarczej Azji i Pacyfi ku – Asia-Pacifi c Economic Cooperation APEC, czy pro-
ponowana przez australijskiego premiera Kevina Rudda Wspólnota Azji i Pacyfi ku 
– Asia-Pacifi c Community APC)114.

Wprawdzie wewnątrz partii istniały i istnieją duże rozbieżności, jednak wraz ze 
zbliżaniem się wyborów parlamentarnych były one niwelowane, co pozwoliło stwo-
rzyć wspólną platformę, której założenia można ująć następująco:

1. prowadzenie bardziej asertywnej polityki zagranicznej i podniesienie zdolno-
ści obronnych Japonii dla ochrony przed zagrożeniami zewnętrznymi;

2. utrzymanie sojuszu z USA jako podstawy polityki bezpieczeństwa Japonii, 
jednak z dążeniem do osiągnięcia dojrzalszego sojuszu (partia wzywała do 

Enhancing Basic Governance: Japan’s Comprehensive Counterterrorism Assistance to Southeast Asia, 
Asia-Pacifi c Center for Security Studies, February 2006, dostępne w Internecie: http://www.apcs.org 
(25.08.2008); Sok-Jong Lee, Japan’s Changing Security Norms and Perceptions since 1990s, „Asian 
Perspective”, vol. 31, no. 3, 2007; Yoshihide Soeya, Japanese Security Policy in Transition: The Rise 
of International and Human Security, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 12, no. 1, 2005; Fumitaka Furuoka, 
Challenges for Japanese Diplomacy After the End of the Cold War, „Contemporary Southeast Asia”, 
vol. 24, no. 1, April 2002; D. Arase, Japan, the Active State?: Security Policy After 9/11, „Asian 
Survey”, vol. 47, no. 4, 2007; M. Söderberg, Can Japanese Foreign Aid to North Korea Create Peace 
and Stability?, „Pacifi c Affairs”, vol. 79, no. 3, Fall 2006; T. Beal, Multilayered Confrontation in East 
Asia: North Korea−Japan, „Asian Affairs”, vol. 36, no. 3, November 2005; L. Hagström, M. Söderberg, 
Taking Japan–North Korea Relations Seriously: Rationale and Background, „Pacifi c Affairs”, vol. 79, 
no. 3, Fall 2006; Hyung Gu Lynn, Vicarious Traumas: Television and Public Opinion in Japan’s North 
Korea Policy, „Pacifi c Affairs”, vol. 79, no. 3, Fall 2006; Tsutomu Toichi, Energy Security in Asia and 
Japanese Policy, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 10, no. 1, 2003; Yasuko Kameyama, Will Global Warming 
Affect Sino-Japanese Relations? [w:] H. Hilpert, R. Haak, Japan and China: Cooperation, Competition 
and Confl ict, Palgrave, New York 2002, s. 140−155; S. Fletcher, L. Parker, Climate Change: The Kyoto 
Protocol, “Bali Action Plan,” and International Actions, CRS Report for Congress, Congressional 
Research Service, Washington 2008; H. Lehman, Japan’s Foreign Aid Policy to Africa Since the Tokyo 
International Conference on African Development, „Pacifi c Affairs”, vol. 78, no. 3, Fall 2005.

114 Por. T. Harris, How Will the DPJ Change Japan, „Naval War College Review”, vol. 63, no. 1, 
Winter 2010, oraz H. Tanaka, Japan under the DPJ, „East Asia Insights: Toward Community Building”, 
vol. 4, no. 3, September 2009.
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ograniczenia liczebności wojsk amerykańskich w Japonii, szczególnie na Oki-
nawie);

3. utrzymanie ograniczeń konstytucyjnych w odniesieniu do zbiorowej samo-
obrony, zwiększenie jednak wkładu w bezpieczeństwo międzynarodowe po-
przez udział w operacjach pokojowych ONZ;

4. poprawę stosunków Japonii z krajami azjatyckimi przez rozwiązanie sporów 
historycznych i terytorialnych, jak również promocję regionalnej integracji 
gospodarczej poprzez umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA Economic 
Partnership Agreements) i umowy o wolnym handlu (FTA Free Trade Agre-
ements);

5. współpracę w kwestiach problemów globalnych, takich jak zagraniczna po-
moc gospodarcza, ochrona środowiska, nieproliferacja i rozbrojenie nuklear-
ne, pomoc humanitarna itp.115

Szczegółowe cele polityki zagranicznej DPJ zostały opisane w manifeście z 2009 
roku i są zbliżone do już przedstawionych116.

Spośród wymienionych celów polityki zagranicznej warto szczególnie zwrócić 
uwagę na problem bardziej asertywnej polityki zagranicznej oraz zmianę w stosunku 
do polityki wobec regionu Azji Wschodniej − zapowiedziano rozwiązanie sporów 
historycznych i terytorialnych117. Bez wątpienia jest to krok w dobrą stronę, gdyż 
zaszłości historyczne utrudniają Japonii zajęcie istotnego miejsca w architekturze 
regionalnej. 

W tym kontekście współpraca japońsko-chińska jest szczególnie istotna dla roz-
woju procesów regionalizacji w Azji Wschodniej i budowy tam rzeczywistego bloku 
integracyjnego. Polityka Chin i Japonii powinna zmierzać do ustanowienia dialogu 
opartego na przykładzie powojennej Europy, gdzie rdzeniem Wspólnot Europejskich 

115  Takie założenia można wywnioskować mimo opisanej niniejszym różnorodności wewnątrz 
Demokratycznej Partii Japonii (można je uznać za platformę porozumienia wewnątrz partii). Por. 
Democratic Party of Japan, Our Basic Philosophy, dostępne w Internecie: http://www.dpj.or.jp/english/
about_us/philosophy.html (25.08.2011). Lewe skrzydło partii opowiada się bardziej za ścisłą interpretacją 
zakazów japońskiej konstytucji, podczas gry prawe za większą rolą Japonii w utrzymaniu światowego 
pokoju i bezpieczeństwa, szczególnie zaś za udziałem w misjach pod auspicjami ONZ. Por. W. Konishi, 
The Democratic Party of Japan: Its Foreign Policy Position and Implications for U.S. Interests, CRS 
Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2009, s. 2.

116  Obejmują one: (1) rozwój strategii polityki zagranicznej oraz budowę bliskiego i równoprawnego 
sojuszu z USA; (2) ustanowienie wewnątrzregionalnego mechanizmu współpracy, którego celem będzie 
budowa Wspólnoty Azji Wschodniej; (3) zapewnienie wstrzymania północnokoreańskiego programu 
nuklearnego i wysiłki w celu rozwiązania problemu uprowadzeń; (4) odgrywanie aktywnej roli w misjach 
pokojowych ONZ, liberalizacji handlu i inwestycji oraz walce przeciw globalnemu ociepleniu; (5) objęcie 
przywództwa w walce o eliminację broni nuklearnej i usunięcie zagrożenia terrorystycznego. Por. 2009 
DPJ Manifesto, cyt. za: W. Konishi, The Democratic…, s. 4.

117 Yukio Hatoyama zapowiedział m.in., że nie będzie odwiedzał kontrowersyjnej świątyni 
Yasukuni, por. H. Tanaka, Japan under the DPJ… Świątynia ta upamiętnia osoby poległe w wojnach 
toczonych przez Japończyków, w tym zbrodniarzy wojennych klasy „A” (prawomocnie skazanych). Od 
1946 r., kiedy zakazano działalności Yasukuni jako instytucji państwowej, funkcjonuje ona dalej jako 
przedsięwzięcie prywatne, a szczególne kontrowersje (zwłaszcza w stosunkach japońsko-chińskich) 
wywołują wizyty w niej japońskich premierów, por. Daiki Shibuichi, The Yasukuni Shrine Dispute and 
the Politics of Identity in Japan: Why All the Fuss?, „Asian Survey”, vol. 45, no. 2, 2005.
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stały się Francja i Niemcy, nawet jeśli włączenie Niemiec w te procesy miało zapo-
biec odrodzeniu się ich militaryzmu. Analogiczny mechanizm wydaje się idealny dla 
Azji Wschodniej. 

Również USA mogą odnieść długofalowe korzyści z takiej współpracy, nawet 
jeśli w krótkim okresie doprowadzi to do ograniczenia ich wpływów w regionie118. 
Mimo tego perspektywa budowy bloku integracyjnego w Azji Wschodniej, którego 
USA nie byłyby członkiem, wydaje się zarówno niewygodna, jak i niebezpieczna 
z punktu widzenia ich interesów geostrategicznych.

Jeśli chodzi o politykę wobec USA, zwłaszcza sojusz militarny, obawy wzbu-
dzały przedwyborcze deklaracje DPJ. Kluczowym problemem był i jest sprzeciw 
wobec przemieszczenia bazy sił marines Futenma na Okinawie w inny rejon wy-
spy i żądanie, aby została ona całkiem usunięta119. Kolejną kwestią było zawiesze-
nie zapewnienia możliwości tankowania statków koalicji zaangażowanych w misję 
w Afganistanie (OEF Operation Enduring Freedom) przy pomocy morskich sił sa-
moobrony Japonii120. Obawy w USA wzbudzały też zapowiedzi drastycznej rewi-
zji umowy dotyczącej fi nansowania przez Japonię pobytu amerykańskich żołnierzy, 
która ma wartość około 4 mld USD rocznie (w ramach mechanizmu HNS Host Na-
tion Support) oraz propozycje całościowej rewizji umowy dotyczącej statusu wojsk 
amerykańskich w Japonii (SOFA Status of Forces Agreement) w celu uczynienia jej 
bardziej „równoprawną”121.

Wraz ze zbliżaniem się dnia wyborów DPJ łagodziła swoje stanowisko, odpie-
rając zarzuty, że nie jest przygotowana do rządzenia krajem. Zrezygnowano mię-
dzy innymi (na krótko) z żądań zakończenia możliwości tankowania statków koa-
licji w ramach OEF, jednocześnie przyjmując nieco bardziej dwuznaczne podejście 
względem SOFA i innych kwestii związanych z sojuszem amerykańsko-japońskim. 
Nie wydaje się, żeby na dłuższą metę możliwe było zastąpienie sojuszu dwustron-
nego porozumieniem regionalnym czy skupienie się na dyplomacji wielostronnej 
w oparciu o ONZ122. 

Już po wyborach zawieszono misję statków japońskich na Oceanie Indyjskim 
(wspierającą OEF), ale jednocześnie Hatoyama ogłosił wart 5 mld USD pakiet dla 

118 Por. Statement of Ms. Mindy Kotler, Director, Asia Policy Point: Japan’s Relationship with Its 
Neighbors: Back to the Future?, Hearing before the Committee on International Relations…, s. 19; Lim 
Hua Sing, Japan and China in East Asian Integration, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 
2008, s. 256−359; Hidetaka Yoshimatsu, Japan and East Asia in Transition: Trade Policy, Crisis and 
Evolution, and Regionalism, Palgrave Macmillan, New York 2003, s. 136−156; C. Dent, Japan, China 
and East Asian Regionalism: Implications for the European Union, „Asia-Europe Journal”, vol. 7, 
2009; You Ji, East Asian Community: A New Platform for Sino-Japanese Cooperation and Contention, 
„Japanese Studies”, vol. 26, no. 1, May 2006.

119 Zdominowana przez DPJ wyższa izba parlamentu sprzeciwiła się temu przemieszczeniu w lutym 
2009 r., weto zostało jednak odrzucone przez izbę niższą.

120 W 2007 r., kiedy DPJ przejęła kontrolę nad izbą wyższą parlamentu (zawieszenie było 
krótkotrwałe).

121 Por. W. Konishi, The Democratic Party of Japan…, s. 5.
122 Tym bardziej, że Japonia już po wyborach nadal wspierała inicjatywy, które są zgodne z celami 

polityki zagranicznej USA (również w ramach ONZ, czy innych for wielostronnych). Por. W. Konishi, 
Japan’s Historic 2009 Elections…
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Afganistanu123. Istotne kontrowersje wzbudziło wystąpienie, w którym Minister 
Spraw Zagranicznych Japonii Katsuya Okada zapowiedział, że Stany Zjednoczone 
nie powinny być członkiem Wspólnoty Azji Wschodniej. Spotkało się to z reakcją 
prezydenta Obamy, który stwierdził, że USA powinny uczestniczyć w pełni w odpo-
wiednich organizacjach w Azji. Podstawowym problemem pozostaje nadal kwestia 
przeniesienia bazy Futenma, w związku z którą doszło nawet do dyplomatycznego 
zgrzytu podczas wizyty amerykańskiego Sekretarza Obrony Roberta Gatesa w paź-
dzierniku 2009 roku124. 

W trakcie swojej wizyty w dniach 14−15 listopada 2009 roku Barack Obama 
spotkał się dwukrotnie z premierem Hatoyamą, podejmując kwestie sojuszu dwu-
stronnego, Afganistanu, Iranu, Korei Północnej, zmian klimatycznych oraz rozbro-
jenia nuklearnego. Na wspólnej konferencji obaj liderzy ogłosili, że zgodzili się na 
zbadanie sposobów rozwoju i pogłębienia sojuszu amerykańsko-japońskiego w nad-
chodzących miesiącach, szczególnie w związku z przygotowaniami do 50. roczni-
cy podpisania Traktatu o wzajemnej współpracy i bezpieczeństwie, która przypada 
w 2010 roku125. 

Zaostrzenie sytuacji na Półwyspie Koreańskim, ale także zmiany na stanowisku 
premiera Japonii126 spowodowały jednak znaczącą poprawę stosunków amerykań-
sko-japońskich i wzmocnienie sojuszu127. 

Trzęsienie ziemi, które nawiedziło Japonię w marcu 2011 roku, oraz wywołane 
nim tsunami i kryzys nuklearny związany z uszkodzeniem elektrowni jądrowej Fuku-
shima − spowodowały śmierć około 28 tys. ludzi oraz straty szacowane na 250−309 
mld USD − nie miały bezpośredniego wpływu na stosunki z USA (były istotne z punk-
tu widzenia pewnych branż oraz w kwestiach walutowych), zmieniło jednak pozycję 
Japonii w odniesieniu do innych aktorów regionu, takich jak Chiny czy Rosja, a to 
wydaje się istotne z punktu widzenia polityki Stanów Zjednoczonych128. 

W wyniku spotkania Security Consultative Committee (2+2 – ministrowie od-
powiedzialni za sprawy zagraniczne i obronę) z czerwca 2011 roku wypracowano 
dokument, w którym zwraca się uwagę na współpracę w obszarze bezpieczeństwa 

123 W jego ramach fi nansowane będzie szkolenie policji, wakacyjne szkolenia dla byłych powstańców, 
niewielkie programy rozwojowe dla wsi i programy rozwoju infrastruktury.

124 Przed wizytą Obamy w Japonii zdecydowano jednak o utworzeniu grupy roboczej wysokiego 
szczebla w celu rozwiązania tego problemu. Por. E. Chanlett-Avery, W. Cooper, M. Manyin, W. Konishi, 
Japan−U.S. Relations: Issues for Congress, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 
Washington 2009, s. 2−3.

125 Zob. The White House Offi ce of the Press Secretary, Remarks by President Barack Obama and 
Prime Minister Yukio Hatoyama of Japan in Joint Press Conference, November 13, 2009, Tokyo, Japan, 
cyt. za: E. Chanlett-Avery et al., Japan’s Nuclear Future…, s. 3.

126 W czerwcu 2010 r. premierem został Naoto Kan, a we wrześniu 2011 r. zastąpił go na tym 
stanowisku Yoshihiko Noda.

127 Zob. S. Snyder, North Korea: A Catalyst for Policy Coordination between the United States and Japan, 
dostępne w Internecie: http://asiafoundation.org/resources/pdfs/SnyderNorthKoreaUSJapanMarch2011.
pdf (15.07.2011).

128 Por. D. Nanto, W. Cooper, J. Donnelly, Japan’s 2011 Earthquake and Tsunami: Economic Effects 
and Implications for the United States, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 
Washington 2011.
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cyberprzestrzeni, inicjatyw trójstronnych z Koreą Południową, Australią i Indiami 
oraz obrony przeciwrakietowej. Ogłoszono też długo oczekiwaną zgodę dla Japonii 
na transfer wspólnie rozwijanych technologii militarnych dla państw trzecich. Nadal 
nie do końca rozwiązanym problemem jest sprawa bazy Futenma129. W oświadczeniu 
wydanym po tym spotkaniu zdefi niowano cele sojuszu amerykańsko-japońskiego, 
obejmujące zarówno stosunki dwustronne, problem współpracy z sojusznikami w re-
gionie (Australia, Korea Południowa, Indie), stosunków z Chinami, organizacjami 
regionalnymi (ASEAN, ARF), kwestie terroryzmu, broni nuklearnej, bezpieczeństwa 
humanitarnego czy współpracy w innych regionach świata130.

Wydaje się, że po okresie rzeczywistych bądź oczekiwanych zmian w sojuszu, 
związanych ze zmianą partii rządzącej w Japonii, zmiana sytuacji międzynarodowej 
(kwestie Korei Północnej i Chin), zmiany wewnętrzne w Japonii, w tym w DPJ, oraz 
wpływ czynników zewnętrznych (trzęsienie ziemi i tak zwany potrójny szok), a także 
właściwa polityka USA wobec kraju i regionu doprowadziły do rewitalizacji sojuszu.

4.3. STOSUNKI TRÓJSTRONNE WASZYNGTON−TOKIO−PEKIN

Jak już wspomniano, dla polityki USA w regionie sojusz z Japonią odgrywa kluczo-
wą rolę, jednak może on zapewniać wpływy USA tylko wtedy, jeśli Japonia będzie 
zintegrowana z regionem i będzie miała poprawne stosunki ze swoimi sąsiadami, 
co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia kosztów sprawowania przywództwa 
w Azji Wschodniej przez USA, nie zaś do ich wzrostu, co nastąpiłoby, gdyby Japonia 
była skonfl iktowana z innymi krajami tego obszaru. Stąd też w interesie USA leży 
wspieranie azjatyckiej tożsamości Japonii i integracji tego kraju z regionem131.

W tym kontekście stosunki w trójkącie strategicznym (Pekin–Tokio–Waszyngton) 
to obecnie jeden z kluczowych elementów utrzymania pokoju i stabilności w regionie 
Azji Wschodniej. Wszystkie trzy państwa mają tu rozle głe interesy, a utrzymanie 
równowagi pomiędzy nimi jest bardzo trudne. Japonia jest postrzegana jako przedłu-
żenie obecności USA w Azji Wschodniej, a dodatkowo historyczny rywal Chin132. 
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że poprawa stosunków USA z Chinami budzi 

129 Zob. E. Chanlett-Avery, W. Cooper, M. Manyin, Japan–U.S. Relations: Issues for Congress, CRS 
Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2011. 

130  Por. Toward a Deeper and Broader U.S.–Japan Alliance: Building on 50 Years of Partnership, 
Joint statement issued at the conclusion of the June 21, 2011 U.S.–Japan Security Consultative Committee 
meeting, dostępne w Internecie: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/06/166597.htm (12.11.2011).

131  Na potrzebę powiązania Japonii z Azją, nie z Ameryką, zwracał uwagę Z. Brzeziński, który 
podkreślał, że tylko wtedy zapobiegniemy sponsorowanej przez USA separacji Japonii od Azji, co 
jest kluczowe z punktu widzenia interesu amerykańskiego. Por. Z. Brzeziński, Wybór: Dominacja czy 
przywództwo…, s. 135−136.

132 Por. Z. Brzeziński, Wielka szachownica…, s. 19. W strategii japońskiej polityki zagranicznej 
w XXI w. stwierdzono, że współistnienie oraz współpraca przeplatają się z tarciami i współzawodnictwem. 
Zob. Basic Strategies for Japan’s Foreign Policy in the 21st Century New Era, New Vision, New Diplomacy, 
dostępne w Internecie: http://www.kantei.go.jp/foreign/policy/2002/1128tf-e.html (25.09.2009).
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duże obawy w Japonii133. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku stosunków 
amerykańsko-japońskich – polepszenie się relacji na linii Tokio–Waszyngton skut-
kuje poważnymi obawami w Chińskiej Republice Ludowej134. 

Warto też zwrócić uwagę na zależność kapitałową USA od Japonii oraz ChRL, 
która szczególnie w świetle obecnego kryzysu wydaje się bardzo istotna, gdyż może 
następować i następuje przesunięcie szczególnie gospodarki chińskiej w kierunku in-
westycji wewnętrznych i zwiększania popytu wewnętrznego. Współpraca Chin, Japo-
nii i USA może być kluczowa dla budowy nowego ładu gospodarczego na świecie135. 

Szczytowy okres współpracy USA, Japonii i Chin nastąpił po 1978 roku, kiedy 
to podpisano japońsko-chiński Traktat o Pokoju i Przyjaźni. Zawierał on klauzulę 
antyhegemoniczną, która wymierzona była w Moskwę. Jednocześnie Pekin oświad-
czył, że nie przedłuży Traktatu o Przyjaźni, Sojuszu i Wzajemnej Pomocy, który Mao 
Zedong i Józef Stalin podpisali w 1950 roku136.

133 Poprawa stosunków amerykańsko-chińskich w latach 90. (co było defi niowane przez B. Clintona 
i M. Albright jako „strategiczna współpraca” lub „strategiczne partnerstwo”) wywoływała obawy 
większości sąsiadów Chin, szczególnie zaś państw, które są sojusznikami USA, to jest Tajwanu, Japonii, 
Korei Południowej, a także (mimo stopniowej poprawy stosunków chińsko-indyjskich w latach 90.) 
Indii, por. T. Carpenter, Rolling Asia: U.S. Coziness with China Upsets the Neighbors, „Foreign Affairs”, 
November−December 1998.

134 Por. T. Christensen, China, the U.S.–Japan Alliance and the Security Dilemma in East Asia [w:] 
J. Ikenberry, M. Mastanduno eds., International Relations Theory…, s. 25−46. Zob. też analizę CFR, 
w której zwraca się uwagę na obawy obu stron, szczególnie związane z polityką B. Clintona: N. Silver, 
The United States, Japan, and China: Setting the Course, Council on Foreign Relations, New York 2000. 
Zdaniem C. Soerensen to umiejętna polityka USA może doprowadzić do konstruktywnych stosunków 
pomiędzy Chinami a Japonią, a prowadzona niewłaściwie polityka, co często miało miejsce w okresie 
po zakończeniu zimnej wojny, sprzyjała destabilizacji, por. C. Soerensen, Strategic “Triangularity” in 
Northeast Asia: The Sino-Japanese Security Relationship and U.S. Policy, „Asian Perspective”, vol. 30, 
no. 3, 2006. Na fakt, że obecna sytuacja zarówno wewnętrzna, jak i międzynarodowa sprzyjają budowie 
stabilnych i konstruktywnych stosunków, zwracają uwagę Yoshihide Soeya, Janwei Wang, D. Welch, 
A New Look at the U.S.−China−Japan Triangle: Toward Building a Stable Framework, „Asian 
Perspective”, vol. 27, no. 3, 2003.

135 Z jednej strony w systemie powstałym po Bretton Woods (1972−2009) USA miały łatwy 
i tani dostęp do kapitału krajów zasobnych w oszczędności, takich jak Japonia i Chiny, co znacząco 
wspierało je w pełnieniu funkcji globalnego hegemona. Z drugiej strony Japonia i Chiny miały dostęp 
do olbrzymiego rynku eksportowego USA (zakupy tam były często fi nansowane przez pieniądze 
z oszczędności tych właśnie krajów), co stymulowało popyt zagregowany, a to znów ułatwiało wzrost 
gospodarczy, wysoką stopę zatrudnienia, rozbudowę infrastruktury czy rozwój technologiczny. Zmiany, 
które następują w związku z kryzysem, mogą doprowadzić do znaczącej przebudowy światowego 
systemu gospodarczego, w szczególności zaś systemu Azji i Pacyfi ku, i obniżenia tam pozycji USA. Por. 
D. Okimoto, The Financial Crisis and America’s Capital Dependence on Japan and China, „Asia-Pacifi c 
Review”, vol. 16, no. 1, 2009; Yoichi Funabashi, Forget Bretton Woods II: the Role for U.S.–China–
Japan Trilateralism, „The Washington Quarterly”, vol. 32, no. 2, 2009. Na temat środków, które podjęła 
Japonia, aby przeciwdziałać kryzysowi, zob. Kazumasa Iwata, The Global Financial Crisis: Lessons 
from Japan, „East Asian Bureau of Economic Research Working Paper Series”, no. 56, 2009.

136  Należy tu przypomnieć, że traktat ten (z 1950 r.) zawierał klauzulę o pomocy w przypadku 
agresji japońskiej i jakiegokolwiek państwa z Japonią sprzymierzonego na którąś ze stron. Również 
w 1978 r. nastąpiło podpisanie traktatu wietnamsko-radzieckiego (o zapewnieniu bezpieczeństwa), a rok 
później radziecka agresja na Afganistan, co dodatkowo wzmocniło skierowane przeciw ZSRR stosunki 
amerykańsko-chińsko-japońskie, por. D. Lampton, Same Bed, Different Dreams…, s. 234−235.
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W 1989 roku Japonia wraz z sześcioma pozostałymi państwami zachodnimi przy-
łączyła się do sankcji po wydarzeniach na placu Tiananmen (zamrożono wówczas 
między innymi kolejną transzę kredytu dla Chin). Jednak już rok później sankcje 
zostały zniesione, a władze Japonii stały się gorącymi orędownikami zniesienia ich 
przez pozostałe kraje. W sierpniu 1990 roku wizytę w Chinach złożył japoński pre-
mier Toshiki Kaifu, a dwa lata później Chiny odwiedziła japońska para cesarska, co 
było precedensem w historii tych krajów137.

Stosunki wzajemne uległy znacznemu pogorszeniu w latach 1995–1996. Wiązało 
się to z chińskimi testami nuklearnymi z 1995 roku, przeciw którym silnie protesto-
wała Japonia. Bardzo niekorzystnie na stosunki wzajemne wpłynęły również chińskie 
manewry wojskowe (w szczególności zaś próby rakietowe), które przeprowadzono 
w celu zastraszenia Tajwanu. W kwietniu 1996 roku premier Ryūtarō Hashimoto 
i prezydent Bill Clinton podpisali Wspólną deklarację o sojuszu bezpieczeństwa 
w XXI w., w której była mowa o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa na terenach 
otaczających Japonię138, co wywołało poważne zaniepokojenie w Pekinie139. 

Mimo tego, jak podkreśla się w raporcie CRS z 1997 roku, w omawianym okre-
sie wszystkie trzy kraje zdawały sobie sprawę, że utrzymanie pokoju i stabilności 
w regionie jest podstawą ich rozwoju gospodarczego, co można było zaobserwować, 
biorąc pod uwagę ich wkład w rozwiązanie konfl iktów w Korei i Kambodży. Wszyst-
kie trzy kraje były też bardzo silnie powiązane gospodarczo, zarówno jeśli chodzi 
o stosunki handlowe, jak i inwestycje, szczególnie inwestycje w Chinach. Wydaje 
się też, że liderzy tych trzech krajów przyjęli realistyczną postawę w stosunkach 
wzajemnych, słusznie oceniając, że tylko współpraca jest korzystna dla ich interesu 
narodowego140. 

W 1996 roku premier Ryūtarō Hashimoto odwiedził świątynię Yasukuni, w któ-
rej znajdują się prochy żołnierzy japońskich poległych w służbie cesarzowi, w tym 
podczas drugiej wojny światowej. Spoczywa tam jednak też wiele osób, które zostały 
uznane za zbrodniarzy wojennych, więc każda ofi cjalna wizyta w tym miejscu po-
woduje napięcia z Chinami. Również ta wizyta141 wywołała na nowo jeden z podsta-

137 Por. M. Łuszczuk, Stosunki chińsko-japońskie [w:] K. Iwańczuk, A. Ziętek, Chiny w stosunkach 
międzynarodowych…, s. 156−157. Mimo to analitycy podkreślają, że wydarzenia na placu Tiananmen 
miały katastrofalny wpływ na dobrze rozwijające się od 1972 r. stosunki obu państw, szczególnie zaś 
stosunki gospodarcze. Por. U. Kruze, Sino-Japanse Relations, „Current History”, April 1991.

138 Poważne kontrowersje wzbudziło określenie „tereny otaczające Japonię”, co mogłoby oznaczać, 
że ochroną objęty będzie również Tajwan, przy czym wyjaśniono, że określenia tego użyto w kontekście 
sytuacyjnym, nie geografi cznym (przeciw temu protestował Pekin, Tokio jednak nie ugięło się pod 
presją), por. J. Dryer, Encroaching on the Middle Kingdom? China’s View of Its Place in the World [w:] 
C. Marsh, J. Dryer, U.S.–China Relations in the Twenty-First Century…, s. 91−92.

139 W opracowaniu SSI z 1996 r. podkreślano jednak, że najbardziej stabilne stosunki są między USA 
a Japonią, stosunki między Japonią a Chinami są potencjalnie niestabilne w długim okresie, zaś stosunki 
między USA a Chinami najbardziej niestabilne. Por. T. Wilborn, International Politics in Northeast Asia: 
The China−Japan−United States Strategic Triangle, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 
Carlisle 1996.

140 Por. R. Sutter, Asian-Pacifi c Security Arrangements: The U.S.–Japanese Alliance and China’s 
Strategic View, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 1997, s. 5−6.

141 Była to pierwsza wizyta premiera japońskiego w tym miejscu od 1986 r. 
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wowych sporów dzielących obecnie Japonię i Chiny. Chodzi mianowicie o kwestie 
rozliczeń z przeszłością, w szczególności zaś brak ofi cjalnych przeprosin za ludobój-
stwo dokonane przez żołnierzy japońskich w Nankinie, który zdobyto w 1937 roku, 
problemy z wprowadzeniem przez Japończyków zmian w podręcznikach szkolnych, 
z pozostałościami z drugiej wojny światowej w postaci niebezpiecznych składów 
broni biologicznej i chemicznej, oraz przyznania się do niewolniczego traktowania 
tak zwanych kobiet pocieszycielek142. 

Postęp w rozwiązaniu tej drażliwej kwestii miał miejsce podczas wizyty premie-
ra Hashimoto w Chinach, kiedy to premier zgodził się odwiedzić muzeum zbrodni 
japońskich w Shenyang (była stolica marionetkowego państwa Mandżukuo). Dalsze 
polepszenie stosunków nastąpiło w czasie szczytu APEC w Manili w 1996 roku − 
zgodzono się wtedy na wymianę wizyt, jednakże następca Hashimoto, premier Keizo 
Obuchi (1998–2000), przyjął twardsze stanowisko w kwestii chińskiej, odmawiając 
pisemnych przeprosin i wydania oświadczenia w kwestii Tajwanu, które byłoby zbli-
żone do polityki „trzech nie” B. Clintona143. 

Kolejnym problemem w stosunkach chińsko-japońskich jest spór o wyspy 
Diaoyu/Senkaku144, leżące na Morzu Wschodniochińskim. W zasadzie do lat 70. XX 
wieku Chiny nie zgłaszały żadnych pretensji do bezludnych i pozbawionych wody 
pitnej ośmiu wysp, które są przedłużeniem archipelagu Riukiu. Sytuacja zmieniła 
się po opublikowanym w 1969 roku raporcie ONZ, w którym ogłoszono, że w po-
bliżu wysp mogą znajdować się bogate złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego. Ze 
względu na normalizację stosunków w latach 70. spór został wyciszony, a obecnie, 
to jest od lat 90., jest wykorzystywany bądź to przez nacjonalistów japońskich, któ-
rzy organizują tam okresowo demonstracje, bądź do niezapowiedzianych manewrów 
okrętów chińskich. Spór posiada głównie znaczenie symboliczne145.

142 Część badaczy przyznaje, że problem ten ma dwa wymiary – symboliczny, związany z chińskim 
podejściem do polityki zagranicznej, oraz pragmatyczny, połączony z rosnącą w regionie pozycją 
Chińskiej Republiki Ludowej, dla której istotne jest podkreślanie japońskiego militaryzmu i zbrodni 
wojennych, por. M. Łuszczuk, Stosunki chińsko-japońskie…, s. 158−162. Por. Yongwook Ryu, The 
Yasukuni Controversy: Divergent Perspectives from the Japanese Political Elite, „Asian Survey”, vol. 47, 
no. 5, 2007; A. Bukh, Japan’s History Textbook Debates: National Identity in Narratives of Victimhood 
and Victimization, „Asian Survey”, vol. 47, no. 5, 2007. Na temat problemów w stosunkach chińsko-
-japońskich (problem podręczników, Yasukuni, stosunków japońsko-tajwańskich, Wysp Senkaku) zob. 
też R. Jakimowicz, Stosunki japońsko-chińskie w latach 1949−2002: Aspekty polityczne i gospodarcze, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 177−211.

143 Szerzej na ten temat w: B. Self, China and Japan: A Façade of Friendship, „The Washington 
Quarterly”, Winter 2002−2003, polityka „trzech nie” została omówiona w podrozdziale 4.1 niniejszej 
pracy.

144 W języku chińskim Diaoyou tai lub Tiaoyi Lietao, w języku japońskim Senkaku Gunto.
145 Jeśli chodzi o pretensje historyczne, to Japończycy podkreślają, że wyspy te były przedmiotem 

badań i zagospodarowania przez nich jeszcze w latach 80. XIX w., a poza tym stanowią część należącego 
do Japonii archipelagu Riukiu, nie mając przy tym żadnego związku z Tajwanem czy Wyspami 
Peskadoryjskimi. Chińczycy zaś argumentują, że wyspy były częścią Chin „od dawna”, stanowiąc 
fragment systemu obrony morskiej Chin cesarskich, a poza tym zostały „bezprawnie zagarnięte” na mocy 
traktatu z 1895 r., por. M. Łuszczuk, Stosunki chińsko-japońskie…, s. 162−163, por. też E. Streckner-
-Downs, P. Saunders, Legitimacy and the Limits of Nationalism: China and the Diaoyou Islands, 
„International Security”, vol. 23, no. 3, Winter 1998/1999; L. Hagström, Quiet Power: Japan’s China 
Policy in Regard to the Pinnacle Islands, „The Pacifi c Review”, vol. 18, no. 2, June 2005.
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Wydaje się jednak, że równie ważne jak kwestie symboliczne są stosunki go-
spodarcze w omawianym trójkącie. W tym miejscu skupimy się na problematyce 
chińsko-japońskiej146. Stosunki te w ostatnich 20 latach wyraźnie się zintensyfi -
kowały, mimo lekkiego zachwiania w początkach lat 90. XX wieku. Dwustronne 
obroty handlowe wynosiły według danych japońskich w 1990 roku około 18 mld 
USD (defi cyt Japonii około 6 mld USD), w 1995 obroty sięgały rzędu około 58 
mld USD (defi cyt Japonii około 14 mld USD), w 2000 było to około 86 mld USD 
(defi cyt Japonii około 25 mld USD), a w 2005 roku − około 188 mld USD (defi -
cyt Japonii około 29 mld USD), co daje przyrost obrotów o mniej więcej 1000% 
w okresie 1990−2005147. 

Chińsko-japońskie kontakty gospodarcze były bardzo ważne w latach 90., kiedy 
to w USA przeważały głosy paniki antyjapońskiej, a stosunki gospodarcze obu tych 
państw były bardzo napięte pomimo utrzymywania sojuszu polityczno-militarnego. 
Posiadanie alternatywnego partnera gospodarczego nie mogło zastąpić Japończykom 
USA, ale pomagało w zbalansowaniu tych relacji148. Podobnie jak w przypadku han-
dlu USA−Chiny, również w przypadku Japonii mamy do czynienia ze znacznym, 
choć zdecydowanie mniejszym defi cytem handlowym (według źródeł chińskich to 
ChRL ma defi cyt)149. 

Warto zwrócić uwagę również na inne aspekty stosunków gospodarczych. Mowa 
tu o japońskich inwestycjach bezpośrednich w Chinach, które w 2004 roku sięgnęły 
5,4 mld USD150. W 1990 r. miały one wartość 355 mln USD, a w 1995 roku już około 
4,6 mld USD, ale dalszy wzrost został zahamowany przez azjatycki kryzys gospodar-
czy. Istotne są korzyści, które gospodarka chińska czerpała z tych inwestycji, zwią-
zane z transferem technologii, know-how, w tym w zakresie zarządzania, promocji 
eksportu czy szeroko rozumianej transformacji strukturalnej151. Drugim z tych aspek-
tów jest ofi cjalna japońska pomoc rozwojowa (ODA Offi cial Development Assis-

146 W podrozdziałach 4.1 i 4.2. omówiono amerykańsko-chińskie i amerykańsko-japońskie stosunki 
gospodarcze.

147 Dane chińskie dla omawianego okresu wynosiły odpowiednio w 1990 r. obroty ok. 17 mld USD 
(nadwyżka Chin 1,5 mld USD), w 1995 r. obroty ok. 57 mld USD (defi cyt Chin [sic!] 0,5 mld USD), 
w 2000 r. obroty ok. 83 mld USD (nadwyżka Chin 0,09 mld USD), w 2005 r. obroty ok. 184 mld USD 
(defi cyt [sic!] Chin ok. 16 mld USD). Różnice wynikają z odmiennego traktowania statusu Hongkongu. 
Dane za: IMF, Direction of Trade Statistics Quarterly, Global Trade Atlas, PRC, General Administration 
of Customs, cyt. za: T. Lum, D. Nanto, China’s Trade with the United States…, s. 39.

148 Por. B. Stokes, Divergent Paths: U.S.–Japan Relations Towards the Twenty First Century, 
„International Affairs”, vol. 72, no. 2, April 1996.

149 Por. statystyki tu przytoczone. Jeśli chodzi o bardzo dużą współzależność w handlu pomiędzy 
obu krajami, zob. H. Hilpert, China and Japan: Confl ict or Cooperation?: What does Trade Data Say? 
[w:] H. Hilpert, R. Haak, Japan and China: Cooperation, Competition and Confl ict…, s. 32−49.

150 Były większe niż inwestycje amerykańskie (3,9 mld USD), plasowały się natomiast za 
inwestycjami Hongkongu (18,9 mld USD), Wysp Dziewiczych (6,7 mld USD) i Korei Południowej 
(6,2 mld USD). Dane za: T. Lum, D. Nanto, China’s Trade with the United States…, s. 38.

151 Por. Katsuji Nakagane, Japanese Direct Investment in China: Its Effects on China’s Economic 
Development. Na temat roli Japonii w uprzemysłowieniu Chin, zob. M. Taube, Japan’s Role in China’s 
Industralization, a na temat strategii biznesowych przedsiębiorstw japońskich w Chinach: R. Haak, 
Japanese Business Strategies towards China: A Theoretical Approach, wszystkie w: H. Hilpert, R. Haak, 
Japan and China: Cooperation, Competition and Confl ict…, s. odpowiednio: 52−71, 103−118 i 158−171.
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tance), która była podstawowym instrumentem polityki Japonii wobec Chin od 1978 
roku, przyczyniając się też do łagodzenia wielu napięć w stosunkach dwustronnych. 
Główna część tej pomocy miała formę kredytów w jenach. Jednak w 2006 roku rząd 
Japonii niespodziewanie, głównie na podstawie kryteriów politycznych, zdecydował 
o zakończeniu przekazywania ODA do Chin od 2008 roku152. 

Stosunki chińsko-japońskie znacznie pogorszyły się w czasie, gdy rządem Ja-
ponii kierował Junichiro Koizumi, a prezydentem USA był G.W. Bush. Poważnym 
problemem był projekt Narodowej Obrony Przeciwrakietowej (NMD National Mis-
sile Defense), a dokładniej system obrony teatru działań (TMD Theater Missile De-
fense), który miałby objąć parasolem przeciwrakietowym sojuszników USA w Azji 
Wschodniej, szczególnie zaś Japonię. O ile relacje Busha i Koizumiego były bardzo 
dobre, o tyle stosunki Japonii z sąsiadami, szczególnie z ChRL, uległy wyraźnemu 
pogorszeniu, czego symbolem były wizyty premiera Koizumiego w świątyni Yasu-
kuni i ożywiona krytyka Japonii w Chinach153.

Polityka premiera Shinzō Abe (wrzesień 2006−wrzesień 2007) znacząco różniła 
się od tej, którą prowadził jego poprzednik. W swoją pierwszą podróż zagraniczną 
udał się on do ChRL, unikając też wizyt w kontrowersyjnej świątyni Yasukuni. Po-
dobną politykę prowadził jego następca, Yasuo Fukuda (wrzesień 2007−wrzesień 
2008). W 2008 roku podpisano też umowę japońsko-chińską w sprawie wspólnej 
eksploatacji złóż gazu na Morzu Wschodniochińskim. Premier Tarō Asō (wrze-
sień 2008−wrzesień 2009) kontynuował intensywny dialog na szczycie z władzami 
Chin, jednak składał ofi ary w świątyni Yasukuni, co znów wywołało niepokój strony 
chińskiej154.

152 Wiązało się to z pogorszeniem stosunków wzajemnych, obawami o zbyt szybki rozwój ChRL 
(co może zagrażać pozycji Japonii) oraz wewnętrznymi problemami budżetowymi i krytyką opinii 
publicznej. Por. R. Drifte, The Ending of Japan’s ODA Loan Programme to China – All’s Well that Ends 
Well?, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 13, no. 1, 2006. Por. też Juichi Inada, Japan’s ODA: Its Impacts 
on China’s Industrialization and Sino-Japanese Relations [w:] H. Hilpert, R. Haak, Japan and China: 
Cooperation, Competition and Confl ict…, s. 121−137; Tsukasa Takamine, The Political Economy of 
Japanese Foreign Aid: The Role of Yen Loans in China’s Economic Growth and Openness, „Pacifi c 
Affairs”, vol. 79, no. 1, Spring 2006.

153 Bez wątpienia jednak pogorszenie stosunków mogliśmy obserwować już od połowy lat 90., 
kiedy Japonia nałożyła sankcje pomocowe na Chiny. Por. Tsukasa Takamine, A New Dynamism in Sino-
Japanese Security Relations: Japan’s Strategic Use of Foreign Aid, „The Pacifi c Review”, vol. 18, no. 4, 
December 2005. Publiczna debata, w mocno krytycznym nurcie, rozpoczęła się w Chinach po artykule 
Ma Licheng, zatytułowanym New Thinking on Relations with Japan, który ukazał się w 2003 r. Krytyka 
była obecna zarówno na ulicach Chin, jak i w cyberprzestrzeni oraz wśród naukowców. Por. P. Gries, 
China’s “New Thinking” on Japan, „The China Quarterly”, 2005. Jeśli chodzi o opinię publiczną (która 
w obu krajach podobnie – podziela negatywne postrzeganie „tego drugiego”), zob. M. Kotler, Naotaka 
Sugawara, Tetsuya Yamada, Chinese and Japanese Public Opinion: Searching for Moral Security, 
„Asian Perspective”, vol. 31, no. 1, 2007. Na temat polityki Koizumiego i jej implikacji zob. też: Tok 
Sow Keat, Neither Friends Nor Foes: China’s Dilemmas in Managing its Japan Policy, „China: An 
International Journal”, vol. 3, no. 2, September 2005; Lam Peng Er, Japan’s Deteriorating Ties with 
China: The Koizumi Factor, „China: An International Journal”, vol. 3, no. 2, September 2005. Na temat 
wpływu polityki amerykańskiej, zob. R. Kernacs, The Future of U.S. Relations with Japan and China: 
Will Bilateral Relations Survive the New American Unilateralism?, „Asia-Pacifi c Perspectives – An 
Electronic Journal”, vol. 4, no. 1, May 2004.

154 Analitycy podkreślali jednak, że polityka Shinzō Abe była dwutorowa – z jednej strony zmierzała 
do angażowania w dialog z Chinami, z drugiej zaś przygotowywała do ewentualnego powstrzymywania 
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Niewątpliwie pełna normalizacja stosunków wymaga jeszcze wielu działań, 
wśród których uczestnicy warsztatów na temat pojednania japońsko-chińskiego, ja-
kie odbyły się w Australian National University w 2006 roku, wymieniają między in-
nymi zmiany w polityce dotyczące Yasukuni, wsparcie ChRL dla stałego miejsca Ja-
ponii w RB ONZ, jasne określenie polityki wobec Tajwanu przez Japonię, regularne 
spotkania na szczycie, dialog strategiczny, wymianę studentów, a nawet stworzenie 
Strefy Wolnego Handlu Azji Północno-Wschodniej czy konsorcjum energetycznego 
w regionie155. 

Warto podkreślić, że rozbieżności, stopniowo niwelowane, między Chinami i Ja-
ponią nie muszą doprowadzić do otwartego konfl iktu, nawet jeśli wiążą się z rywa-
lizacją o zajęcie kluczowej pozycji przez oba mocarstwa regionalne, to jest przez 
Japonię i Chiny, oraz uczestniczące czynnie w tej rozgrywce i dominujące jak dotąd 
w regionie Stany Zjednoczone156. Wydaje się, że przyjęta podczas wizyty chińskiego 
prezydenta Hu Jintao w Japonii w maju 2008 roku Deklaracja o wzajemnie korzyst-
nych stosunkach opartych o wspólne interesy strategiczne (Mutually Benefi cial Rela-
tionship Based on Common Strategic Interests) nie musi być tylko sloganem, a może 
stać się rzeczywistością157. 

Rola USA w tym procesie wydaje się nie do przecenienia. Przede wszystkim USA 
powinny uświadomić sobie, że napięcia na linii Tokio−Pekin nie służą ich interesom, 
a jako przyjaciel i sojusznik Japonii Stany Zjednoczone mogą subtelnie wpływać 
na rząd tego kraju w celu zachęcania go do poprawy stosunków z Chinami. USA 
mogą też kształtować fora dla współpracy chińsko-japońskiej, zarówno w kwestiach 
energii, jak i koreańskiego programu nuklearnego – w Korei kraje te mają wspólne 
interesy. Współpraca może mieć miejsce również w obszarze ochrony środowiska 
(Asia Pacifi c Partnership on Clean Development and Climate – USA, Japonia, Chi-
ny, Australia, Korea Południowa, Indie), a wreszcie można włączyć do tych działań 
naukowców czy parlamentarzystów158. Co więcej, jeśli USA nadal chcą pozostać 

tego kraju na arenie międzynarodowej. Por. Wenran Jiang, New Dynamics of Sino-Japanese Relations, 
„Asian Perspective”, vol. 31, no. 1, 2007. Zob. też Yang Bojiang, Redefi ning Sino-Japanese Relations 
after Koizumi, „The Washington Quarterly”, vol. 29, no. 4, 2006; J. Przysup, Japan–China Relations: 
High-level Meeting Intensify as Old Problems Simmer, „Comparative Connections: A Quarterly E-Journal 
on East Asian Bilateral Relations”, vol. 11, no. 2, July 2009.

155 Por. M. Gurtov, Options for Reconciling China and Japan, „Asian Perspective”, vol. 31, no. 1, 2007. 
156 Por. R. Sutter, China and Japan: Trouble Ahead?, „The Washington Quarterly”, vol. 25, no. 4, 

Autumn 2002; C. Hughes, Japan’s Military Modernisation: A Quiet Japan–China Arms Race and Global 
Power Projection, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 16, no. 1, 2009; J. Manicom, A. O’Neil, Sino-Japanese 
Strategic Relations: Will Rivalry Lead to Confrontation?, „Australian Journal of International Affairs”, 
vol. 63, no. 2, June 2009. 

157 Por. Haikuan Gao, The China–Japan Mutually Benefi cial Relationship Based on Common 
Strategic Interests and East Asian Peace and Stability, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 15, no. 2, 2008. 

158 Por. Statement of Michael Green, Ph.D., Associate Professor, Edmund A. Walsh School of 
Foreign Service, Georgetown University: Japan’s Relationship with Its Neighbors: Back to the Future?, 
Hearing before the Committee on International Relations, House of Representatives, One Hundred Ninth 
Congress, September 14, 2006, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 2006, s. 14. Na temat 
roli USA w dialogu Chiny−Japonia, o ile kraj ten chce nadal pozostać istotnym graczem w regionie, 
zob. Takashi Hoshiyama, New Japan–China Relations and the Corresponding Positioning of the United 
States − History, Values, Realism in a Changing World, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 15, no. 2, 2008.
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istotnym graczem w regionie, powinny dążyć do odegrania pozytywnej roli w stabi-
lizacji stosunków chińsko-japońskich, które mogą stać się osią systemu regionalnego 
w okresie około 20 lat.

Współpraca japońsko-chińska jest szczególnie istotna dla rozwoju procesów re-
gionalizacji w Azji Wschodniej i budowy tam rzeczywistego bloku integracyjnego, 
a polityka Chin i Japonii powinna zmierzać do ustanowienia dialogu na przykła-
dzie powojennej Europy, kiedy to rdzeniem Wspólnot Europejskich stały się Francja 
i Niemcy, nawet jeśli włączenie Niemiec w te procesy miało zapobiec odrodzeniu się 
ich militaryzmu, analogiczny mechanizm wydaje się idealny dla Azji Wschodniej. 
Również USA mogą odnieść długofalowe korzyści z takiej współpracy, nawet jeśli 
w krótkim okresie doprowadzi to do ograniczenia ich wpływów w regionie159.

4.4. ROLA PAŃSTW KOREAŃSKICH W POLITYCE USA

Problem Korei i jej miejsca w strategicznym trójkącie USA−Chiny−Japonia, szcze-
gólnie biorąc pod uwagę długotrwały sojusz USA i Korei Południowej, wart jest 
podjęcia w niniejszej pracy160. Potencjał Korei jest zdecydowanie słabszy niż dwóch 
dotychczas opisanych krajów, jednak rola tego kraju w utrzymaniu równowagi geo-
strategicznej w regionie wydaje się niezmiernie istotna. Co więcej, prog ram nukle-
arny Korei Północnej był w ostatnim dwudziestoleciu przedmiotem istotnej troski 
administracji USA, odwracając skutecznie uwagę od innych problemów regionu, 
ale też stanowiąc pole do współpracy między USA, Chinami, Japonią, Rosją i oby-
dwoma państwami koreańskimi w ramach tak zwanych Rozmów Sześciostronnych. 
Korea opisywana była w latach 90. przez Z. Brzezińskiego jako tak zwany sworzeń 
geostrategiczny, a wycofanie się USA z Korei Południowej mogłoby doprowadzić do 
znacznego zaburzenia równowagi strategicznej w regionie161. 

159 Por. Statement of Ms. Mindy Kotler, Director, Asia Policy Point: Japan’s Relationship with Its 
Neighbors: Back to the Future?, Hearing before the Committee on International Relations…, s. 19; Lim 
Hua Sing, Japan and China in East Asian Integration, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 
2008, s. 256−359; Hidetaka Yoshimatsu, Japan and East Asia in Transition: Trade Policy, Crisis and 
Evolution, and Regionalism, Palgrave Macmillan, New York 2003, s. 136−156; C. Dent, Japan, China 
and East Asian Regionalism: Implications for the European Union, „Asia-Europe Journal”, vol. 7, 
2009; You Ji, East Asian Community: A New Platform for Sino-Japanese Cooperation and Contention, 
„Japanese Studies”, vol. 26, no. 1, May 2006.

160 Istotne fragmenty niniejszego podrozdziału (a w zasadzie jego wcześniejszej wersji) zostały 
opublikowane w artykule M. Grabowski, Rola Półwyspu Koreańskiego w polityce USA wobec regionu 
Azji Wschodniej po 1989 r. [w:] W. Bernacki, A. Walaszek red., Amerykomania II, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

161 Por. Z. Brzeziński, Wielka szachownica…, s. 50, 241−242. Autor sugerował tam, że wycofanie 
USA z Korei Południowej mogłoby doprowadzić do wojny i zjednoczenia Półwyspu na warunkach 
Korei Północnej, a wreszcie współpracy zjednoczonej Korei z Chinami, co z kolei doprowadziłoby 
do konieczności zwiększenia potencjału militarnego Japonii, za czym poszłoby naruszenie obecnej 
równowagi geostrategicznej. Zob. podobną analizę w: W. Overholt, Asia, America and the Transformation 
of Geopolitics, Cambridge University Press−RAND Corporation, New York 2008, s. 154−169.
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Pozycja Półwyspu Koreańskiego w odniesieniu do opisanego już trójkąta strate-
gicznego jest nie do przecenienia. Ścierają się tu wpływy chińskie, widoczne szcze-
gólnie w Korei Północnej, ale coraz bardziej też u jej południowego sąsiada, oraz 
japońskie i amerykańskie, widoczne w Korei Południowej (choć rola KRLD dla tych 
dwóch krajów jest też niezmiernie istotna). Jednak w samej Korei Południowej roś-
nie niechęć do USA, a stosunki Korei i Japonii pełne są niezałatwionych problemów 
historycznych, podobnych do tych, które istnieją na linii Tokio−Pekin. Również po-
lityka Chin wobec Korei Północnej nie bazuje na bezwarunkowej akceptacji panują-
cego tam porządku, gdyż zarówno tamtejsza gospodarka, jak i program nuklearny są 
przedmiotem troski władz w Pekinie. W obecnej sytuacji rola Korei w regionie może 
być traktowana przedmiotowo, nie zaś podmiotowo, a rozwiązanie problemów Korei 
Południowej i Japonii może tę rolę wzmocnić162, podobnie jak ewentualne zjednocze-
nie kraju, które uczyniłoby z niego istotnego gracza regionu163. 

Półwysep Koreański odegrał szczególną rolę w amerykańskiej polityce wobec 
regionu, a także w stosunkach amerykańsko-chińskich, zaś wojna koreańska z lat 
1950−1953 może być uznana za jedną z głównych przyczyn ukształtowania się ładu 
geopolitycznego w regionie Azji Wschodniej. Korea była tradycyjnie częścią chiń-
skiego systemu trybutarnego, a więc była postrzegana jako naturalna strefa wpływów 
Chin164, stąd interwencja wojsk amerykańskich165 w konfl ikcie koreańskim mogła 
wywołać ostrą reakcję strony chińskiej, która polegała na wysłaniu w rejon konfl iktu 
około 500 tys. tak zwanych ochotników166. Podpisane w 1953 roku w Panmundżom 
zawieszenie broni potwierdzone układami genewskimi z roku 1954 stało się podsta-
wą porządku na półwyspie od lat 50. XX wieku. Jednocześnie USA utrzymują sojusz 

162 Por. analizę porównawczą czynników, które doprowadziły do pojednania francusko-niemieckiego 
po drugiej wojnie światowej, a których brakuje, aby doprowadzić do pojednania Japonii i Republiki 
Korei. Yangmo Ku, International Reconciliation in the Postwar Era, 1945−2005: A Comparative Study 
of Japan-ROK and Franco-German Relations, „Asian Perspective”, vol. 32, no. 3, 2008.

163 Zob. analizę teoretyczną i jej odniesienie do kwestii Korei: Woosang Kim, Korea as a Middle Power 
in the Northeast Asian Security Environment [w:] J. Ikenberry, Chung-in Moon eds., The United States and 
Northeast Asia: Debates, Issues, and New Order, Rowman & Littlefi eld, Lanham 2008, s. 123−139.

164 Korea została częścią tego systemu w „zasadzie w momencie jego pojawienia się, ok. 200 r. p.n.e. 
Można mówić o trzech powodach, a mianowicie sile – Chińczycy byli w stanie wymusić takie zachowanie, 
kulturze – Koreańczycy podziwiali kulturę chińską i taki stan rzeczy uznawali za naturalny, oraz kalkulacji 
geopolitycznej – poprawne stosunki z Chinami zapewniały Korei ochronę przed zewnętrznymi wrogami. 
Należy też zwrócić uwagę, że chiński system trybutarny nie był uciążliwy dla trybutariuszy. Ich obowiązki 
były głównie ceremonialne, jeśli nie było poważniejszych problemów, to Chiny nie wtrącały się w ich 
wewnętrzne sprawy, a składane przy okazji trybutu podarki często miały niższą wartość niż te, które 
darczyńcy otrzymywali od cesarza”, por. R. Myers, U.S. Foreign Policy in the Twenty-First Century: The 
Relevance of Realism, Louisiana State University Press, Baton Rouge 1999, s. 55−61.

165 Ofi cjalnie stroną interweniującą były siły ONZ, które wkroczyły na mocy decyzji Rady 
Bezpieczeństwa, podjętej pod nieobecność bojkotującego obrady przedstawiciela ZSRR. Chiny były 
wówczas reprezentowane przez przedstawiciela Tajwanu.

166 W literaturze pojawiają się różne szacunki wielkości sił chińskich zaangażowanych w konfl ikt. 
Głównymi siłami ochotników dowodził marszałek Lin Biao, jeden z najzdolniejszych dowódców Mao 
Zedonga, szerzej na temat konfl iktu koreańskiego w: P. Ostaszewski, Wojna koreańska (1950−1953) [w:] 
A. Bartnicki red., Zarys dziejów Afryki i Azji 1889–1996; Historia konfl iktów, Książka i Wiedza, Warszawa 
1998, s. 246−254. Na temat roli wojny koreańskiej w polityce USA wobec regionu, zob. R. Buckley, The 
United States in the Asia-Pacifi c since 1945, Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 49−82.
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z Koreą Południową, którego podstawą jest porozumienie z 1950 roku oraz Traktat 
o wzajemnej obronie z roku 1953167.

W 1992 roku Pekin znormalizował stosunki z Koreą Południową, co wywołało 
duże niezadowolenie w Pyongyangu, potęgowane przez chińskie zachęty do stop-
niowej reformy koreańskiego systemu społeczno-gospodarczego (jak również ogra-
niczonych reform politycznych) oraz problemy związane z dostarczaną przez Chiny 
do KRLD (Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej) pomocą żywnościową, 
czy wreszcie niechęcią Chin do napływających do tego kraju imigrantów północ-
nokoreańskich168. Obecnie Pekin i Pyongyang utrzymują stosunki przyjazne, acz 
napięte, co wiąże się z negatywną odpowiedzią Chin na północnokoreańskie testy 
rakietowe i nuklearne z 2009 roku, a szczególnie poparciem, jakiego Chiny udzieliły 
sankcjom Rady Bezpieczeństwa ONZ wobec Korei Północnej. Chiny obawiają się, 
że prowokacje militarne KRLD mogą wywołać wojnę na Półwyspie Koreańskim, 
a ChRL proponuje skupienie się na negocjacjach i dyplomacji. Warto jednak zwrócić 
uwagę, że Chiny stosunkowo selektywnie wdrażają te sankcje (na przykład w zakre-
sie produktów i technologii podwójnego przeznaczenia)169.

Stosunki Chin i Korei Południowej ulegają ciągłej intensyfi kacji, a w 2003 roku 
to Chiny zostały najważniejszym partnerem handlowym Korei Południowej, zajmu-
jąc pozycję USA. Chiny są też podstawowym miejscem docelowym inwestycji po-
łudniowokoreańskich. Stosunki wzajemne zostały ugruntowane w ramach uzgodnio-
nego w 2000 roku, a ogłoszonego ofi cjalnie w 2003 roku „całościowego partnerstwa 
współpracy” (comprehensive cooperative partnership)170. Warto zauważyć, że w obu 

167 Tekst traktatu, zob. Agreement Between The Government of The United States and The Government 
of The Republic of Korea, Seoul, Korea, 26 January 1950, oraz Mutual Defense Treaty Between the 
United States of America and Republic of Korea, Washington, October 1, 1953, oba dokumenty w: Chen 
Hurng Yu ed., Compilation of Security Treaties, Agreements and Statements of Asia-Pacifi c, Taiwan 
Research Institute, Taipei 1999, s. odpowiednio 16−19 i 20−21. Szerzej na temat sojuszu amerykańsko-
-południowokoreańskiego oraz obaw związanych z ewentualnym wycofaniem się sił USA z półwyspu 
w przypadku zjednoczenia Korei w: Kim Dong Shin, The ROK-U.S. Alliance: Where Is It Headed?, 
„Strategic Forum”, no. 197, April 2003. 

168 Por. A. Scobell, China and North Korea: The Close but Uncomfortable Relationship, „Current 
History”, September 2002. Chiny posiadają znacznie rozleglejsze interesy w Korei Północnej, przy 
czym są one defi niowane hierarchicznie i zazębiająco się, a są to: zapewnić przetrwanie reżimu KRLD, 
doprowadzić do jego reformy, utrzymać i rozwinąć bardziej konstruktywne stosunki z Koreą Południową, 
zapewnić Chinom dominujący wpływ na cały Półwysep Koreański, zintegrować północ i południe 
poprzez środki ekonomiczne i społeczne, doprowadzając za jakiś czas do integracji politycznej, zapobiec 
prowokacjom Korei Północnej związanym z bronią nuklearną, por. D. Shambough, China and the 
Korean Peninsula: Playing for the Long Term, „The Washington Quarterly”, vol. 26, no. 2, Spring 2003. 
Pomiędzy Chinami a Koreą Północną istnieje też drobny spór graniczny, który jednak nigdy znacząco 
nie wpłynął na stosunki wzajemne. Zob. D. Goma, The Chinese-Korean Border Issue: An Analysis of 
a Contested Frontier, „Asian Survey”, vol. 46, no. 6, 2006. 

169 D. Nanto, M. Manyin, China−North Korea Relations, CRS Report for Congress, Congressional 
Research Service, Washington 2010.

170 Obroty handlowe pomiędzy obu krajami wzrosły w latach 1979−2002 2158 razy, z 19 mln do 
41,2 mld USD. Por. Jae Ho Chung, From a Special Relationship to a Normal Partnership?: Interpreting 
the “Garlic Battle” in Sino-South Korean Relations, „Pacifi c Affairs”, vol. 76, no. 4, Winter 2003−2004.



Wiek Pacyfi ku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfi ku...156

krajach trwają prace nad bilateralną strefą wolnego handlu171. Strefa ta mogłaby być 
rozszerzona o Japonię, stając się podstawą północnoazjatyckiego bloku handlowego. 
Jednak szczyt trójstronny (Chiny−Japonia−Korea), który mógłby stać się podstawą 
takiej współpracy, nie wydaje się obecnie móc taką rolę spełniać172.

Co ciekawe, współpraca Chin i Korei Południowej może być istotna z punktu 
widzenia osłabienia sojuszu USA−Korea Południowa, czyli jednocześnie wpływów 
USA w regionie. Współpraca chińsko-południowokoreańska stale się intensyfi kuje, 
a po zaliczeniu przez prezydenta G.W. Busha Korei Północnej do tak zwanej „osi 
zła”, USA zaczęły być postrzegane jako istotna przeszkoda w zjednoczeniu Korei173.

Istotne dla USA są też stosunki pomiędzy Koreą i Japonią, gdyż poprawne re-
lacje między tymi dwoma sojusznikami Stanów Zjednoczonych mogłyby znacznie 
wzmocnić pozycję tego kraju w regionie, wrogość zaś i konfl ikty − pozycję tę osłabić. 
Choć w Japonii stosunki japońsko-koreańskie uznawane są za najważniejsze stosun-
ki dwustronne, a strategia japońskiej polityki zagranicznej w XXI wieku określa Ko-
reę Południową mianem najważniejszego partnera strategicznego w regionie, szcze-
gólnie kwestie historyczne nadal znacząco dzielą oba kraje174. Stosunki wzajemne 
uległy poprawie po wizycie japońskiego premiera Morihiro Hosokawy w 1993 roku 
w Korei i po wypowiedzianych przez niego przeprosinach. Poważnym problemem są 
jednak nadal kwestie podręcznikowe175 oraz stopniowo narastający, wraz z rozwojem 
gospodarki południowokoreańskiej, konfl ikt gospodarczy176. Istotny jest też konfl ikt 
o bogate w zasoby ryb wyspy Dok-do/Takeshima177. Spory te, które okresowo ulega-

171 Zob. analizę potencjalnych korzyści i konsekwencji, Hongshik Lee et al., Economic Effects 
of a Korea–China FTA and Policy Implications, Korea Institute of International Economic Policy, 
Seoul 2005, zob. szczególnie s. 63−117. Por. też analizę RAND Corporation, Somi Seong, Steven W. 
Popper, Kungang Zheng, Strategic Choices in Science and Technology: Korea in the Era of a Rising 
China, RAND, Santa Monica, 2005. Aktualny stan prac dotyczących stworzenia FTA między Chińską 
Republiką Ludową i Republiką Korei (jak również innych FTA w regionie) dostępny na stronach Asia 
Regional Integration Center Azjatyckiego Banku Rozwoju, dostępne w Internecie: http://aric.adb.org 
(25.10.2010). 

172 Por. J. Rathus, East Asia Community: Little Chance of a Breakthrough at the Trilateral Summit 
(October 11th, 2009), dostępne w Internecie: http://www.eastasiaforum.org/2009/10/11/east-asia-
community-little-chance-of-a-breakthrough-at-the-trilateral-summit (25.10.2010).

173 Por. S. Snyder, Sino-Korean Relations and the Future of the U.S.–ROK Alliance, „NBR Analysis”, 
vol. 14, no. 1, June 2003.

174 Por. D. Hundt, R. Bleiker, Reconciling Colonial Memories in Korea and Japan, „Asian 
Perspective”, vol. 31, no. 1, 2007.

175 Podobnie jak w Chinach i Korei Północnej. Ze względu na podręcznik historii do gimnazjum, 
który został przygotowany na rok 2002 i usprawiedliwiał japońską politykę imperialną z okresu drugiej 
wojny światowej. Por. G. Rozman, Japan and Korea: Should the US Be Worried About Their New Spat 
in 2001?, „The Pacifi c Review”, vol. 15, no. 1, 2002.

176 Por. E. Potocka, Japonia w poszukiwaniu nowej pozycji w społeczności międzynarodowej 
[w:] K. Gawlikowski, M. Ławacz red., Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku: Stosunki 
międzynarodowe i gospodarcze, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 
2004, s. 96−99, 105−106. Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, zob. Sang-young Rhyu, Seungjoo Lee, 
Changing Dynamics In Korea–Japan Economic Relations: Policy Ideas and Development Strategies, 
„Asian Survey”, vol. 46, no. 2, 2006.

177 Por. Min Gyo Koo, Economic Dependence and the Dokdo/Takeshima Dispute between South 
Korean and Japan, „Harvard Asia Quarterly”, 2005.
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ły eskalacji, były i są niebezpieczne nie tylko dla stosunków koreańsko-japońskich, 
ale też dla Stanów Zjednoczonych, których pozycja w regionie może być osłabiona, 
co wymaga zaangażowania większych środków dla realizacji celów regionalnych178. 
O ile polityka premiera Koizumiego sprzyjała napięciom i konfl iktom, o tyle polityka 
jego następcy Shinzō Abe sprzyjała polepszeniu stosunków. W październiku 2006 
roku Abe złożył wizytę w Korei, w trakcie której potępił północnokoreański program 
nuklearny. Również następcy Abe, premierzy Fukuda i Asō, bliżej współpracowali 
z Koreą Południową, na co wpływ miało wspólne zagrożenie związane z programem 
nuklearnym i rakietowym Korei Północnej179. 

Utrzymywanie status quo na Półwyspie Koreańskim ma jednak szerokie uzasad-
nienie, gdyż kraj ten po zjednoczeniu mógłby stać się dodatkowym istotnym aktorem 
w Azji Wschodniej, czego zarówno Chiny, jak i USA pragną uniknąć. Dodatkowo 
Chiny, choć ofi cjalnie popierają zjednoczenie Korei, żywią uzasadnione obawy, że 
po zjednoczeniu kraj ten będzie bliżej Zachodu, co wynika z siły i sprawności pań-
stwa południowokoreańskiego180. Biorąc pod uwagę, że oba kraje łącznie posiadają 
czynną armię o wielkości około 1,8 mln żołnierzy181, a do tego Korea Południowa 
posiada sprawnie funkcjonującą gospodarkę, można zrozumieć potencjalne obawy 
o zjednoczenie182. Jak podkreśla się w analizie CSIS, Stany Zjednoczone oczekują 
stabilnej, zdenuklearyzowanej, demokratycznej i wolnorynkowej zjednoczonej Ko-
rei utrzymującej sojusz z USA183. 

Impulsem do zbliżenia obu Państw Koreańskich była tak zwana słoneczna polity-
ka (Sunshine Policy)184 południowokoreańskiego przywódcy (zainicjowana w 1998 

178 Por. E. Heginbotham, C. Twomey, America’s Bismarckian Asia Policy, „Current History”, 
September 2005. Pozytywne aspekty związane z oparciem sojuszu bardziej na współpracy gospodarczej, 
a mniej poczuciu wspólnego zagrożenia analizuje J. Manosevitz, Japan and South Korea: Security 
Relations Reach Adolescence, „Asian Survey”, vol. 43, no. 5, 2003. 

179 Por. M. Green, S. Koizumi, U.S.–Japan Relations: Abe Shows the Right Stuff, „Comparative 
Connections: A Quarterly E-Journal on East Asian Bilateral Relations”, vol. 8, no. 4, January 2007; 
D. Kang, Ji-Young Lee, Japan–Korea Relations: Pyongyang’s Belligerence Dominates, „Comparative 
Connections: A Quarterly E-Journal on East Asian Bilateral Relations”, vol. 11, no. 2, July 2009. Szerzej 
na temat stosunków Japonia−Korea, por. G. Rozman, Shin-wha Lee, Unraveling the Japan–South Korea 
“Virtual Alliance”: Populism and Historical Revisionism in the Face of Confl icting Regional Strategies, 
„Asian Survey”, vol. 46, no. 5, 2006.

180 Por. D. Roy, China’s Foreign Relations, Rowman & Littlefi eld Publishers, Lanham−New York−
Boulder−Oxford 1998, s. 213−214.

181 Z tego Korea Północna ok. 1,1 mln, Korea Południowa ok. 700 tys., por. Military Balance 2008…, 
s. 443−448.

182 Na potrzebę przygotowania strategii w odniesieniu do zjednoczonej Korei zwraca uwagę 
D. Mitchel, podkreślając szczególnie problem większej niezależności tego kraju od USA, wspierany 
działaniami Chin i Rosji, wzrastającego nacjonalizmu i antyamerykanizmu zjednoczonego kraju, 
wreszcie problematycznej współpracy Korei i Japonii, kiedy zniknie wspólne zagrożenie. Zob. 
D. Mitchel, A Blueprint for U.S. Policy toward a Unifi ed Korea, „The Washington Quarterly”, vol. 26, 
no. 1, Winter 2002−2003.

183 A Blueprint for U.S. Policy Toward a Unifi ed Korea: A Working Group Report of the CSIS 
International Security Program, Center for Strategic and International Studies, Washington 2002, s. 18.

184 O łagodzeniu stosunków bilateralnych możemy jednak mówić już wcześniej, gdyż w 1991 
r. podpisano Porozumienie o pojednaniu, nieagresji oraz wymianach i współpracy pomiędzy Koreą 
Południową i Północną, w którym uznawano wzajemnie swoje systemy polityczne, deklarowano 
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roku), a jego wyrazem − szczyt przywódców: Korei Południowej Kim De Dzunga 
i Północnej Kim Dzong Ila w 2000 roku185. Następca prezydenta Kim De Dzunga 
Roh Moo-hyun kontynuował jego politykę jako politykę pokoju i dobrobytu (pea-
ce and prosperity). Jej wyrazem było zwiększenie pomocy gospodarczej i humani-
tarnej dla Korei Północnej, wspieranie kontaktów gospodarczych, oddzielenie 
spraw gospodarczych od polityczno-militarnych, unikanie publicznej krytyki rządu
w Pyongyangu, rozwiązywanie sporów (w tym kwestii nuklearnej) bez użycia przy-
musu. Polityka ta zaowocowała też powstaniem projektów gospodarczych, takich jak 
Mount Kumgang (projekt turystyczny), budowa dróg i linii kolejowych przez strefę 
zdemilitaryzowaną, czy wreszcie − najbardziej znanym − kompleksem przemysło-
wym Kaesŏng. Ostatni szczyt przywódców (Roh i Kim) odbył się w październiku 
2007 roku. Następnie przywódcą Korei Południowej został Lee Myung-bak, który 
przyjął twardsze stanowisko wobec Korei Północnej, a jednocześnie Korea Północna 
przeprowadziła w roku 2009 próbę nuklearną i rakietową, zapowiadając, że wycofa 
się z rozejmu w Panmundżom i zamknie kompleks w Kaesŏng. Obecnie trwa znów 
proces łagodzenia polityki186. Wydaje się, że perspektywa zjednoczenia kraju jest 

nieinterwencję w wewnętrzne sprawy każdej ze stron, dążenie do zamiany rozejmu na traktat pokojowy, 
zapewniano o nieagresji oraz zaangażowaniu we współpracę gospodarczą, podróże między obu krajami, 
współpracę w dziedzinie nauki, techniki, edukacji, literatury itp. Por. Agreement on Reconciliation, 
Non- aggression and Exchanges and Cooperation Between the South and North Korea, December 13, 
1991 [w:] Chen Hurng Yu ed., Compilation of Security Treaties…, s. 25−29. Na temat czterostronnej 
(Chiny, USA, Korea Pd., Korea Pn.) propozycji negocjacji w sprawie traktatu pokojowego na Półwyspie 
Koreańskim, zob. State Department Briefi ng Paper, Subject: Four Party Proposal Briefi ng, ca. April 
1996, dostępny w Internecie: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB164/EBB%20
Doc%208.pdf (25.08.2008).

185 Por. J. Przystup, Anticipating Strategic Surprise on the Korean Peninsula, „Strategic Forum”, no. 
190, March 2002; A. O’Neil, The 2000 inter-Korean summit: the road to reconciliation?, „Australian 
Journal of International Affairs”, vol. 55, no. 1, 2001; E. Potocka, Perspektywy zjednoczenia Korei po 
szczycie w Phenianie, „Azja Pacyfi k”, tom 3, 2000. Zob. też Memorandum, Roy to Secretary of State 
Albright, Subject: Pyongyang at the Summit, June 16, 2000, dostępne w Internecie: http://www.gwu.
edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB164/EBB%20Doc%2016.pdf (25.08 2008).

186 W marcu 2008 r. w kompleksie Kaesŏng było 69 fi rm zatrudniających ok. 24 tys. pracowników, 
jednak do 2012 r. planowano, że środki zainwestuje tam 2 tys. przedsiębiorstw, a zatrudnienie znajdzie 
ok. 500 tys. ludzi. Kontrowersyjny jest fakt, że pracownicy otrzymują wynagrodzenie w walucie płacone 
za pośrednictwem północnokoreańskiego rządu i szacuje się, że większość tych pieniędzy pozostaje 
w rękach rządzących, służąc umacnianiu reżimu. Por. L. Niksch, Korea–U.S. Relations: Issues for 
Congress, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2008, s. 13−14. 
Por. też D. Nanto, M. Manyin, The Kaesong North South Korean Industrial Complex, CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, Washington 2008. Jeśli chodzi o łagodzenie polityki, to 
wyrazem może być udział delegacji północnokoreańskiej w pogrzebie byłego prezydenta Roh Moo-
hyuna oraz wypuszczenie, po misji mediacyjnej byłego prezydenta Billa Clintona, dwóch dziennikarek 
amerykańskich z więzienia w Korei Północnej. Por. V. Cha, U.S.–Korea Relations: All North Korea, All 
Time… Jeśli chodzi o politykę międzykoreańską, zob. też Dae-Won Koh, Dynamics of Inter-Korean 
Confl ict and North Korea’s Recent Policy Changes: An Inter-Systemic View, „Asian Survey”, vol. 44, 
no. 3, 2004; Chien-peng Chung, Democratization in South Korea and Inter-Korean Relations, „Pacifi c 
Affairs”, vol. 76, no. 1, Spring 2003.
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bardzo odległa, a jego koszty mogą okazać się trudne do udźwignięcia dla Korei Po-
łudniowej187, nawet jeśli warunki polityczne by na to pozwoliły188.

Istnieją różne opracowania dotyczące potencjalnych scenariuszy zjednoczenia 
Korei, przy czym mogą one być ujęte w trzy podstawowe kategorie. Opracowania 
zawierające takie scenariusze można znaleźć w raporcie Institute for International 
Economics (1998)189, w analizie przygotowanej w 2002 roku przez Center for Strate-
gic and International Studies (CSIS)190, jak również w analizie przygotowanej w roku 
2005 przez RAND Corporation191. W opracowaniach tych występują pewne różnice, 
ale wydaje się, że mogą być one traktowane łącznie192. 

Pierwszy scenariusz opiera się na założeniu pokojowej integracji Półwyspu Kore-
ańskiego i defi niowany jest przez CSIS jako miękkie lądowanie. Wymaga współpra-
cy zarówno obu państw koreańskich, jak i aktorów międzynarodowych (zwłaszcza 
czterech mocarstw: Stanów Zjednoczonych, Japonii, Chin i Rosji). Współpraca ta to 
zaakceptowanie status quo przez wszystkich istotnych aktorów, wzajemne uznanie 
dyplomatyczne, formalny traktat pokojowy, długotrwała pokojowa współegzystencja 
obu Korei. Towarzyszyć temu miałaby zwiększająca się integracja obu stron Półwy-
spu Koreańskiego (której punktem wyjścia, a potem podstawą byłyby powiązania 
gospodarcze) i zmiany strukturalne (zbliżone do modelu jeden kraj – dwa systemy – 
dwa rządy mającego za podstawę zaadaptowany wzorzec chiński), które ostatecznie 
doprowadziłyby do zjednoczenia Korei193. Charles Wolf i Kamil Akramov sugeru-

187 Analitycy, w tym autor niniejszej pracy, przyjmują jako model porównawczy zjednoczenie 
Niemiec. Warto jednak zdać sobie sprawę, że Korea jest w dużo gorszej sytuacji z kilku powodów: 
ludność Korei Północnej stanowi 48% ludności Korei Południowej, podczas gdy ludność NRD to około 
26% ludności RFN, PKB per capita KRLD do RK kształtuje się na poziomie 8% (w przypadku Niemiec –
60%), a udział w handlu zagranicznym to 0,4% w przypadku Korei i 25% w przypadku Niemiec. 
Szacunkowe koszty zjednoczenia Niemiec przez ostatnie 20 lat to ok. 2 bln USD. Por. H. Hilpert, 
A Comparison of German and Korean Division: Analogies and Differences, „International Journal of 
Korean Unifi cation Studies”, vol. 19, no. 1, 2010. W przytoczonych przez Ch. Wolfa i K. Akramova 
szacunkach kosztów zjednocznia wahają się one między 300 mld a 2,6 bln USD w zależności od 
przyjętej metodologii i ujętych kategorii kosztów. Por. Ch. Wolf, K. Akramov, North Korean Paradoxes: 
Circumstances, Costs and Consequences of Korean Unifi cation, RAND, Santa Monica 2005, s. 49.

188 Jak jednak uważa V. Cha, spośród mocarstw w regionie zjednoczenie Półwyspu Koreańskiego 
popiera Japonia, bazując na nurcie defensywnych realistów. Kraj ten dąży docelowo do współpracy ze 
zjednoczoną Koreą, aby balansować wspólnie przeciw rosnącym w siłę Chinom. Por. V. Cha, Defensive 
Realism and Japan’s Approach toward Korean Reunifi cation, „NBR Analysis”, vol. 14, no. 1, 2003. 
Nieco inny pogląd, skupiający się na potrzebie współpracy USA i Japonii w procesie zjednoczenia Korei, 
wyrażali wcześniej M. Armacost, K. Pyle, Japan and the Unifi cation of Korea: Challenges for U.S. 
Policy Coordination, „NBR Analysis”, vol. 10, no. 1, 1999. 

189 M. Noland ed., Economic Integration of the Korean Peninsula, Institute of International 
Economics, Washington 1998.

190 A Blueprint for U.S. Policy Toward a Unifi ed Korea „The Washington Quarterly”, vol. 26, no. 1, 
Winter 2002−2003.

191 Ch. Wolf, K. Akramov, North Korean Paradoxes…
192 Dodatkowy, czwarty scenariusz nierównowagi i potencjalnej interwencji zewnętrznej omówiony 

został w: J. Pollack, Chung Min Lee, Preparing for Korean Unifi cation: Scenarios and Implications, 
RAND, Santa Monica 1999, s. 75−82.

193 Model ten opiera się na powiązaniach gospodarczych, na podstawie których następuje integracja, 
oraz na towarzyszących jej i wynikających z niej powiązaniach społecznych i politycznych. Por. 
A Blueprint for U.S. Policy…, s. 3−4. Taki stopniowy model zjednoczenia jest postrzegany jako jedyna 
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ją adaptację i wdrożenie chińskiego modelu gospodarczego z liberalizacją systemu 
ekonomicznego, otwarciem na transakcje handlowe i kapitałowe i decentralizacją 
systemu gospodarki. Interakcje gospodarcze pomiędzy Chinami kontynentalnymi 
i Tajwanem mogą służyć jako przykład dla tego modelu194. Scenariusz ten wydaje się 
najbardziej prawdopodobny oraz najlepszy dla systemu regionalnego. Jako jedyny 
z analizowanych gwarantuje względną stabilność tego systemu.

Drugi z analizowanych scenariuszy to integracja wymuszona upadkiem Korei 
Północnej, szczególnie jej systemu gospodarczego, za czym miałby pójść upadek 
państwa i wchłonięcie go przez Koreę Południową. Paradoksalnie, pomimo totalnej 
dezintegracji gospodarki KRLD, samo państwo nie może być postrzegane jako ty-
powe państwo upadłe, gdyż aparat państowy, wspierany przez struktury wojskowe, 
jest nadal sprawny195. W prezentowanym modelu reżim upada na skutek niespodzie-
wanych zdarzeń, bądź to oddolnych (masowe protesty po ograniczonej liberalizacji 
systemu), bądź odgórnych (zmiana elit), które skutkują nieprzygotowanym i nagłym 
zjednoczeniem obu krajów. Proces taki zapewne wymagałby ograniczonej interwen-
cji zewnętrznej dla przywrócenia porządku w Korei Północnej oraz środków kon-
troli ludności (na przykład zachowanie granic, radzenie sobie z uciekinierami czy 
kontrola migracji zarobkowych). Integracja w sferach politycznej, gospodarczej oraz 
społecznej będzie gwałtowna, a scenariusz taki wydaje się być bardzo niebezpiecz-
nym zarówno dla Półwyspu Koreańskiego, jak i dla systemu międzynarodowego 
czy regionalnego w ogóle196. Pomimo względnej trwałości reżimu, wynikającej ze 
sprawności pozyskiwania wsparcia ze źródeł zewnętrznych oraz armii, możliwe jest, 
że te źródła wspierające reżim zostaną w przyszłości ograniczone, co doprowadzi do 
nagłego upadku kraju197. Korea Południowa i wspólnota regionalna, w tym organiza-
cje takie jak Szczyt Azji Wschodniej, ASEAN Plus Trzy, Forum Regionalne ASEAN 
(czy nawet możliwa w przyszłości Wspólnota Azji Północno-wschodniej Wschod-
niej) powinny posiadać scenariusze na wypadek upadku Korei Północnej, przygoto-
wane w celu uniknięcia destabilizacji systemu regionalnego i poważnych problemów 

podstawa dla wypracowywania celów amerykańskiej polityki zagranicznej wobec Półwyspu, zawierając 
jednak wiele niebezpieczeństw oraz dylematów. Model ten jest analizowany w: S. Snyder, Managing 
Integration on the Korean Peninsula: The Positive and Normative Case for Gradualism with or without 
Integration [w:] M. Noland ed., Economic Integration of the Korean Penisula…, s. 39−50. 

194 Zob. Ch. Wolf, K. Akramov, North Korean Paradoxes…, s. 22−23.
195 Korea Północna została umieszczona w 2010 roku na 19. pozycji na liście państw upadłych 

przygotowanej przez magazyn „Foreign Policy” i Fund for Peace. Por. 2010 The Failed States Index, 
dostępny w Internecie: http://www.foreignpolicy.com/articles/2010/06/21/2010_failed_states_index_
interactive_map_and_rankings (25.07.2011).

196 Zob. A Blueprint for U.S. Policy…, s. 3−4. A. Foster-Carter uważa, że właśnie ten scenariusz jest 
najbardziej prawdopodobny i zaleca podjęcie działań wyprzedzających i zaangażowanie w nie w celu 
umożliwienia łagodniejszego lądowania północnej części półwyspu. Por. A. Foster-Carter, North Korea: 
All Roads Lead to Collapse – All the More Reasons to Engage Pyongyang [w:] M. Noland ed., Economic 
Integration of the Korean Penisula…, s. 27−38.

197 Ch. Wolf i K. Akramov podkreślają, że poważne trudności gospodarcze w połączeniu 
z ograniczonymi subwencjami zewnętrznymi mogą prowadzić do spadku zdolności militarnych oraz 
możliwości utrzymania kontroli nad Koreą, co ma doprowadzić do upadku systemu. Por. Ch. Wolf, 
K. Akramov, North Korean Paradoxes…, s. 23−24.
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bezpieczeństwa w Azji Wschodniej, a może nawet w obszarze Azji i Pacyfi ku198. Dla 
mocarstw regionalnych ważne wydaje się tutaj, aby Stany Zjednoczone (wspierające 
Koreę Południową, inkorporującą północną część kraju) nie zostały zbytnio wzmoc-
nione w tym procesie.

Trzeci z omawianych scenariuszy to zjednoczenie w następstwie wojny, w której 
Korea Północna dokonuje agresji na terytorium Korei Południowej. Scenariusz ten 
jest najgorszy dla systemu regionalnego oraz Stanów Zjednoczonych. Doprowadził-
by on do masowych ofi ar i po stronie Korei Południowej, i Stanów Zjednoczonych, 
znacznej dewastacji kraju, szczególnie zaś Seulu, ale też innych centrów przemy-
słowych i urbanistycznych Korei. Zrujnowana zostałaby także najprawdopodobniej 
Korea Północna, a wysoce prawdopodobne jest, że również Japonia, będąca przed-
miotem północnokoreańskiego ataku rakietowego (w tym możliwe, że również ata-
ku nuklearnego i chemicznego). W następstwie tego oraz działań militarnych USA 
i Korei Południowej (a być może również ich sojuszników) Korea Północna poddana 
zostałaby okupacji i administracji Stanów Zjednoczonych i Republiki Korei, co ge-
nerowałoby olbrzymie dodatkowe koszty, nie wspominając już o kosztach powojen-
nej odbudowy kraju199. Warto zastanowić się nad rolą Chińskiej Republiki Ludowej 
w tym scenariuszu, szczególnie biorąc pod uwagę, że zjednoczona siłą i zdomino-
wana przez USA Korea zdecydowanie stanowiłaby dla nich czynnik destabilizujący 
system regionalny, stąd trudno przewidzieć reakcje chińskie na taki rozwój wyda-
rzeń (podobnie zresztą jest z reakcjami rosyjskimi). Najbardziej pożądaną reakcją 
byłaby oczywiście wspólna polityka mocarstw przygotowana na taki scenariusz200. 
Najbardziej korzystna byłaby w tym wypadku współpraca, przynajmniej taktyczna, 
USA i Chin, gdyż nie tylko mogłaby doprowadzić do szybszego zakończenia kon-
fl iktu, ale też zachować bezpieczny i stabilny system regionalny, ograniczając wy-
ścig zbrojeń w regionie201. Struktura dla administrowania takim procesem powinna 
zostać wypracowana bądź przez mocarstwa regionalne, bądź w ramach organizacji 
regionalnych (Szczytu Azji Wschodniej czy nie istniejącej obecnie Wspólnoty Azji 
Północno-Wschodniej)202.

Współcześnie podstawowym problemem w stosunkach z Koreą Północną jest 
prowadzony przez nią program nuklearny. Problem sięga 1990 roku, kiedy to Wa-

198 Środki, które powinny zostać podjęte dla integracji gospodarczej i politycznej w tym scenariuszu 
(konwersja walutowa, restrukturyzacja gospodarcza czy prywatyzacja), zostały omówione w: Eui- 
-Gak Hwang, Policy Priorities for Unifi ed Korea, The International Centre for the Study of East Asian 
Development (ICSEAD), Working Paper Series, vol. 2009−17, May 2009.

199 Warto zauważyć, że USA są przygotowane na taki scenariusz tylko pod względem militarnym, 
stąd problemy z administracją, okupacją czy odbudową Korei (prawdopodobnie obu jej części) byłyby 
zbliżone do tych ze scenariusza drugiego. Por. A Blueprint for U.S. Policy…, s. 7−8.

200 Aktywność mocarstw zewnętrznych jest kluczowa dla uniknięcia wojny na Półwyspie 
Koreańskim, wojny, która jest nieprawdopodobna i nieracjonalna, acz warto wziąć pod uwagę, że liderzy 
Korei Północnej nie zawsze zachowują się racjonalnie. Por. Kyongmann Yeong, The Likelihood and 
Implications of a North Korean Attack on the South [w:] M. Noland ed., Economic Integration of the 
Korean Penisula…, s. 9−25.

201 Por. Ch. Wolf, K. Akramov, North Korean Paradoxes…, s. 24−25.
202 Zob. D. Kim, U.S.-Russian-Chinese Cooperation for the Security of Korea [w:] Tomorrow’s 

Northeast Asia, „Joint U.S.–Korea Academic Studies”, vol. 21, 2011, s. 15−32.
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szyngton zaczął wyrażać poważne obawy, że KRLD znajduje się u progu uzyskania 
broni nuklearnej. Po przeprowadzonych negocjacjach rząd koreański wyraził w 1992 
roku zgodę na inspekcję ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej 
(MAEA), którzy jednak nie byli dopuszczani do wszystkich instalacji203. Kulminacją 
ówczesnego kryzysu stało się ogłoszenie w 1993 roku przez rząd Korei Północnej 
chęci wycofania się z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT Non-Pro-
liferation Treaty). Prowadzone przez Waszyngton i Pyongyang negocjacje znalazły 
się w impasie wiosną 1994 roku, a administracja prezydenta Clintona bliska była pod-
jęcia decyzji o operacji militarnej mającej na celu zniszczenie północnokoreańskich 
instalacji nuklearnych. Ostatecznie końcem 1994 roku osiągnięto porozumienie, na 
mocy którego powołano Organizację Rozwoju Energetycznego Półwyspu Koreań-
skiego (KEDO Korean Peninsula Energy Development Organization)204. W jej ra-
mach USA, Japonia, Korea Południowa oraz kilka innych państw zobowiązały się do 
wybudowania dwóch reaktorów na tak zwaną lekką wodę205 oraz zapewnienia KRLD 
ropy naftowej do czasu ich wybudowania206. USA wraz z innymi krajami, szczegól-
nie z Japonią, monitorowały też sytuację żywnościową i wspierały Koreę Północną 
pomocą żywnościową o wartości około 700 mln USD (w latach 1995−2005) oraz 
dostarczały nośniki energii za pośrednictwem KEDO (wartość około 400 mln USD 
w latach 1995−2005)207.

W latach 90. program nuklearny Korei Północnej rozwijał się powoli, a wcześ-
niejsze uzgodnienia wydawały się spełniać swoją rolę, jednak w 2002 roku kraj ten 
ogłosił, że prowadzi program wzbogacania uranu, później zaś, że posiada broń jądro-
wą oraz że wycofuje się z układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej208. Wpraw-

203 Por. dokumenty z National Security Archive: Memorandum, Kartman to Anderson, Subject: Next 
Steps for North Korea, July 17, 1992, dostępne w Internecie: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/
NSAEBB164/EBB%20Doc%201.pdf (25.08.2008); CIA National Intelligence Daily, Special Analysis: 
The World Through Pyongyang’s Eyes, March 18, 1993, dostępne w Internecie: http://www.gwu.
edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB164/EBB%20Doc%202.pdf (15.11.2009); Memorandum, Tarnoff 
and Davis to Secretary of State Christopher, Subject: North Korea: Options for Next Steps, November 
6, 1993, dostępne w Internecie: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB164/EBB%20
Doc%203.pdf (25.08.2008).

204 Na temat KEDO jako nieudanej próby zinstytucjonalizowanego zażegnania problemu 
nuklearnego na Półwyspie Koreańskim zob. E. Haliżak, Regionalny kompleks bezpieczeństwa Azji 
Północno-Wschodniej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004, s. 113−116.

205 Uniemożliwiają one produkcję wzbogaconego uranu lub plutonu.
206 Por. A. Scobell, The U.S. Army and the Asia-Pacifi c… Zob. też dokumenty z National Security 

Archive: Cable, SecState to All Diplomatic and Consular Posts, Subject: Results of U.S.−DPRK 
Talks in Geneva, August 22, 1994, dostępne w Internecie: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/
NSAEBB164/EBB%20Doc%205.pdf (25.08.2008); State Department Talking Points [re the Agreed 
Framework], ca. November 1994, dostępne w Internecie: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/
NSAEBB164/EBB%20Doc%206.pdf (25.08.2008).

207 Wsparcie USA dla Korei Północnej było największe w latach 1998−2002, kiedy pomoc dla tego 
kraju wynosiła ponad 100 mln USD rocznie (w 1999 aż 287 mln USD), od 2003 roku zaczęło drastycznie 
spadać. Wiązało się to z niechęcią Korei Północnej do akceptowania narzuconego przy okazji pomocy 
monitoringu. Por. M. Manyin, U.S. Assistance to North Korea: Fact Sheet, CRS Report for Congress, 
Congressional Research Service, Washington 2006. 

208 Na wypowiedź tę istotny wpływ miała doktryna Busha i zaliczenie Korei Północnej do tak 
zwanej osi zła. Zob. szerzej na temat polityki Busha: A. Scobell, Crouching Korea, Hidden China: Bush 
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dzie wkrótce pojawiło się tłumaczenie, że wypowiedź przedstawiciela KRLD została 
źle zrozumiana, stała się ona jednak początkiem rozmów sześciostronnych, których 
celem jest zahamowanie północnokoreańskiego programu nuklearnego. W negocja-
cjach tych szczególną rolę odgrywa Chińska Republika Ludowa, mając przy tym 
interes zbliżony do USA, to jest powstrzymanie rozprzestrzeniania broni masowego 
rażenia, ponieważ może zagrozić to jej strategicznym interesom oraz spowodować 
obniżenie jej pozycji w regionie209. Warto też zwrócić uwagę na rolę Rosji w procesie 
oraz na Półwyspie Koreańskim, gdyż to Rosja (Związek Radziecki) była istotnym 
czynnikiem strategicznym w regionie od czasów wojny koreańskiej, a obecnie podej-
muje wysiłki, aby odbudować swoją pozycję210.

Polityka USA, w ramach której chciały one przeciwdziałać północnokoreańskie-
mu programowi nuklearnemu we współpracy tylko z Japonią, nie przyniosła oczeki-
wanych rezultatów. Stąd stopniowe kierowanie się w stronę multilateralizmu. Roz-
mowy zostały zintensyfi kowane, kiedy w październiku 2006 roku Korea Północna 
przeprowadziła pierwszą podziemną próbę nuklearną211. Kluczowym osiągnięciem 
rozmów sześciostronnych było porozumienie z lutego 2007 roku. W ramach tego 

Administration Policy toward Pyongyang and Beijing, „Asian Survey”, vol. 42, no. 2, 2002; Chung-in 
Moon, Yong-Yun Bae, The Bush Doctrine and the North Korean Nuclear Crisis, „Asian Perspective”, 
vol. 27, no. 4, 2003; S. Harnisch, U.S.–North Korean Relations under the Bush Administration: From 
“Slow Go” to “No Go”, „Asian Survey”, vol. 42, no. 6, 2002. Na temat negocjacji w Koreą Północną 
na podstawie teorii gier (dylemat więźnia) w odniesieniu do polityki Billa Clintona i G.W. Busha, zob. 
W. Clemens, Negotiation with North Korea: Clinton vs Bush, „Global Asia”, vol. 3, no. 2, 2008.

209 Analitycy zwracają jednak uwagę, że północnokoreański program nuklearny nie niesie raczej 
bezpośredniego zagrożenia ani dla Chin, ani tym bardziej dla USA, choć może powodować stosunkowo 
duże niebezpieczeństwo pośrednie, które polega na możliwości sprzedaży takiej technologii bądź 
państwom trzecim, bądź nawet grupom terrorystycznym, por. V. Cha, D. Kang, The Korea Crisis, 
„Foreign Policy”, May−June 2003. Podobne cele strategiczne Chin i USA podkreśla R. Ong, China, US 
and the North Korean Issue, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 13, no. 1, 2006. Na ambiwalentne stanowisko 
Chin zwraca uwagę A. Wu, What China Whispers to North Korea, „The Washington Quarterly”, vol. 28, 
no. 2, 2005.

210 Traktat z 1961 r. był podstawą współpracy między Koreą Północną a ZSRR. Zob. Treaty of 
Friendship, Co-operation and Mutual Assistance Between the Union of Soviet Socialist Republics and the 
Democratic People’s Republic of Korea, Moscow, 6 July 1961 [w:] Chen Hurng Yu ed., Compilation of 
Security Treaties…, s. 22−24. To upadek Związku Radzieckiego w 1991 r. pozwolił na rozwój kontaktów 
pomiędzy oboma państwami koreańskimi. Obecnie Rosja jest istotna dla rozmów sześciostronnych, 
gdyż posiada interes strategiczny w ograniczaniu potencjału nuklearnego Korei Północnej, zasoby 
energetyczne, które mogą taki proces wspierać oraz historycznie ugruntowane w Pyongyangu. Por. 
J. Moltz, U.S. Russian Relations and the North Korean Crisis: A Role for the Russian Far East?, „Asian 
Survey”, vol. 45, no. 5, 2005; Seung Ham Yang, Woosang Kim,Yongho Kim, Russo-North Korean 
Relations in the 2000s: Moscow’s Continuing Search for Regional Infl uence, „Asian Survey”, vol. 44, 
no. 6, 2004. Zob. też A. Zhebin, The Bush Doctrine, Russia and Korea, „Asian Perspective”, vol. 27, no. 
4, 2003.

211 Por. W. Huntley, U.S. Policy toward North Korea in Strategic Context: Tempting Goliath’s Fate, 
„Asian Survey”, vol. 47, no. 3, 2007; G. Rozman, The North Korean Nuclear Crisis and U.S. Strategy 
in Northeast Asia, „Asian Survey”, vol. 47, no. 4, 2007; J. Wit, Enhancing U.S. Engagement with North 
Korea, „The Washington Quarterly”, vol. 30, no. 2, 2007. Zob. też Statement of the Honorable Christopher 
Hill, Assistant Secretary, Bureau Of East Asian And Pacifi c Affairs, U.S. Department Of State [w:] North 
Korean Brinkmanship: Is U.S. Policy up to the Challenge?, Hearing Before the Subcommittee on Asia 
and the Pacifi c of the Committee on International Relations, House Of Representatives, One Hundred 
Ninth Congress, June 29, 2006, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 2006, s. 9−12.
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porozumienia jego sygnatariusze zobowiązali się dostarczyć 500 tys. ton ciężkie-
go oleju oraz ekwiwalent kolejnych 500 tys. ton w wyposażeniu dla kopalni węgla 
i elektrowni w Korei. USA obiecały też usunąć Koreę Północną z listy państwowych 
sponsorów terroryzmu oraz ograniczyć inne sankcje, w tym odmrozić 24 mln USD 
z Banco Delta w Makau. Zdecydowano też o powołaniu grup roboczych, między 
innymi w celu normalizacji stosunków USA−Korea Północna czy Japonia−Korea 
Północna. Mimo przejściowych trudności udało się wypracować ostateczne porozu-
mienie w październiku 2007 roku i zamknąć reaktor Yongbyon212. Jak już wspomnia-
no, po dwóch latach (w 2009 roku) doszło do zaostrzenia polityki Korei Północnej 
i kolejnej podziemnej eksplozji atomowej o większej sile niż poprzednia. Mieliśmy 
też do czynienia z dalszym rozwojem programu rakietowego Korei Północnej213. 

Jeśli chodzi o obecne stosunki USA z Koreą Południową, to warto zwrócić uwagę 
na dwa zagadnienia. Pierwsze z nich to problem zmian w działającym od lat 50. soju-
szu, zmian związanych z coraz silniejszymi nastrojami antyamerykańskimi w Korei 
Południowej, zarówno wśród mieszkańców, jak i w polityce prezydenta Roh Moo-
-hyuna. Na zmiany te miała wpływ demokratyzacja kraju, która spowodowała z jed-
nej strony, że oba kraje podzielają teraz wspólne systemy wartości, z drugiej zaś po-
zwoliła odrodzić się nastrojom antyamerykańskim. Warto zauważyć, że w 2007 roku 
Korea Południowa zakupiła w USA uzbrojenie o wartości około 3,7 mld USD oraz 
pokrywała około 40% kosztów stacjonowania w tym kraju sił amerykańskich, co 
również jest przedmiotem sporu, gdyż Amerykanie domagają się zwiększenia udzia-
łu Korei Południowej w tych wydatkach. Wzajemne pretensje dotyczą też braku żoł-
nierzy koreańskich w Afganistanie214. Ostatecznie zdecydowano, że liczba żołnierzy 
amerykańskich na Półwyspie Koreańskim zostanie ograniczona z około 38 do około 
25 tys. do 2008 roku215. 

212 Szerzej na ten temat, a także na temat problemów, które nadal istnieją L. Niksch, North Korea’s 
Nuclear Weapons Development and Diplomacy, CRS Report for Congress, Congressional Research 
Service, Washington 2008, passim.

213 Por. V. Cha, U.S.–Korea Relations: All North Korea, All Time…
214 Kontyngent w Iraku liczył początkowo ok. 3600 żołnierzy (trzecie co do wielkości siły), 

a w 2007 r. ok. 650.
215 Nastroje te nasiliły się w 2002 r. w związku ze śmiercią dwóch koreańskich uczennic 

w wypadku z udziałem pojazdu wojsk amerykańskich. Wywołało to gwałtowne demonstracje. Nastroje 
antyamerykańskie są obecne szczególnie wśród osób przed 50. rokiem życia, starsi zaś popierają sojusz. 
Również polityka prezydenta Roh Moo-hyuna zmierzała do uzyskania większej niezależności od USA. 
Zmiany wiązały się też z ograniczaniem liczebności wojsk amerykańskich w regionie w związku z wojną 
w Iraku i Afganistanie. Wreszcie uznano, że potencjał militarny Korei Północnej jest na tyle słaby, że 
ograniczenie liczebności wojsk amerykańskich nie wpłynie na bezpieczeństwo na Półwyspie. Warto też 
zwrócić uwagę, że Korea domaga się „uznania jej za sojusznika na poziomie NATO, co ułatwiłoby jej 
zakupy broni w USA. Por. L. Niksch, Korea–U.S. Relations: Issues for Congress…, s. 17−20. Zob. też 
Chang-hee Nam, Relocating the U.S. Forces in South Korea: Strained Alliance, Emerging Partnership 
in the Changing Defense Posture, „Asian Survey”, vol. 46, no. 4, 2006; Chang Hun Oh, C. Arrington, 
Democratization and Changing Anti-American Sentiments in South Korea, „Asian Survey”, vol. 47, 
no. 2, 2007. Zob. też E. Larson, N. Levin, Seonhae Baik, B. Savych, Ambivalent Allies?: A Study of 
South Korean Attitudes Toward the U.S., RAND, Santa Monica 2004; Lee Chung-min, Domestic Politics 
and the Changing Contours of the ROK-US Alliance: The End of the Status Quo [w:] M. Armacost, 
D. Okimoto eds., The Future of America’s Alliances…, s. 199−218. Por. też A New Beginning for the 
U.S.–South Korea Strategic Alliance, Statement of Alexander A. Arvizu, Deputy Assistant Secretary, 



165Polityka USA wobec kluczowych państw regionu

Drugim z aspektów są stosunki gospodarcze pomiędzy USA a Republiką Ko-
rei, szczególnie zaś podpisane w czerwcu 2007 roku porozumienie o Strefi e Wol-
nego Handlu. Korea Południowa jest siódmym partnerem handlowym USA, jeśli 
chodzi o handel towarami. Handel dobrami i usługami miał w roku 2007 wartość 
101 mld USD (eksport do Korei 47 mld, import z Korei 54 mld, defi cyt USA 7 mld 
USD). Jeśli chodzi o wartość dwustronnego handlu towarami, wynosiła ona 83 mld 
USD (defi cyt USA 13 mld USD), a wartość handlu usługami wynosiła 19 mld USD 
(nadwyżka USA 6 mld USD). Inwestycje USA w Korei miały łączną wartość około
27 mld USD216. 

Obroty handlowe w zakresie towarów pomiędzy USA a Koreą Południową zo-
stały przedstawione w tabeli 4.3. Warto zwrócić uwagę, że okresowo USA osiągały 
w handlu z Koreą Południową nadwyżkę handlową, a przyczyną zmiany tego stanu 
rzeczy był azjatycki kryzys gospodarczy z lat 1997−1998, który spowodował znaczą-
cy spadek zdolności nabywczych społeczeństwa południowokoreańskiego (zwłasz-
cza w odniesieniu do produktów z importu, co wiązało się z istotnym osłabieniem 
wona koreańskiego). Warto też zauważyć, że w przypadku handlu z Koreą Południo-
wą nie występuje tak duża dynamika wzrostu amerykańskiego defi cytu handlowego 
(w ostatnim dziesięcioleciu pozostaje on na zbliżonym poziomie, odnotowując nawet 
spadek w ostatnich dwóch latach).

Tabela 4.3. Obroty towarowe USA−Republika Korei (dane w mln USD)

Rok Eksport Import Bilans

1990 14 404 18 485 −4 081

1991 15 505 17 018 −1 513

1992 14 639 16 682 −2 043

1993 14 782 17 118 −2 336

1994 18 025 19 629 −1 604

1995 25 380 24 184 1 196

1996 26 621 22 655 3 966

1997 25 046 23 173 1 873

1998 16 485 23 942 −7 457

1999 22 958 31 178 −8 220

2000 27 830 40 308 −12 478

2001 22 181 35 182 −13 001

2002 22 576 35 572 −12 996

Bureau of East Asian and Pacifi c Affairs, Department of State Before the House Committee on Foreign 
Affairs, Subcommittee on Asia, the Pacifi c, and the Global Environment, April 23, 2008, pozyskane za 
pomocą bazy Lexis Nexis, dostępne w Internecie: http://www.lexis-nexis.com (25.11.2008).

216 Dane za biurem Przedstawiciela USA ds. handlu (USTR), zob. U.S.–Korea Trade Relations, 
dostępne w Internecie: http://www.ustr.gov/countries-regions/japan-korea-apec/korea (25.08.2009).
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2003 24 073 37 229 −13 156

2004 26 187 46 168 −19 981

2005 27 572 43 781 −16 209

2006 32 219 45 804 −13 585

2007 34 402 47 562 −13 160

2008 34 669 48 069 −13 400

2009 28 612 39 216 −10 604

2010 38 846 48 875 −10 029

2011 43 505 56 636 −13 131

Suma 556 517 738 466 −181 949

Źródło: U.S. Census Bureau, Trade in Goods with Korea, dostępne w Internecie: http://www.census.gov/
foreign-trade/balance/c5800.html (12.02.2012).

USA pozostawały do końca ubiegłego stulecia najważniejszym partnerem han-
dlowym Korei Południowej, co powodowało istotną zależność tego kraju od rynku 
amerykańskiego. Obecnie eksport Korei jest znacznie bardziej zdywersyfi kowany 
(większymi rynkami są rynek chiński i japoński), a stosunki gospodarcze między 
USA a Koreą Południową są zbliżone bardziej do stosunków z innymi krajami 
OECD. Podstawowymi problemami w handlu wzajemnym był przemysł stalowy 
i motoryzacyjny oraz rolnictwo, które w obu z tych krajów są silnie chronione i mają 
bardzo dobre grupy lobbingowe217.

Również negocjacje w sprawie strefy wolnego handlu (KORUS FTA) były sto-
sunkowo trudne ze względu na duży zakres obszarów wrażliwych, które przez dekady 
stanowiły problem w stosunkach gospodarczych między USA a Koreą Południową, 
takich jak między innymi przemysł motoryzacyjny czy rolnictwo; problemem były 
też ustalenia odnośnie do kompleksu przemysłowego Kaesŏng. Ze strony USA po-
rozumienie było negocjowane na podstawie tak zwanej szybkiej ścieżki (Trade Pro-
motion Authority), ale wynegocjowana i podpisana 30 czerwca 2007 roku umowa, 
która stała się ze względu na swój kompromisowy charakter przedmiotem krytyki 
w obu krajach, nie została przyjęta przez Kongres. Porozumienie ma poparcie więk-
szości przedsiębiorców w USA, szczególnie zaś sektora fi nansowego, spotyka się 
jednak z silnym oporem przemysłu motoryzacyjnego oraz związków zawodowych. 
Farmerzy wyrażali ambiwalentny stosunek, będąc gotowymi do zaakceptowania po-
rozumienia pod warunkiem zniesienia embarga na amerykańską wołowinę218. Bez 

217 Zob. Miongsei Kang, Korea–U.S. Trade Relations in the Era of Regionalism [w:] D. Boose, 
B. Hwang, P. Morgan, A. Scobell eds., Recalibrating the U.S.–Republic of Korea Alliance, Strategic 
Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle 2008, s. 195−204; M. Noland, Economic Ties in the 
Evolving U.S.–South Korea Relationship i T. Bark, Changing Patterns in South Korean–U.S. Economic 
Relations, oba w: The Strategic Importance of U.S.–South Korea Economic Relations, „NBR Special 
Report”, no. 4, October 2003.

218 Szczegółowe ustalenia oraz szersze omówienie poszczególnych uzgodnień zob. W. Cooper, 
M. Manyin, The Proposed South Korea–U.S. Free Trade Agreement (KORUS FTA), CRS Report for 
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wątpienia porozumienie to stanowi przełom w stosunkach gospodarczych i integracji 
gospodarczej USA z krajami regionu. Jego wejście w życie mogłoby spowodować 
istotne przyspieszenie w kolejnych etapach integracji, a tym samym mocniej związać 
USA z Azją Wschodnią.

W wyniku powtórnych negocjacji zmodyfi kowano w grudniu 2010 roku pierwot-
ny tekst porozumienia (KORUS to druga pod względem wartości po NAFTA strefa 
wolnego handlu podpisana przez USA), a zasadnicze zmiany dotyczyły zgody Korei 
Południowej na wsparcie przez USA amerykańskiego przemysłu samochodowego. 
W związku z tymi zmianami udało się przekonać wcześniej oponujące w Izbie Re-
prezentantów i w Senacie grupy, a obie izby Kongresu USA zaakceptowały porozu-
mienie 12 października 2011 roku219.

Stosunki Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej od roku 2008 wydają się 
być najlepszymi od czasu zakończenia zimnej wojny. Podstawowe czynniki determi-
nujące taki stan rzeczy to:

1. wyzwania ze strony Korei Północnej, szczególnie te związane z jej progra-
mem rozwoju broni masowego rażenia oraz zagrożeń ze strony reżimu, w tym 
ryzykiem jego upadku;

2. rosnąca wśród przywódców południowokoreańskich chęć, by ich kraj odgry-
wał istotniejszą rolę w regionie, a docelowo na świecie;

3. wzrastające wpływy Chin w Azji Północno-Wschodniej, które mają coraz 
większe znaczenie dla stosunków polityczno-militarnych, a w mniejszym 
stopniu gospodarczych pomiędzy Koreą Południową a USA;

4. rozwój gospodarczy Korei Południowej, z silnie proeksportową bazą produk-
cyjną, który spowodował narastanie sporów handlowych, ale w konsekwencji 
decyzję obu krajów o podpisaniu strefy wolnego handlu (KORUS);

5. ciągła demokratyzacja Korei Południowej, za którą idzie coraz większe zna-
czenie opinii publicznej w tym kraju dla kształtowania jego polityki zagra-
nicznej220.

Oparcie współpracy strategicznej w Azji Północno-Wschodniej na problemie 
nuklearyzacji Korei Północnej, który jest istotny dla wszystkich partnerów rozmów 
sześciostronnych, wydaje się być bardzo wątpliwe, gdyż nawet rozwiązanie prob-
lemu, który jednoczył wszystkich partnerów, okazało się bardzo trudne, a można 
zaryzykować stwierdzenie, że zakończyło się fi askiem. W tym kontekście tworzenie 
Północnoazjatyckiego Forum Regionalnego (North East Asia Regional Forum) ma 

Congress, Congressional Research Service, Washington 2007. Zob. też United States−Korea Free Trade 
Agreement, dostępne w Internecie: http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta
(25.08.2009); Junkyu Lee, Hongshik Lee, Feasibility and Economic Effects of a Korea–U.S. FTA, Korea 
Institute for International Economics, Seoul 2005 (w raporcie tym wskazuje się na możliwy wzrost 
PKB Korei Południowej w zakresie 0,42−1,99%, przy czym zwraca się również uwagę na korzyści 
niemierzalne). Późniejsza analiza przygotowana przez Hongshik Lee i Backhoon Song, Quantitative 
Estimates of the Economic Impacts of a Korea–United States Free Trade Agreement, „Asian Economic 
Papers”, vol. 7, no. 2, 2008, wskazywała na korzyści dla Korei Pd. w zakresie 0,32−5,97% PKB.

219  M. Manyin, E. Chanlett-Avery, M. Nikitin, U.S.−South Korea Relations, CRS Report for 
Congress, Congresssional Research Service, Washington 2011.

220  Ibidem, s. 6.
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niewielki sens, gdyż ugrupowanie takie byłoby klubem dyskusyjnym, niemogącym 
osiągnąć więcej niż Forum Regionalne ASEAN. We współpracy pomiędzy partnera-
mi trójkąta strategicznego USA−Chiny−Japonia oraz Półwyspem Koreańskim, a tak-
że w stopniowej integracji tego regionu powinno się bowiem uwzględniać podstawy 
gospodarcze. Kluczowe jest dla nich utrzymanie pokoju i stabilności w regionie, stąd 
tak ważne jest rozwiązanie przedstawionych i istniejących nawet między sojusznika-
mi USA problemów. Wydaje się, że obecnie ChRL prowadzi w odniesieniu do Ko-
rei politykę bardziej efektywną niż USA, co dodatkowo wzmacnia szanse integracji 
w obszarze Azji Wschodniej przy dalszym ograniczaniu roli Stanów Zjednoczonych 
w regionie.

4.5. ROLA POLITYKI USA WOBEC INDII W SYSTEMIE 
REGIONALNYM

W ostatnich latach rola Indii w regionie Azji i Pacyfi ku stopniowo wzrasta, co wią-
że się z udziałem tego kraju w instytucjach regionalnych (Indie nie są członkiem 
APEC, choć zabiegają o członkostwo; są członkiem AR F oraz EAS) oraz perspekty-
wą geopolityczną związaną z tak zwaną polityką spojrzenia na wschód (look east po-
licy), a przede wszystkim z ich potencjałem strategicznym. Warto w tym kontekście 
omówić rolę stosunków USA z Indiami oraz scharakteryzować ich rolę w systemie 
regionalnym. Szczególną uwagę należy poświęcić trójkątowi strategicznemu Chiny−
Indie−USA i możliwym scenariuszom w jego ramach. Należy też przyjrzeć się roli 
Indii w integracji regionalnej, szczególnie zaś w Szczycie Azji Wschodniej.

Stosunki Indii z USA, mimo że kraje te były dwiema największymi demokracja-
mi na świecie, nie były nacechowane przyjaźnią. Wiązało się to z bliskimi kontak-
tami między Indiami i Związkiem Radzieckim, indyjskim przewodnictwem w ru-
chu państw niezaangażowanych221, a wreszcie z konfl iktem indyjsko-pakistańskim, 
w tym szczególnie z wejściem obu tych krajów w posiadanie broni jądrowej w 1998 
roku i ich niezgodą na dołączenie do Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej 
(NPT Non-Proliferation Treaty) i Traktatu o zakazie prób jądrowych (CTBT Com-
prehensive Test Ban Treaty)222. 

Również po zakończeniu zimnej wojny strategiczne stosunki między USA a In-
diami nie stały się stosunkami sojuszniczymi. Po testach nuklearnych w 1998 roku 
USA wprowadziły sankcje gospodarcze, które jednak okazały się szkodliwe głównie 
dla USA, gdyż inne kraje wykorzystały je, aby wejść na rynek indyjski223. Jednocześ-

221  Na temat ruchu państw niezaangażowanych, zob. M. Chorośnicki, Ruch niezaangażowania 
w polityce światowej 1961−1992, Universitas, Kraków 1993.

222 Indie dokonały pierwszej (pokojowej) eksplozji nuklearnej w 1974 roku, potem zawiesiły swój 
program jądrowy. Historia stosunków indyjsko-amerykańskich w rozbiciu na trzy okresy 1942−1965, 
1965−1989, 1990−, z których stosunki były najgorsze w okresie 1965−1989, zob. Kanishkan Sathasivam, 
Uneasy Neighbors: India, Pakistan and US Foreign Policy, Ashgate, Burlington 2005, s. 53−93.

223 Sankcje obejmowały: przerwanie lub zawieszenie pomocy zagranicznej, przerwanie sprzedaży 
broni i amunicji, wstrzymanie nowych kredytów i gwarancji kredytowych jednostek rządu amerykańskie-
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nie zainicjowano dialog strategiczny224. Przełomem we wzajemnych stosunkach była 
wizyta Billa Clintona w Indiach w 2000 roku225, kiedy spędził on w tym kraju pięć 
dni226. Jej podsumowaniem był wspólny komunikat Indo-US Relations: A Vision for 
the 21st Century, w którym mówiono o nowych stałych i konstruktywnych stosun-
kach w sprawach politycznych i gospodarczych. Obie strony zdecydowały się też 
na dialog na wysokim szczeblu. Podczas sierpniowej rewizyty w USA premier Atal 
Vajpayee mówił, że Indie są naturalnym sojusznikiem USA ze względu na wspólne 
wartości demokratyczne227.

George W. Bush kontynuował politykę Billa Clintona w odniesieniu do Indii, 
przy czym na początku swojej kadencji rozpoczął izolację Pakistanu, który oskar-
żał o współpracę z Talibami w Afganistanie. Zamachy terrorystyczne z 11 września 
zmieniły położenie strategiczne Indii, które mogły stracić na znaczeniu ze wzglę-
du na rolę Pakistanu. Jednak polityka władz Indii, które zapowiedziały współpracę 
z USA (w tym możliwość korzystania z baz wojskowych) spowodowała dalszy roz-
wój stosunków wzajemnych, wzmocniony deklaracją z listopada 2001 roku, w której 
premier Vajpayee i prezydent Bush zapowiedzieli rozszerzenie wzajemnej współpra-
cy (bezpieczeństwo regionalne, współpraca gospodarcza, naukowa)228. 

W styczniu 2004 roku prezydent Bush i premier Vajpayee ogłosili inicjatywę ko-
lejnych kroków partnerstwa strategicznego (Next Steps in Strategic Partnership), któ-
ra przewidywała wzrost wzajemnej współpracy w cywilnym wykorzystaniu energii 
atomowej, cywilnym programie kosmicznym, handlu w obszarze wysokich techno-
logii i rozszerzenia dialogu w obszarze obrony przeciwrakietowej. Ukoronowaniem 
działań zmierzających do poprawy stosunków wzajemnych było wydanie w lipcu 
2005 roku przez prezydenta G.W. Busha i premiera Manmohana Singha wspólnego 
stanowiska w sprawie ustanowienia globalnego partnerstwa pomiędzy USA a India-
mi, obejmującego między innymi pełną współpracę w obszarze cywilnych zastoso-
wań energii atomowej. Wcześniej zaś, w marcu 2005 roku, prezydent Bush zaprezen-
tował nową strategię dla Azji Południowej, w której przedstawił jako jeden z celów 
pomoc Indiom w zostaniu głównym mocarstwem światowym w XXI wieku229.

go, zawieszenie programów współpracy wojskowej, niektórych programów edukacyjnych, a także 
wizyt ofi cjalnych, oraz odmowę sprzedaży materiałów podwójnego przeznaczenia. Por. Tae Hwan Yoo, 
B. Venkatachalam, A Brief Appraisal of India’s Economic and Political Relations with China, Japan, 
ASEAN the EU and the U.S., Korea Institute for International Economic Policy, Seoul 2005, s. 76−81.

224 W jego ramach odbyło się 12 rund negocjacyjnych w latach 1998−2000, przewodniczyli im 
zastępca amerykańskiego Sekretarza Stanu Strobe Talbott i indyjski minister spraw zagranicznych 
Jaswant Singh.

225 Pierwsza wizyta amerykańskiego prezydenta od 1978 r.
226 W porównaniu z pięcioma godzinami spędzonymi w tradycyjnie sojuszniczym Pakistanie. Trzeba 

jednak pamiętać, że w 1999 r. w Pakistanie nastąpił zamach stanu, po którym władzę przejął gen. Pervez 
Musharraf.

227 Por. Zhang Guihong, U.S.–India Strategic Partnership: Implications for China, „International 
Studies”, vol. 42, March−April 2005.

228 Zob. R. Blake, U.S. and India Relations: The Making of a Comprehensive Relationship, „The 
DISAM Journal”, Fall 2004.

229 Por. K. Kronstadt, U.S.–India Bilateral Agreements in 2005, CRS Report for Congress, 
Congressional Research Service, Washington 2005; S. Ganguly, America and India at a Turning Point, 
„Current History”, March 2005.
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Również w roku 2005 USA i Indie podpisały dziesięcioletnie porozumienie ramo-
we w sprawach bezpieczeństwa, w którym wzywa się do rozszerzenia dwustronnej 
współpracy militarnej. Od 2002 roku oba kraje prowadzą wspólne ćwiczenia woj-
skowe, w które zaangażowane są też inne państwa regionu. Warto zwłaszcza zwrócić 
uwagę na projekt Malabar, w którym w roku 2007 uczestniczyły siły USA, Indii, 
Japonii, Australii i Singapuru. Od 2002 roku mamy też do czynienia z dużymi zaku-
pami uzbrojenia w USA, co jest szczególnie istotne dla tego kraju w świetle prognoz, 
że w ciągu najbliższych pięciu lat Indie wydadzą na broń około 40 mld USD. Współ-
praca dyplomatyczna z Indiami została zintensyfi kowana po wizycie prezydenta Bu-
sha w marcu 2006 roku (po raz pierwszy od czasu wizyty B. Clintona). Problemem 
dla USA pozostaje współpraca Indii z Iranem, między innymi w ramach projektu 
rurociągu IPI (Iran−Pakistan−India) oraz podpisanym w roku 2003 strategicznym 
partnerstwem z tym krajem230. Kością niezgody pozostaje również współpraca z Bir-
mą/Myanmarem, co ma związek ze współdziałaniem w sektorze energii i potrzebą 
zrównoważenia chińskich wpływów w tym kraju. Szczególne jednak znaczenie mia-
ła w ostatnim okresie z punktu widzenia USA i światowych porozumień w obsza-
rze nierozprzestrzeniania broni jądrowej umowa USA z Indiami w sprawie cywilnej 
współpracy nuklearnej, która została ostatecznie podpisana przez prezydenta Busha 
w październiku 2008 roku, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Kongresu. Umowa ta 
zmienia zasadniczo strategiczną sytuację Indii, które stają się teraz uznanym mocar-
stwem nuklearnym, co jest niezmiernie istotne z punktu widzenia budowania mocar-
stwowej pozycji tego kraju w systemie regionalnym i światowym231. 

Na potrzebę równoważenia wpływów chińskich w obszarze Azji i Pacyfi ku, ale 
też na problemy związane ze współpracą Indii z krajami Zatoki Perskiej (surow-

230 Zob. C. Fair, India and Iran: New Delhi’s Balancing Act, „The Washington Quarterly”, vol. 30, 
no. 3, Summer 2007.

231 Por. K. Kronstadt, India–U.S. Relations, CRS Report for Congress, Congressional Research 
Service, Washington 2007, s. 24−40; S. Squassoni, U.S. Nuclear Cooperation with India: Issues for 
Congress, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2006; The United 
States and India: An Emerging Entente?, by R. Nicholas Burns, Under Secretary of State for Political 
Affairs, Excerpts of the Remarks Prepared for the House International Relations Committee, Washington, 
DC, September 8, 2005, „The DISAM Journal”, Fall 2005; Vr Raghavan, India’s Quest for Nuclear 
Legitimacy, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 13, no. 1, 2006; C. Fair, US-Indian Army-to-Army Relations: 
Prospects for Future Coalition Operations, „Asian Security”, vol. 1, no. 2, April 2005; A. Tellis, The 
Evolution of U.S.-Indian Ties: Missile Defense in an Emerging Strategic Relationship, „International 
Security”, vol. 30, no. 4, Spring 2006; D. Mistry, Diplomacy, Domestic Politics, and the U.S.–India 
Nuclear Agreement, „Asian Survey”, vol. 46, no. 5, 2006; M. Fitzpatrick, US–India Nuclear Cooperation 
Accord: Implications for the Non-proliferation Regime, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 15, no. 1, 2008; 
Nobuyasu Abe, Rebuilding the Nuclear Disarmament and Non-Proliferation Regime in the Post-US-
India Deal World, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 16, no. 1, 2009; H. Sokolski ed., Gauging U.S.-Indian 
Strategic Cooperation, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle 2008, większość 
artykułów w tym zbiorze dotyczy współpracy nuklearnej i rakietowej, warto jednak zwrócić uwagę 
na D. Blumenthal, Will India Be a Better Strategic Partner than China? [w:] ibidem, s. 291−325; 
K. Inderfurth, B. Riedel, Breaking More Naan with Delhi: The Next Stage in U.S. India Relations, „The 
National Interest”, November−December 2007; P. Kapur, S. Ganguly, The Transformation of U.S.–India 
Relations: An Explanation for the Rapprochement and Prospects for the Future, „Asian Survey”, vol. 47, 
no. 4, 2007; N. Burns, America’s Strategic Opportunity with India: The New U.S.–India Partnership, 
„Foreign Affairs”, November−December 2007.
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ce energetyczne, indyjscy pracownicy w tamtych krajach), ale przede wszystkim na 
współpracę w obszarze gospodarki i wspierania demokracji, zwróciła uwagę Teresita 
Schaffer232. W tym kontekście warto podkreślić rolę współpracy USA i Indii w pro-
mowaniu demokracji oraz korzyści dla umacniania pozycji mocarstwowej Indii, jeśli 
będą wspierać demokrację w określonych krajach regionu233. 

Stosunki gospodarcze USA i Indii są perspektywicznie, zwłaszcza jeśli chodzi 
o coraz silniej rozwijającą się gospodarkę Indii − są jednymi z kluczowych sto-
sunków USA na świecie. Obecnie jednak potencjał w stosunkach wzajemnych nie 
jest dostatecznie wykorzystany (Indie są 18. partnerem handlowym USA). W 2007 
roku obroty handlowe w odniesieniu do dóbr i usług wyniosły 61 mld USD (eksport 
27 mld USD, import 34 mld, stosunkowo nieduży jak na USA defi cyt wyniósł oko-
ło 7 mld USD). Handel towarami miał wartość 43,4 mld USD (defi cyt USA 8 mld 
USD), zaś usługami − 9,4 mld (defi cyt USA [sic!] wyniósł 251 mln USD). Inwestycje 
amerykańskie w Indiach w roku 2007 miały wartość 13,6 mld USD, co oznacza-
ło wzrost o 47,8% w stosunku do roku poprzedniego. Indyjskie inwestycje w USA 
miały wartość 3 mld USD, co jest warte odnotowania234. Wartość handlu w zakresie 
towarów w latach 1990−2011 przedstawia tabela 4.4.

Tabela 4.4. Obroty towarowe USA−Indie (dane w mln USD)

Rok Eksport Import Bilans

1990 2 486 3 197 −711

1991 1 999 3 192 −1 193

1992 1 917 3 780 −1 863

1993 2 778 4 554 −1 776

1994 2 294 5 310 −3 016

1995 3 296 5 726 −2 430

1996 3 328 6 170 −2 842

1997 3 608 7 323 −3 715

1998 3 565 8 237 −4 672

1999 3 688 9 071 −5 383

2000 3 667 10 687 −7 020

232 Zob. Statement of Teresita Schaffer, Director, South Asia Program, Center for Strategic and 
International Studies, U.S.–India Relations Needed: A New Kind of Partnership, Testimony before the 
Subcommittee on the Middle East and South Asia, House Foreign Affairs Committee, June 25, 2008, 
dostępne w Internecie: http://www.csis.org (15.08.2009).

233 Por. J. Cartwright, India’s Regional and International Support for Democracy: Rhetoric or 
Reality?, „Asian Survey”, vol. 49, no. 3, 2009; R. Mohan, Balancing Interests and Values: India’s 
Struggle with Democracy Promotion, „The Washington Quarterly”, vol. 30, no. 3, Summer 2007.

234 Warto też zwrócić uwagę na liczne ciała, które wspierają współpracę gospodarczą między 
Indiami a USA. Chodzi m.in. o U.S.–India Trade Policy Forum, Private Sector Advisory Group, U.S.–
India Economic Dialogue and CEO Forum. Dane za serwisem biura Przedstawiciela USA ds. Handlu, 
dostępne w Internecie: http://www.ustr.gov/countries-regions/south-central-asia/india (25.10.2010).
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2001 3 757 9 737 −5 980

2002 4 101 11 818 −7 717

2003 4 980 13 055 −8 075

2004 6 109 15 572 −9 463

2005 7 919 18 804 −10 885

2006 9 674 21 831 −12 157

2007 14 969 24 073 −9 104

2008 17 682 25 704 −8 022

2009 16 441 21 166 −4 725

2010 19 250 29 533 −10 283

2011 21 628 36 167 −14 539

Suma 159 136 294 707 −135 571

Źródło: U.S. Census Bureau, Trade in Goods with India, dostępne w Internecie: http://www.census.gov/
foreign-trade/balance/c5800.html (12.02.2012).

Mimo stosunkowo niewielkiego poziomu wymiany handlowej, wart podkreślenia 
jest jej dynamiczny wzrost – wartość handlu w latach 2001−2010 zwiększyła się 
4,5-krotnie. Problemem w funkcjonowaniu gospodarki indyjskiej jest nadmierna biu-
rokracja, korupcja, źle działające sądownictwo gospodarcze. Prowadzenie działal-
ności gospodarczej w Indiach utrudnia też bardzo kiepska infrastruktura i zły reżim 
praw własności intelektualnej. Nadal stosunkowo wysokie pozostają cła, w szczegól-
ności w sektorze rolniczym235.

W kontekście współpracy USA z Indiami i pozycji Stanów Zjednoczonych 
w regionie szczególnie istotne wydają się stosunki Indii i Chin, gdyż ich potencjalna 
współpraca, w której USA byłyby tak zwanym niepasującym w trójkącie (ewentu-
alnie USA z Japonią) spowodowałaby drastyczne obniżenie pozycji USA w regio-
nie. Wydaje się jednak, że w obecnej sytuacji, kiedy USA utrzymują dobre stosunki 
zarówno z Chinami, jak i z Indiami, prawdopodobieństwo, że będą rozgrywającym 
w tym trójkącie, jest bardzo wysokie236.

Chińskie stosunki z Indiami były w drugiej połowie XX wieku bardzo napięte, 
między innymi ze względu na jedną z najdłuższych w świecie dyskusyjnych i niepod-
danych procesowi demarkacji granic. Jej istnienie spowodowało w 1962 roku wojnę 

235 Por. K. Kronstadt, India–U.S. Relations…, s. 42−49. W kontekście wizyty H. Clinton w Indiach 
w czerwcu 2009 r. warto zwrócić uwagę na współpracę w grupach roboczych do spraw: (1) strategicznych, 
(2) energii i zmian klimatycznych, (3) edukacji i rozwoju, (4) ekonomii, handlu i rolnictwa, (5) nauki, 
techniki, zdrowia i innowacji. Oddaje to obszary współpracy obu państw. Zob. Fact Sheets: U.S.–India 
Agreements and Achievements, Bureau of Public Affairs, Offi ce of the Spokesman, Washington, DC, July 
20, 2009, dostępne w Internecie: http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2009/july/126229.htm (25.11.2009).

236 Zob. J. Garver, The China−India−U.S. Triangle: Strategic Relations in the Post-Cold War Era, 
„NBR Analysis”, vol. 13, no. 5, October 2002.
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graniczną237, a reperkusje wojenne były widoczne w latach 70. i 80. (co skutkowało 
mniejszymi konfl iktami, choć już od końca lat 70. podejmowano działania zmie-
rzające do załagodzenia sporów granicznych). Dopiero w 1988 roku zdecydowano 
o wycofaniu wojsk z zajmowanych pozycji, a rozwiązanie sporu stało się bliższe za 
sprawą dwóch porozumień podpisanych w 1993 i w 1996 roku, w których była mowa 
o redukcji napięć poprzez ograniczenie ilości stacjonujących w spornych rejonach sił 
zbrojnych, monitoring działań i unikanie zachowań prowokacyjnych238.

W latach 90. nastąpiła istotna poprawa wzajemnych stosunków, co wiązało się 
z niekorzystną ze strategicznego punktu widzenia obu krajów zmianą bipolarnego 
systemu międzynarodowego − mogły one w nim odgrywać większą rolę. Oba kra-
je zaczęły też dostrzegać wspólny interes w przeciwstawianiu się dominacji USA. 
Z jednej strony zwracano uwagę na chińskie problemy wewnętrzne, z drugiej USA 
przeciwstawiały się rozwojowi indyjskiego programu nuklearnego239. To między 
innymi spowodowało zacieśnienie stosunków wzajemnych, którego wyrazem była 
deklaracja o długotrwałej współpracy obu krajów oparta na pięciu zasadach poko-
jowego współistnienia, wygłoszona przez chińskiego prezydenta Yang Shangkuna 
w czasie wizyty indyjskiego prezydenta Ramaswamy Venkataramana w 1992 roku240. 
Jednak mimo rozwiązania w latach 90. wielu spornych spraw nadal istniały proble-
my, które w niektórych okresach eskalowały do tego stopnia, że przedstawiciele rzą-
du indyjskiego określali Chiny jako „wroga nr 1, nawet większego niż Pakistan”241.

Znaczący formalny postęp we wzajemnych stosunkach, który miał miejsce w po-
czątkach obecnego stulecia, zaowocował podpisaniem w czerwcu 2003 roku w cza-
sie wizyty indyjskiego premiera Atala Vajpayee w Chinach Deklaracji zasad stosun-
ków i całościowej współpracy pomiędzy Chińską Republiką Ludową oraz Republiką 
Indii. Zwrócono w niej uwagę na cztery podstawowe aspekty: promocję rozwoju 
społeczno-ekonomicznego obu krajów, utrzymanie pokoju i stabilności w regionie 
i na świecie, wzmocnienie wielobiegunowości w świecie oraz wzmocnienie pozy-
tywnych skutków globalizacji. Potwierdzono też umocowanie wzajemnych stosun-
ków na pięciu zasadach pokojowego współistnienia. Indie uznały, że Tybet jest częś-
cią terytorium ChRL (co było wcześniej bardzo poważnym problemem w stosunkach 
wzajemnych), zwrócono też uwagę na fakt, że każdy kraj ma prawo do wyboru włas-

237 Na temat wojny zob. M. Leśniewski, Konfl ikt w cieniu Himalajów: Wojna indyjsko-chińska 
(1962) [w:] A. Bartnicki red., Zarys dziejów Afryki i Azji 1889–1996…, s. 314−322.

238 Por. Waheguru Pal Singh Sidhu, Jing-dong Yuan, Resolving the Sino-Indian Border Dispute: 
Building Confi dence through Cooperative Monitoring, „Asian Survey”, vol. 41, no. 2, 2001.

239 Por. M. Malik, China–India Relations in the Post-Soviet Era: The Continuing Rivalry, „The 
China Quarterly”, no. 142, June 1995.

240 Por. Arun Kumar Banerji, India–China Relations: Retrospect and Prospect [w:] Arun Kumar 
Banerji, Purusottam Bhattacharaya, People’s Republic of China at Fifty: Politics, Economy, and Foreign 
Relations, Lancer’s Books, New Delhi 2001, s. 27−31.

241 Taką wypowiedź wygłosił w 1998 r. indyjski minister obrony G. Fernandes, por. J. Dryer, 
Encroaching on the Middle Kingdom…, s. 93. Ciekawą analizę stosunków wzajemnych z lat 1962 i 1998, 
zamkniętą cezurami zbyt silnej reakcji Chin w 1962 r. i w zasadzie braku reakcji na próby nuklearne 
z 1998 r. (które miały być odpowiedzią m.in. na zagrożenie chińskie), przedstawia Lei Guang, From 
National Identity to National Security: China’s Changing Responses Toward India in 1962 and 1998, 
„The Pacifi c Review”, vol. 17, no. 3, 2004.
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nego systemu społeczno-politycznego, a także opowiedziano się za wzmocnieniem 
systemu ONZ oraz przeciw umieszczeniu broni w przestrzeni kosmicznej242. 

W 2005 roku przygotowano umowy w sprawie delimitacji granicy chińsko- 
-indyjskiej, która pozostawała jedną z podstawowych kwestii spornych w stosunkach 
wzajemnych243. Rok później chiński prezydent Hu Jintao odwiedził Indie, a oba rzą-
dy przygotowały wspólne stanowisko w sprawie dalszej poprawy wzajemnych sto-
sunków i podpisały szereg porozumień dotyczących współpracy w dziedzinie han-
dlu, inwestycji, energii, a także współpracy kulturowej i edukacyjnej. Wielu badaczy 
wskazuje, że to współpraca gospodarcza jest podstawą coraz lepszych stosunków 
wzajemnych (przewidując, że w przypadku współpracy to właśnie „Chindie” będą 
centrum systemu światowego, a na pewno światowego systemu gospodarczego). Inni 
zwracają jednak uwagę, że stosunki pomiędzy obu krajami nadal pełne są nieufności 
i istotnych problemów, a zawierane porozumienia i sojusze są tylko taktyczne i służą 
zachowaniu równowagi sił w regionie244.

Istotny jest też wpływ polityki Indii oraz współpracy chińsko-indyjskiej na inte-
grację w Azji Wschodniej. Podobnie jak współpraca Japonii i Chin mogłaby stano-
wić oś budowy silnego ugrupowania integracyjnego w regionie, tak również współ-
praca Chin i Indii może znacząco wzmocnić inicjatywy integracyjne w regionie, zaś 
ich rywalizacja wewnątrz tych ugrupowań (EAS) inicjatywy te osłabić bądź nawet 
pozbawić je racji bytu245.

Warto też odnieść się do rosnącego wpływu Indii na system regionalny, w tym 
na współpracę z innymi kluczowymi aktorami regionu. Wydaje się, że z perspek-
tywy USA niekorzystne są pogłębiające się więzi Indii z Rosją246, szczególnie gdy-

242 Por. Declaration of Principles for Relations and Comprehensive Cooperation Between the 
People’s Republic of China and the Republic of India, dostępne w Internecie: http://english.peopledaily.
com.cn/20030625/eng20030625_118823.shtml (25.08.2008). 

243 Zob. Agreement between the Government of the Republic of India and the Government of the 
People’s Republic of China on the Political Parameters and Guiding Principles for the Settlement of 
the India–China Boundary Question, 11 April 2005, dostępne w Internecie: http://mea.gov.in/treatiesa
greement/2005/11ta1104200501.htm (25.10.2008); Protocol between the Government of the Republic 
of India and the Government of the People’s Republic of China on Modalities for the Implementation 
of Confi dence Building Measures in the Military Field Along the Line of Actual Control in the India–
China Border Areas, 11 April 2005, dostępne w Internecie: http://mea.gov.in/treatiesagreement/2005/11
ta1104200502.htm (25.08.2008).

244 Por. Jing-dong Yuan, The Dragon and the Elephant: Chinese-Indian Relations in the 21st Century, 
„The Washington Quarterly”, vol. 30, no. 3, 2007; M. Frazier, Quiet Competition and the Future of Sino-
Indian Relations [w:] F. Frankel, H. Harding eds., The India–China Relationship: What the United States 
Needs to Know, Columbia University Press, New York 2004, s. 294−317; C. Rusko, K. Sasikumar, India 
and China: From Trade to Peace?, „Asian Perspective”, vol. 31, no. 4, 2007; C. Prestowitz, “Chindia” 
Tilts the Playing Field, „Current History”, April 2006; I. Rehman, Keeping the Dragon at Bay: India’s 
Counter-Containment of China in Asia, „Asian Security”, vol. 5, no. 2, 2009.

245 Zob. R. Sikri, India’s “Look East” Policy, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 16, no. 1, 2009; A. Tellis, 
China and India in Asia [w:] F. Frankel, H. Harding eds., The India–China Relationship…, s. 134−177; Zhao 
Hong, India and China: Rivals or Partners in Southeast Asia, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 29, 
no. 1, 2007; R. Kaplan, Center Stage for the Twenty-First Century, „Foreign Affairs”, March−April 2009.

246  Por. B. Jain, India and Russia: Reassessing the Time-Tested Ties, „Pacifi c Affairs”, vol. 76, no. 3, 
Fall 2003.
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by towarzyszyło im wzmocnienie w trójkącie strategicznym Rosja−Chiny−Indie247, 
gdyż to znacząco obniżyłoby pozycję USA w regionie, stąd USA powinny dążyć do 
wzmocnienia mechanizmów integracyjnych w ramach Azji Wschodniej, w których 
rola Rosji jest ograniczona. Bardzo natomiast korzystne z punktu widzenia USA, 
ale też interesów regionu, jest promowanie współpracy na linii Tokio−New Delhi, 
szczególnie w świetle rosnących powiązań systemowych i gospodarczych. Silniejsze 
związki obu tych państw oraz ich współpraca z jednej strony z USA, z drugiej zaś 
w procesach integracji regionalnej, mogą przybliżyć USA do kształtowania systemu 
regionalnego w sposób korzystny dla siebie przy znacząco niższych kosztach248.

Od 2004 roku Indie i Stany Zjednoczone wdrażają program strategicznego part-
nerstwa na podstawie wspólnych wartości oraz zbieżnych interesów geopolitycz-
nych249. Wśród kluczowych problemów dla współpracy obu krajów warto zwrócić 
uwagę na kwestię współpracy w zakresie technologii nuklearnej, zapoczątkowanej 
w roku 2005, ale ugruntowanej prawnie – w 2008 (nadal nie wdrożonej), zawarte 
w 2005 roku na 10 lat porozumienie obronne, zwiększającą się zdecydowanie sprze-
daż broni amerykańskiej do Indii, silne napięcia na linii Indie−Pakistan. Dla sto-
sunków indyjsko-amerykańskich istotna jest duża, dobrze wykształcona i zamożna 
mniejszość indyjska w USA, czy około 100 tys. indyjskich studentów amerykańskich 
uczelni. Warto też zwrócić uwagę na instytucjonalizację współpracy, której wyrazem 
jest Dialog Strategiczny Indie−USA (India−U.S. Strategic Dialogue). W lipcu 2011 
roku odbyła się jego druga edycja, poświęcona szerokiemu spektrum spraw bilateral-
nych i globalnych250.

4.6. AUSTRALIA W POLITYCE USA I SYSTEMIE 
REGIONALNYM 

Australia pozostaje kluczowym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w regionie 
Azji i Pacyfi ku, gwarantem systemu z San Francisco oraz kluczowym partnerem go-
spodarczym, jednak ostatnie dwie dekady z pewnością przyniosły istotne przewar-

247 Zob. J. Rahm, Russia, China, India: A New Strategic Triangle for a New Cold War?, „Parameters”, 
Winter 2001−2002. Wydaje się jednak, że powstanie takiego trójkąta jest bardzo mało prawdopodobne, 
gdyż USA mają silniejsze stosunki z poszczególnymi uczestnikami potencjalnego trójkąta niż kraje, 
które miałyby w nim operować. Por. H. Pant, Feasibility of the Russia−China−India Strategic Triangle: 
Assessment of Theoretical and Empirical Issues, „International Studies”, vol. 43, no. 1, 2006.

248 Zob. Madhuchanda Ghosh, India and Japan’s Growing Synergy: From a Political to a Strategic 
Focus, „Asian Survey”, vol. 48, no. 2, 2008. Jeśli chodzi o politykę i pozycję Indii w systemie regionalnym, 
to warto również zwrócić uwagę na: Varun Sahni, India and the Asian Security Architecture, „Current 
History”, April 2006; D. Scott, India’s “Grand Strategy” for the Indian Ocean: Mahanian Visions, „Asia-
-Pacifi c Review”, vol. 13, no. 2, 2006; H. Pant, India in the Asia-Pacifi c: Rising Ambitions with an Eye 
on China, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 14, no. 1, 2007.

249 Por. D. Twinning, R. Fontaine, The Ties that Bind?: U.S.-Indian Values-based Cooperation, „The 
Washington Quarterly”, vol. 34, no. 2, 2011.

250 Zob. A. Kronstadt, P. Kerr, M. Martin, B. Vaughn, India: Domestic Issues, Strategic Dynamics, 
and U.S. Relations, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2011.
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tościowania związane głównie z rosnącą rolą Azji w polityce zagranicznej Australii. 
Polityka ta wynika z obiektywnych przesłanek, w tym szczególnie z istotnej roli Chin 
w systemie międzynarodowym . Australia jest poniekąd skazana na balansowanie po-
między USA i Chinami właśnie, gdyż mały (pod względem liczby ludności) kraj, 
jakim jest Australia, zdecydowanie potrzebuje potężnego sojusznika, aby odgrywać 
istotną rolę strategiczną w Azji. Zwłaszcza że od końca lat 80., mimo wątpliwości co 
do priorytetowego kierunku polityki zagranicznej, to właśnie Azja staje się najważ-
niejszym obszarem, w którym polityka ta jest realizowana. Strategiczne zaangażowa-
nie Australii w regionie zostało zadeklarowane przez ministra spraw zagranicznych 
Garetha Evansa w 1989 roku, choć niekoniecznie wiedziano, jak ten postulat zope-
racjonalizować251.

Australijczycy popierają sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, a prowadzony od 
2005 roku przez Lowy Institute for International Policy sondaż Australia and the 
World wskazuje, że w roku 2011 poparcie dla USA było największe od początku 
projektu. Warto tutaj wziąć pod uwagę, że na spadek poparcia dla sojuszu Austra-
lii z USA miała wpływ polityka George’a W. Busha, który po 11 września stał się 
„wymagającym” sojusznikiem252. W 2005 roku pozytywnie postrzegało Stany Zjed-
noczone 58% Australijczyków, podczas gdy negatywnie 39% (czyli przewaga ocen 
pozytywnych nad negatywnymi wynosiła 19%)253. W tym samym sondażu 68% Au-
stralijczyków uznało, że Australia zbytnio bierze w polityce zagranicznej pod uwagę 
zdanie Amerykanów, ale za bardzo ważny lub ważny dla bezpieczeństwa Australii 
sojusz uważało 72% Australijczyków254. W sondażu z 2011 roku zaufanie do USA 
jako odpowiedzialnego aktora systemu międzynarodowego wyraziło 83% Australij-
czyków (podobnie jak do Japonii, Indiom ufa w tym względzie 61% respondentów, 
Chinom – 60%, Rosji – 53%, a Indonezji – 46%). Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi 
za ważny lub bardzo ważny uznało 82% mieszkańców Australii, a tylko 21% Au-
stralijczyków było zdania, że Australia jest w stanie obronić się bez pomocy Stanów 
Zjednoczonych (przeciwnie uważa 77% respondentów)255. Warto zwrócić uwagę, że 
55% Australijczyków opowiedziało się za stacjonowaniem amerykańskich wojsk 
w tym kraju (przeciwnego zdania jest 43% respondentów), które zapowiedział pre-

251  Oświadczenie przytoczone jest w pracy: G. Fry, Australia’s Regional Security, Allen and Unwin, 
Sydney 1991, s. 165−216.

252  P. Dibb, Indonesia: The Key to South-East Asia’s Security…, s. 33.
253  Dla porównania przewaga ocen pozytywnych nad negatywnymi w przypadku Nowej Zelandii 

wynosiła 90%, w przypadku Wielkiej Brytanii 75%, w przypadku Europy 75%, w przypadku Singapuru 
71%, w przypadku Japonii 70%, w przypadku Chin (sic!) 69%. Dane za: Lowy Institute Poll 2005: Data 
Book, dostępne w Internecie: http://www.lowyinstitute.org/Publication.asp?pid=235 (12.02.2012).

254  Ibidem.
255  Jako naturalny ze względu na podzielane wartości i idee uznało sojusz 78% Australijczyków 

(21% było przeciwnego zdania), 75% wypowiedziało się, że Australia musiałaby wydawać więcej na 
obronę bez tego sojuszu (przeciwnie 25%), 73% było zdania, że sojusz sprawia, że Australia może być 
wciągnięta w konfl ikt, który nie będzie w jej interesie (przeciwnie 25%), 57% uznało, że sojusz czyni 
Australię odporniejszą na atak lub presję ze strony Chin (przeciwnie 39%), 41% stwierdziło, że USA 
tracą pozycję w stosunku do Chin (przeciwnie 54%). Dane za: F. Hanson, Australia and the World: 
Public Opinion and Foreign Policy, The Lowy Institute Poll 2011, dostępne w Internecie: http://www.
lowyinstitute.org/Publication.asp?pid=1617 (12.03.2012). 
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zydent Barack Obama w listopadzie 2011 roku256. Co ciekawe, w kluczowym dla 
polityki zagranicznej USA raporcie z sondażu Chicago Council on Global Affairs, 
Amerykanie nie umieszczają w ogóle Australii wśród krajów, których rolę w polityce 
zagranicznej swojego kraju oceniają jako ważną257.

Australia z pewnością odgrywa kluczową rolę w amerykańskim systemie sojuszy 
w regionie Azji i Pacyfi ku, rolę porównywalną z tą, jaką posiada Japonia258. Austra-
lia to jednocześnie sojusznik, który uczestniczył w każdym kluczowym konfl ikcie, 
w którym uczestniczyły Stany Zjednoczone, począwszy od pierwszej wojny świa-
towej, przez drugą wojnę światową, wojnę w Korei, Wietnamie, I i II wojnę w Za-
toce Perskiej, konfl ikt w Somalii, wojnę w Afganistanie, na interwencji w Timorze 
Wschodnim skończywszy, przy czym tylko w przypadku wojny w Afganistanie od-
wołano się (po zamachach terrorystycznych z 11 września 2001 roku) do traktatu 
ANZUS259.

Pakt Bezpieczeństwa Pacyfi ku, zwany od nazw jego członków ANZUS (Austra-
lia, Nowa Zelandia, Stany Zjednoczone) został zawarty w 1951 roku260. Jego zawar-
cie, jak pisze Richard Rosecrance, było swoistą polisą, którą otrzymała Australia 
ze względu na obawy o militarne odrodzenie Japonii, czyli poniekąd była to cena 
za traktat pokojowy między USA i Japonią261. To jednak nie zagrożenie ze strony 
Japonii, ale głównie rozprzestrzeniający się w Azji komunizm stał się dla władz 
w Canberze najpoważniejszym wyzwaniem, rozprzestrzeniając się na Półwysep In-
dochiński262. ANZUS nabrał więc nowego wymiaru, a w Australii zostały umiesz-

256 Ibidem.
257 Wśród tych krajów wymieniono Chiny, Wielką Brytanię, Kanadę, Japonię, Izrael, Meksyk, 

Arabię Saudyjską, Niemcy, Irak, Rosję, Iran, Afganistan, Koreę Południową, Pakistan, Indie, Brazylię 
i Turcję. Zob. Constrained Internationalism: Adapting to New Realities: Results of a 2010 National 
Survey of American Public Opinion, The Chicago Council on Global Affairs, Chicago 2010, passim.

258 Jak pisze M. Lankowski, Australia i Japonia były jedynymi sojusznikami, którzy byli postrzegani 
jako potencjalnie uczestniczący w akcji militarnej USA w przypadku konfl iktu Chin z Tajwanem. Por. 
M. Lankowski, America’s Asian Alliances in a Changing World, „Australian Journal of International 
Affairs”, vol. 57, no. 1, 2003. Ten trójstronny sojusz ciekawie tłumaczy w odniesieniu do teorii 
realistycznej oraz pluralistycznej i na podstawie celów doraźnych oraz wartości: T. Wilkins, Towards 
a “Trilateral Alliance?” Understanding the Role of Expediency and Values in American–Japanese–
Australian Relations, „Asian Security”, vol. 3, no. 3, 2007.

259 Por. E. Gnehm, ANZUS: The Alliance through American Eyes, „Australian Journal of International 
Affairs”, vol. 55, no. 2, 2001. Autor zwraca uwagę na rolę ANZUS w następujących obszarach, które będą 
też kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa regionalnego w obszarze Azji i Pacyfi ku: nierozwiązane 
konfl ikty (tutaj szczególnie kwestia Półwyspu Koreańskiego oraz Tajwanu i Chin, przekształcenia potęg 
regionalnych – szczególnie w odniesieniu do Rosji, Chin i Indii), konfl ikty separatystyczne w regionie 
czy problemy transnarodowe (szczególnie terroryzm).

260 Pełny tekst traktatu dostępny w: Security Treaty between Australia, New Zealand and the United 
States of America [w:] Australian Treaty Series 1952, no. 2, dostępny w Internecie: http://www.austlii.
edu.au/au/other/dfat/treaties/1952/2.html (12.01.2012).

261 R. Rosecrance, Australian Diplomacy and Japan 1945−1951, Melburne University Press, 
Melburne 1962, cyt. za: P. Dibb, Australia−United States [w:] B. Taylor ed., Australia as an Asia-Pacifi c 
Power: Friendships in Flux?, Routledge, London−New York 2007, s. 34.

262 Jednym z powodów, dla których Australia nie zareagowała na indonezyjską inwazję na Timor 
Wschodni w 1975 r., była obawa o rządy tam partii Fretilin (komunistycznej). Por. P. Dibb, Indonesia: 
The Key to South-East Asia’s Security…, s. 34. Szerzej na temat konfl iktu i Timoru Wschodniego, zob. 
P. Ostaszewski, Timor Wschodni 1975−2002 [w:] P. Ostaszewski red., Konfl ikty kolonialne i postkolonialne 
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czone kluczowe instalacje wywiadowcze, wczesnego ostrzegania i komunikacyjne 
(Pine Gap, Nurrungar, Northwest Cape). Pozwoliło to Australii otrzymać dostęp do 
bardzo istotnych danych wywiadowczych, poprawić pozycję w sojuszu z USA oraz, 
w dalszej perspektywie, zbudować własny potencjał wywiadowczy. Istotne zmiany 
zaszły tutaj w latach 80., kiedy rząd Partii Pracy zażądał od USA pełnego i natych-
miastowego dostępu do danych uzyskiwanych za pomocą wspólnych instalacji, co 
w konsekwencji doprowadziło do porozumienia, w ramach którego zastępcami sze-
fów misji stali się Australijczycy, a przedstawiciele tego kraju byli tam obecni przez 
24 godziny na dobę263. Ze względu na zakaz wpływania okrętów nuklearnych264 do 
portów nowozelandzkich, który ofi cjalnie wszedł w życie w 1987 roku (choć w zasa-
dzie od roku 1985 był stosowany), Stany Zjednoczone zawiesiły swoje zobowiązania 
sojusznicze wobec Nowej Zelandii, a sojusz stał się de facto sojuszem dwustronnym. 
Współpraca wojskowa została wznowiona w 2007 roku, co ujawniono po podpisaniu 
w roku 2010 deklaracji z Wellington265. 

Dla sojuszu amerykańsko-australijskiego (czy też dla ANZUS, w którym wów-
czas nie uczestniczyła Nowa Zelandia) na przełomie lat 80. i 90. XX wieku kluczowe 
stało się zakończenie zimnej wojny oraz rozpad bloku komunistycznego, co pod-
ważyło raison d’être ANZUS. Co ciekawe, w wydanej w 1994 roku Białej Księdze 
dotyczącej obronności (Defense White Paper) widać wyraźnie, że istnieje problem 
ze zdefi niowaniem roli Australii w nowym porządku światowym, a nawet pewna 
nostalgia za stabilnym, dwublokowym systemem międzynarodowym, gdzie trzeba 
było powstrzymywać komunizm266. W latach 90. XX wieku kluczowy stał się prob-
lem tajwańskich prób uzyskania formalnej niepodległości, związany z działaniami 
Demokratycznej Partii Postępu (DPP Democratic Progressive Party), która dążyła do 
oderwania się od Chińskiej Republiki Ludowej, co zaostrzyło sytuację strategiczną 
w regionie. To właśnie rosnąca potęga Chińskiej Republiki Ludowej stała się wy-
zwaniem dla obu sojuszników i pozwoliła sojuszowi trwać mimo jego znacznego 
osłabienia po zakończeniu zimnej wojny267. Nadal poważnym wyzwaniem dla au-

w Afryce i Azji 1869−2006, Książka i Wiedza, Warszawa 2006, s. 743−752. Na temat poważnej dyskusji 
w Australii związanej z ujawnieniem dokumentów z okresu inwazji Indonezji na Timor Wschodni 
i analiza polityki Australii w tym okresie, zob. J. Mackie, Australia and Indonesia, „Australian Journal of 
International Affairs”, vol. 55, no. 1, 2001.

263 Negocjacje, które doprowadziły do tego były negocjacjami bardzo trudnymi. P. Dibb, Indonesia: 
The Key to South-East Asia’s Security…, s. 35.

264 O napędzie nuklearnym lub posiadające broń jądrową.
265 Pełen tekst deklaracji z Wellington: Wellington Declaration on a new strategic partnership between 

New Zealand and the United States of America, dostępny w Internecie: http://www.mfat.govt.nz/Media-
and-publications/Features/665-Wellington-declaration-on-new-NZ-US-partnership.php (12.01.2012).

266 Krytyczna analiza Białej Księgi w: S. Burchill, Perspectives on Australian Foreign Policy, 
1994, „Australian Journal of International Affairs”, vol. 49, no. 1, 1995. W tym samym tekście możemy 
znaleźć krytyczne opinie na temat APEC, odnoszące się do mało uzasadnionych potencjalnych korzyści 
z przyjętych w 1994 r. celów z Bogor, które zostały też entuzjastycznie przyjęte przez australijskich 
polityków i media.

267 Por. K. Rudd, ANZUS and the 21st Century, „Australian Journal of International Affairs”, vol. 55, 
no. 2, 2001. W artykule tym Kevin Rudd omawia także rolę ANZUS w odniesieniu do australijskiego 
interesu narodowego, środowiska strategicznego, stabilności regionalnej, potencjału obronnego Australii 
czy nawet kwestii globalnych (takich jak ubóstwo bądź środowisko naturalne).
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stralijskiej polityki zagranicznej jest swego rodzaju balansowanie pomiędzy Stanami 
Zjednoczonymi a coraz bardziej rosnącą w siłę Chińską Republikę Ludową268. 

Przełom lat 80. i 90. ubiegłego stulecia to także zatargi gospodarcze pomiędzy 
oboma krajami, przy czym warto tutaj wziąć pod uwagę niechęć premiera Rober-
ta Hawke’a269 do USA związaną z amerykańskimi subsydiami eksportowymi, osła-
biającymi pozycję konkurencyjną eksportu australijskiego, czy brak początkowego 
zaproszenia Stanów Zjednoczonych do członkostwa w APEC. Współpracę Australii 
z USA w sprawach APEC, czy szerzej współpracy gospodarczej w obszarze Azji 
i Pacyfi ku, dało się zauważyć po rozpoczęciu prezydentury przez Billa Clintona, któ-
ry po sugestiach australijskiego premiera Paula Keatinga zdecydował o zorganizowa-
niu pierwszego szczytu APEC w Seattle w 1993 roku, a później wraz z nim wywierał 
naciski na prezydenta Suharto w celu intensyfi kacji prac nad tak zwanymi celami 
z Bogor270. Z niezrozumieniem i niechęcią w Australii spotykała się też amerykańska 
polityka handlowa wobec Azji Wschodniej, która była albo podporządkowana celom 
politycznym (jak w przypadku Chin, co Australijczycy uznawali za kompletnie nie-
produktywne), albo bazowała na wprowadzaniu kolejnych barier celnych na podsta-
wie oskarżeń krajów azjatyckich o nieuczciwe praktyki handlowe (problem Japonii, 
kiedy premier Keating zadeklarował nawet poparcie Australii dla Japonii w sporach 
handlowych). Pomimo sporów handlowych i coraz większej roli Azji, która przyjmo-
wała w początku lat 90. dwie trzecie australijskiego eksportu, Amerykanie nadal po-
zostawali kluczowymi inwestorami zagranicznymi w Australii, zapewniając prawie 
70% inwestycji w latach 1998−1999. Istotne były restrykcje na import produktów, 
w których Australia posiadała przewagę konkurencyjną, a które wprowadzały Stany 
Zjednoczone (dotykały one około 40% wartości produktów eksportowanych przez 
Australię do USA271), powiększając coraz bardziej nierównowagę handlową272.

Jednocześnie w latach 90. XX wieku coraz większą rolę w australijskiej polityce 
zagranicznej zaczęła odgrywać Azja Wschodnia, a obaj premierzy z Partii Pracy, to 

268 Stosunki te na tle innych kluczowych trójkątów strategicznych z udziałem Australii (Australia, 
USA, Japonia oraz Australia, Chiny, Japonia) analizuje R. Rosecrance, zalecając tworzenie instytucji 
wielostronnych, które pomogą kanalizować te relacje. Zob. R. Rosecrance, Australia, China and the 
U.S., „Australian Journal of International Affairs”, vol. 60, no. 3, 2006. Por. też W. Tow, Sino-Amerian 
Relations and the ‘Australian Factor’: Infl ated Expectations or Discriminate Engagement?, „Australian 
Journal of International Affairs”, vol. 59, no. 4, 2005, oraz R. Sutter, Thirty Years of Australia-China 
Relations: An American Perspective, „Australian Journal of International Affairs”, vol. 56, no. 3, 2002.

269 Należy oczywiście pamiętać o tradycyjnie słabszym poparciu Australijskiej Partii Pracy dla 
sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi – premierzy Bob Hawke (1983−1991) i Paul Keating (1991−1996) 
wywodzili się z Partii Pracy. W XXI w. nastapiły tutaj pewne zmiany, gdyż wywodzący się również 
z Partii Pracy Kevin Rudd był znacznie bardziej przychylny dla USA niż jego poprzednicy. Por. 
A. Bloomfi eld, K. Nossal, End of an Era? Anti-Americanism in the Australian Labor Party, „Australian 
Journal of Politics and History”, vol. 56, no. 4, 2010.

270 Jest to opisane w rozdziale piątym.
271 Warto wziąć pod uwagę, że struktura eksportu Australii jest zbliżona bardziej do krajów rozwijających 

się. W latach 2010−2011 81% wartości eksportu stanowiły produkty nieprzetworzone (w ciągu ostatnich 
pięciu lat udział ten wzrósł). Zob. Composition of Trade: Australia 2010−2011, tekst dostępny w Internecie: 
http://www.dfat.gov.au/publications/stats-pubs/cot-fy-2010-11.pdf (12.03.2012), s. 34.

272 J. Ravenhill, Allies but not Friends: The Economic Relationship, „Australian Journal of 
International Affairs”, vol. 55, no. 2, 2001.
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jest Robert Hawke (1983−1991) oraz Paul Keating (1991−1996), skupili się na tym 
regionie świata, widząc miejsce Australii raczej w Azji niż w świecie anglosaskim. 
Szczególnie dotyczyło to polityki Paula Keatinga, który starał się w swoich działa-
niach pokazać, że Australia jest częścią Azji Wschodniej, kontestując jednocześnie 
mocno projekt East Asian Economic Caucus forsowany przez malezyjskiego premie-
ra Mahathira bin Mohamada273. Istotne było zaangażowanie Australii w zakończenie 
konfl iktu w Kambodży, stopniowa poprawa stosunków z Chinami (które nieufnie 
patrzyły na zbliżenie australijsko-wietnamskie z lat 80.), ale przede wszystkim sto-
sunki z Indonezją, z którą rząd Paula Keatinga podpisał w grudniu 1995 roku pakt 
bezpieczeństwa274. Współpraca z Indonezją i Wietnamem miała być swego rodzaju 
przeciwwagą dla Chin w regionie, ale upadek rządu Suharto (w wyniku Azjatyckiego 
Kryzysu Gospodarczego), a potem wsparcie wojsk australijskich dla niepodległości 
Timoru Wschodniego doprowadziły do zerwania paktu wojskowego oraz przejścio-
wego, znacznego pogorszenia stosunków Australii z Indonezją275. Polityka premiera 
Johna Howarda (1996−2007) z Partii Liberalnej jest postrzegana jako bardziej zrów-
noważona, choć nadal istotne miejsce w niej zajmowała Azja, przy czym rola sojuszu 
z USA (czy nawet tradycyjnymi partnerami anglosaskimi) rosła276. Większą rolę Azji 
zadeklarował i w tym duchu realizował swoją politykę laburzystowski premier Kevin 
Rudd (2007−2010), który mówił o „wieku Azji”, forsując pomysł tworzenia Wspól-
noty Azji i Pacyfi ku (APC Asia-Pacifi c Community) i stawiając na współpracę wie-
lostronną. Również premier Julia Gillard (2010−) przywiązuje dużą rolę do azjaty-
ckiej polityki Australii, acz po niepowodzeniu projektu przyjęła taktykę zbliżoną do 
J. Howarda, skupiając się na porozumieniach handlowych (bi- i minilateralnych)277.

W Białej Księdze dotyczącej obronności (Defense White Paper) z 2000 roku rząd 
australijski zwracał uwagę na ważkość sojuszu z USA w trzech wymiarach – wymiar 
praktycznej współpracy w zakresie obrony i bezpieczeństwa (szkolenie, dostęp do 
technologii militarnej USA, współpracy wywiadów), wymiar regionalny (wsparcie 

273 D. Goldsworthy, Perspectives on Australian Foreign Policy, 1995, „Australian Journal of Inter-
national Affairs”, vol. 50, no. 2, 1996.

274 Zob. A. DuPont, The Australia–Indonesia Security Agreement, „The Australian Quarterly”, vol. 
68, no. 2, Winter 1996.

275 Por. J. Lencznarowicz, Australia, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2005, s. 402−403. Szerzej 
problem ten opisany jest w: C. Bell, East Timor, Canberra and Washington: A Case Study in Crisis 
Management, „Australian Journal of International Affairs”, vol. 54, no. 2, 2000.

276 Jako skrajnie różną charakteryzuje politykę tych dwóch ugrupowań A. Capling, Twenty Years of 
Australia’s Engagement with Asia, „The Pacifi c Review”, vol. 21, no. 5, December 2008. Jeśli chodzi 
o politykę Johna Howarda, to ciekawą analizę wpływu na nią przedstawiają D. MacDougall i K. Edney, 
Howard’s way? Public opinion as an infl uence on Australia’s engagement with Asia, 1996−2007, 
„Australian Journal of International Affairs”, vol. 64, no. 2, 2010. W tekście tym autorzy zwracają uwagę 
na szczególną rolę opinii publicznej w zaangażowaniu się Australii pod rządami Howarda w konfl ikt 
w Timorze Wschodnim. 

277 Te i inne aspekty polityki Australii w Azji opisane są w: N. Knight, M. Heazle, Understanding 
Australia’s Neighbours: An Introduction to East and Southeast Asia, Cambridge University Press, New 
York 2011, s. 220−238.
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dla obecności USA w regionie Azji i Pacyfi ku) oraz pewności reakcji w sytuacji po-
ważnego zagrożenia278.

Zamachy terrorystyczne z 11 września 2001 roku z pewnością były swego ro-
dzaju katalizatorem sojuszu amerykańsko-australijskiego i odpowiadały defi nicji 
przedstawionej w tym trzecim obszarze. Premier John Howard przebywał w tym 
czasie w Waszyngtonie ze względu na przypadającą 50. rocznicę podpisania traktatu 
 ANZUS i jako drugi (po premierze Wielkiej Brytanii) zadeklarował pomoc Austra-
lii dla USA, odwołując się jednocześnie jedyny raz w historii do traktatu ANZUS. 
Wsparcie dla interwencji amerykańskiej w Afganistanie nie wzbudzało w Australii 
kontrowersji, acz pewnym niepokojem mogła napełniać deklaracja prezydenta Busha 
o „osi zła”, wyrażona w orędziu o stanie państwa (State of the Union Address) ze 
stycznia 2002 roku. Mimo pewnych sprzeczności, które pojawiły się w samej Au-
stralii na linii Partia Pracy−Partia Liberalna, John Howard wyraził pełne poparcie dla 
działań amerykańskich, w tym dla planowanej już wstępnie inwazji na Irak. Poparcie 
dla wojny z terroryzmem wzrosło jeszcze, gdy w październiku 2002 roku doszło do 
zamachu na indonezyjskiej wyspie Bali, w którym zginęło 88 Australijczyków279. 

Australia okazała się być niezmiernie wartościowym sojusznikiem w woj-
nie z terroryzmem, decydując się na użycie oddziałów bojowych w misji irackiej 
(w przeciwieństwie do Kanady czy Nowej Zelandii), a premier Howard i jego rząd 
nie protestowali przeciwko Abu Ghraib czy Guantanamo, wreszcie nie kwestionowa-
li informacji wywiadowczych o posiadaniu przez Saddama Husajna broni masowego 
rażenia280. Pewnym niebezpieczeństwem dla australijskiego bezpieczeństwa stała się 
jednak ilość operacji prowadzonych za granicami i struktura sił zbrojnych, wśród 
których zaczęły przeważać siły ekspedycyjne, co znacząco obniżało potencjał obron-
ny samej Australii281. Koniec kadencji J. Howarda to podpisanie we wrześniu 2007 
roku Traktatu o współpracy handlowej w zakresie bezpieczeństwa (Treaty on Defense 
Trade Cooperation)282.

Ograniczenie australijskiej obecności militarnej w Iraku zadeklarował w swojej 
kampanii Kevin Rudd, ale jego idealistyczno-pragmatyczna polityka nie doprowa-
dziła jednak do znaczącego osłabienia sojuszu między oboma krajami. Te założenia 

278 Zob. Defense 2000: Our Future Defense Force, Australian Defense White Paper, dostępne 
w Internecie: http://www.defence.gov.au/publications/wpaper2000.PDF (12.01.2012), s. 34−36.

279 Warto zauważyć, że wybór George’a Busha na prezydenta USA był przez Johna Howarda bardzo 
dobrze postrzegany ze względu na styl sprawowania prezydentury (bliższy mu niż styl Clintona) oraz 
zespół doradców, którzy dobrze znali i rozumieli Australię (Zastępca Sekretarza Obrony Paul Wolfowitz, 
Zastępca Sekretarza Stanu Richard Armitage czy Przedstawiciel USA ds. Handlu Robert Zoelick), co 
zdecydowanie ułatwiało kontakty między obu krajami. Zob. H. White, Australia–U.S. Relations: Mr. 
Howard Goes to Washington: The U.S. and Australia in the Age of Terror, dostępne w Internecie: http://
csis.org/fi les/media/csis/pubs/0302qus_australia.pdf (12.11.2011). 

280 Nie dziwi więc, że prezydent Bush bardzo cenił J. Howarda, nazywając go nawet „człowiekiem 
ze stali”. P. Dibb, Indonesia: The Key to South-East Asia’s Security…, s. 38.

281  Ibidem, s. 38−39.
282 Traktat dawał Australii większy dostęp do amerykańskich technologii militarnych, ale był 

traktowany jako forma nagrody za współpracę w Iraku i Afganistanie. Zob. B. Vaughn, The U.S.–
Australia Treaty on Defense Trade Cooperation, CRS Report for Congress, Congressional Research 
Service, Washington 2007.
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traktowano jednak jako jedno z podstawowych wyzwań dla polityki USA wobec tego 
kraju i całego regionu, zwracając też uwagę na fakt, że Australia będzie rozważniej-
szym czy słabiej angażującym się członkiem koalicji antyterrorystycznej, rząd pre-
miera Rudda będzie raczej forsował wielostronny dialog bezpieczeństwa w regionie, 
co sprawi, że USA będą musiały dostosować swoją dotychczasową politykę, a wresz-
cie że czynnik chiński będzie najpoważniejszym wyzwaniem dla sojuszu australij-
sko-amerykańskiego283. Kevin Rudd faktycznie forsował swoją koncepcję Wspól-
noty Azji i Pacyfi ku, a czynnik chiński pozostawał kluczowy w regionie dla sojuszu 
USA−Australia, ale sojusz przetrwał, choć stopniowo (acz już za rządów premiera 
Howarda) mogliśmy obserwować coraz wyższy stopień współpracy z Japonią i Chi-
nami284. W Białej Księdze na temat obrony (Defense White Paper) z roku 2009 zwra-
ca się uwagę na fakt, że bezpieczeństwo Australii opiera się na jej potencjale, a po-
moc sojusznicza USA byłaby potrzebna tylko w przypadku ataku ze strony głównego 
mocarstwa, którego potencjał daleko przekraczałby możliwości samodzielnej obrony 
przez Australię. Stąd najważniejsze aspekty sojuszu to partnerstwo wywiadowcze 
oraz technologiczne oraz możliwość polegania na nuklearnym potencjale USA285. 

Od 2001 roku coraz mocniej zaczęto w Australii akcentować chęć zawarcia poro-
zumienia o strefi e wolnego handlu z USA, która miała zresztą być traktowana nie tyl-
ko jako umowa gospodarcza, ale też jako polityczne narzędzie wzmacniające sojusz. 
Zawarcie dwustronnego układu było postrzegane jako przystające do amerykańskiego 
założenia o budowie również systemu preferencyjnych porozumień gospodarczych 
na zasadzie piasty i szprychy (hub-and-spokes), czyli sieci układów dwustronnych 
zamiast wielostronnych, co naturalnie wzmacniało pozycję USA w negocjacjach. 
Szybkie zakończenie negocjacji było również postrzegane jako swego rodzaju na-
groda dla Australii za wsparcie wojny z terroryzmem. Porozumienie weszło w życie 
1 stycznia 2005 roku286. Obecnie kluczowe dla USA wydają się negocjacje między 
innymi z Australią w ramach Trans-Pacyfi cznego Partnerstwa Strategicznego (TPP 
Trans-Pacifi c Strategic Partnership)287.

Strefa wolnego handlu pomiędzy USA i Australią wydaje się szczególnie ko-
rzystna dla USA, gdyż od czasu jej podpisania do roku 2009 eksport towarów do 
Australii wzrósł o 53%, podczas gdy import z Australii o 14%. Łączna wartość in-
westycji amerykańskich w Australii wyniosła w 2009 roku 106,4 mld USD, a austra-
lijskich w USA 45,7 mld USD (w obu przypadkach wzrost o około 12,5% w stosun-

283 Por. W. Tow, Still an ‘Excellent’ Relationship: Australian-American Relations in Testing Times, 
Asia-Pacifi c Center for Security Studies, February 2006, dostępne w Internecie: http://www.apcs.org/
Publications/TOW.pdf (12.11.2011).

284 Por. F. Frost, Perspectives of Australian Foreign Policy, 2006, „Australian Journal of International 
Affairs”, vol. 61, no. 3, 2007.

285 Zob. Defending Australia in the Asia-Pacifi c Century: Force 2030, Defense White Paper 2009, 
Department of Defense, dostępne w Internecie: http://www.defence.gov.au/whitepaper/docs/defence_
white_paper_2009.pdf (12.11.2011), s. 50.

286 Pełny tekst traktatu: Australia−United States Free Trade Agreement, dostępny w Internecie: http://
www.dfat.gov.au/fta/ausfta/fi nal-text/index.html (12.11.2011). Analiza strefy wolnego handlu: P. Dee, The 
Australia–US Free Trade Agreement: An Assesment, „Pacifi c Economic Papers”, no. 345, 2005.

287 Szerzej na ten temat w kolejnym rozdziale.
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ku do 2008 roku)288. Dane dotyczące obrotów towarowych między Australią a USA
w latach 1990−2011 przedstawia tabela 4.5. Warto szczególnie zwrócić uwagę na 
zwiększającą się nadwyżkę handlową, jaką notują w obrotach z Australią Stany Zjed-
noczone.

Tabela 4.5. Obroty towarowe USA−Australia (dane w mln USD)

Rok Eksport Import Bilans

1990 8 538 4 447 4 091

1991 8 404 3 988 4 416

1992 8 876 3 688 5 188

1993 8 277 3 297 4 980

1994 9 781 3 202 6 579

1995 10 789 3 323 7 466

1996 12 008 3 868 8 140

1997 12 063 4 602 7 461

1998 11 918 5 387 6 531

1999 11 818 5 280 6 538

2000 12 482 6 438 6 044

2001 10 931 6 478 4 453

2002 13 085 6 479 6 606

2003 13 088 6 414 6 674

2004 13 958 7 546 6 412

2005 15 588 7 342 8 246

2006 17 546 8 204 9 342

2007 19 178 8 615 10 563

2008 22 219 10 589 11 630

2009 19 599 8 011 11 588

2010 21 797 8 583 13 214

2011 27 515 10 239 17 276

Suma 309 458 136 020 173 438

Źródło: U.S. Census Bureau, Trade in Goods with Australia, dostępne w Internecie: http://www.census.
gov/foreign−trade/balance/c6021.html (12.02.2012).

Obecnie nadal kluczowym wyzwaniem dla Australii i sojuszu australijsko-ame-
rykańskiego pozostaje stały wzrost potęgi Chińskiej Republiki Ludowej,  wobec 

288 Dane za Biurem Przedstawiciela USA ds. Handlu, dostępne w Internecie: http://www.ustr.gov/
sites/default/fi les/uploads/reports/2009/NTE/asset_upload_fi le406_15455.pdf (12.01.2012). W tym samym 
opracowaniu znajduje się też ocena funkcjonowania strefy wolnego handlu.
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 którego Australia powinna prowadzić politykę zagraniczną włączającą ten kraj w sy-
stem regionalny, co jednak może osłabiać pozycję USA289. Istotnym momentem była 
wizyta w Canberze w listopadzie 2011 roku290 prezydenta Obamy, który w przemó-
wieniu w parlamencie podkreślał trwałość sojuszu australijsko-amerykańskiego, ale 
skupił się jednak przede wszystkim na roli USA w regionie Azji i Pacyfi ku i na fak-
cie, że Stany Zjednoczone są i będą tam obecne. Wreszcie, co niezmiernie istotne, 
zadeklarował, że USA rozmieszczą w Australii 2,5 tys. marines w ramach bardziej 
elastycznej koncepcji obecności wojskowej w regionie Azji i Pacyfi ku291. W raporcie 
Congressional Research Service ze stycznia 2012 roku zwraca się uwagę na fakt, że 
ostatni trzej premierzy Australii (Gillard, Rudd, Howard) podkreślali rolę USA jako 
stabilizatora regionu Azji i Pacyfi ku, jednocześnie zauważając, że taką rolę w swoim 
regionie odgrywa Australia (w odniesieniu do na przykład Timoru Wschodniego czy 
Wysp Salomona), i eksponuje tradycyjne związki, również w obszarze kontaktów 
międzyludzkich czy międzykulturowych292. Jednak w rzeczywistości rosnąca rola 
Azji, w tym jej rola w polityce i gospodarce australijskiej, z pewnością stanowi po-
ważne wyzwanie dla sojuszu, a – jak pisał w „The Australian” Michael Wesley – 
propozycja stacjonowania amerykańskich marines stanowi dobry punkt wyjścia do 
solidnej oceny sojuszu293.

289 Por. H. White, Power Shift: Rethinking Australia’s Place in the Asian Century, „Australian 
Journal of International Affairs”, vol. 65, no. 1, 2011.

290 Warto zauważyć, że Australia nie jest bardzo częstym celem wizyt prezydentów USA. George 
H. Bush odwiedził ten kraj raz, Bill Clinton raz, George W. Bush dwa razy (raz ze względu na szczyt 
APEC w 2007 r.), prezydent Obama, jak dotąd, raz.

291 Zob. Remarks by President Obama to Australian Parliament, November 17, 2011, dostępne 
w Internecie: http://www.whitehouse.gov/the-press-offi ce/2011/11/17/remarks-president-obama-australian-
parliament (12.12.2011). Zob. też analizę m.in. tego wystąpienia w: M. Fullilove, Obama’s Australian 
Visit and the Australia−United States−China Strategic Triangle, Remarks to the American Australian 
Association, New York City, 6 February 2012, dostępne w Internecie: http://www.lowyinstitute.org/
Publication.asp?pid=1810 (12.02.2012).

292 Por. B. Vaughn, Australia: Background and U.S. Relations, CRS Report for Congress, 
Congressional Research Service, Washington 2012.

293 M. Wesley, Calm Assesment of U.S. Alliance Needed, „The Australian”, 27 April 2012, dostępne 
w Internecie: http://www.theaustralian.com.au/news/world/calm-assessment-of-us-alliance-needed/story-
e6frg6ux-1226339154960 (28.04.2012).



POLITYKA USA WOBEC ORGANIZACJI 
REGIONALNYCH, SZCZEGÓLNIE

APEC I ASE AN

W piątym rozdziale niniejszej pracy przedstawiona zostanie architektura instytu-
cjonalna  regionu Azji i Pacyfi ku oraz polityka USA wobec instytucji regionalnych. 
W rozdziale tym zaprezentowane zostaną dwie, jak założono w niniejszej pracy, 
przeciwstawne koncepcje tego systemu, których ucieleśnieniem mogą być dwa ugru-
powania regionalne: APEC i ASEAN. Z jednej strony przedstawione zostanie Forum 
Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfi ku (APEC Asia-Pacifi c Economic Coopera-
tion) – organizacja ogólnoregionalna, skupiająca 21 gospodarek Pacyfi ku i symbo-
lizująca region czy wspólnotę Pacyfi ku, w której USA mają naturalne miejsce, gdyż 
są mocarstwem Pacyfi ku. Z drugiej zaś strony Stowarzyszenie Narodów Azji Połu-
dniowo-Wschodniej (ASEAN Association of Southeast Asian Nations)1 wraz jego 
pochodnymi, to jest ASEAN Plus Trzy (APT ASEAN Plus Three)2 i Szczytem Azji 
Wschodniej (EAS East Asian Summit)3, która to organizacja symbolizuje region czy 
wspólnotę Azji Wschodniej, w której rola USA wynika z sieci powiązań z regionem, 
nie zaś z położenia geografi cznego, stąd pozycję w odniesieniu do  ASEAN i pochod-
nych USA muszą sobie cały czas wypracowywać. Przystąpienie USA do Szczytu 
Azji Wschodniej w listopadzie 2011 roku istotnie tę pozycję wzmacnia i jest z pew-
nością sukcesem administracji Baracka Obamy. W niniejszym rozdziale przyjęto, że 
w pewien sposób zostaną sobie przeciwstawione integracja w ramach basenu Pacy-
fi ku oraz integracja w ramach Azji Wschodniej4. Jeśli chodzi o pożądaną z punktu 

1 Organizacja posiada 10 członków, państw Azji Południowo-Wschodniej, to jest Birmę/Myanmar, 
Brunei, Filipiny, Indonezję, Kambodżę, Laos, Malezję, Singapur, Tajlandię i Wietnam.

2 Członkami APT są: 10 przedstawionych państw Azji Południowo-Wschodniej oraz Chińska 
Republika Ludowa, Japonia i Republika Korei.

3 Członkami EAS oprócz 13 wymienionych wyżej państw są Indie, Australia i Nowa Zelandia, a od 
listopada 2011 r. Stany Zjednoczone i Rosja.

4 W tym kontekście można znów odwołać się do pracy E. Haliżaka przeciwstawiającej Wspólnotę 
Pacyfi ku Wspólnocie Wschodnioazjatyckiej. Por. E. Haliżak, Wspólnota Pacyfi ku a Wspólnota 
Wschodnioazjatycka Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006, passim.

V
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widzenia USA integrację w ramach Pacyfi ku, to możemy mówić przede wszystkim 
o Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfi ku (APEC), organizacji, która obe-
jmuje obecnie wiele aspektów. Jak jednak wspomniano wcześniej, jej efektywność 
znacząco mogłaby wzrosnąć, gdyby doprowadzić do sytuacji, w której skupiałaby się 
ona na sprawach gospodarczych.

W pewnej mierze pochodną ASEAN jest też Forum Regionalne ASEAN (ARF 
ASEAN Regional Forum)5, które jednak ma znacznie szersze spektrum członkostwa, 
stąd nie będzie występować na osi APEC−ASEAN, czyli Azja Wschodnia−Pacyfi k 
(jeśli miałoby być ujmowane to jako organizacja Pacyfi ku). Istotniejsze wydaje się 
tutaj podkreślenie roli ARF w budowaniu regionalnego systemu bezpieczeństwa, op-
artego na współpracy wszystkich liczących się podmiotów, przy istotnej roli USA. 
Warto zauważyć, że jest to organizacja stosunkowo słaba, która przy maksymalnej 
inkluzyjności sprawia, że wszyscy potencjalni adwersarze z regionu znajdują się we-
wnątrz niej, co, szczególnie przy przyjęciu norm tak zwanej ASEAN Way, znacząco 
osłabia jej pozycję.

W rozdziale tym podjęta też zostanie próba wykorzystania koncepcji Wspólnoty 
Azji i Pacyfi ku australijskiego premiera Kevina Rudda dla oceny możliwości powią-
zania różnych aspektów i organizacji regionalnych oraz stworzenia bądź to nowej 
organizacji obejmującej dotychczasowe pomioty i aspekty współpracy, bądź oddania 
poszczególnych funkcji poszczególnym organizacjom. W pracy przyjęto, że wskaza-
ne byłoby przejęcie części zadań przypisanych APEC, szczególnie w zakresie bez-
pieczeństwa, w tym bezpieczeństwa miękkiego, przez Forum Regionalne ASEAN, 
a skupienie się APEC na sprawach gospodarczych. Jednocześnie aspekty związa-
ne z bliższą współpracą gospodarczą, w tym z regionalnymi dobrami publicznymi, 
zgodnie z zasadą subsydiarności lepiej oddać organizacji bądź organizacjom na po-
ziomie niższym, a jednocześnie o ściślejszej strukturze, to jest ASEAN, APT, EAS, 
które to również, zgodnie z teoriami integracyjnymi, posiadają znacząco wyższy tak 
zwany potencjał integracyjny6 (wydaje się, że również współpraca na wyższym po-

5 Członkami ARF są: Australia, Bangladesz, Birma/Myanmar, Brunei, Chińska Republika Ludowa, 
Filipiny, Indie, Indonezja, Japonia, Kambodża, Kanada, Korea Południowa, Korea Północna, Laos, 
Malezja, Mongolia, Nowa Zelandia, Pakistan, Papua-Nowa Gwinea, Rosja, Singapur, Sri Lanka, Stany 
Zjednoczone, Tajlandia, Timor Wschodni, Wietnam, Unia Europejska.

6 W kontekście założeń przedstawionych przez Josepha Nye’a, to jest przy założeniu: (1) symetrii 
lub równości gospodarczej podmiotów – czynnik ten uznaje on za szczególnie istotny w przypadku 
integracji regionalnej, przy czym jeśli udaje się wyodrębnić obszary kluczowe, to jego znaczenie może 
być mniejsze; (2) zgodności wartości wśród elit – Nye podkreśla, że im wyższa ta zgodność, tym większa 
szansa, że ugrupowanie nie straci swojego tempa integracji; (3) istnienia pluralizmu – dzięki temu może 
zwiększać się liczba grup, które mają interes w zachodzących procesach integracyjnych, które mogą 
zarówno dążyć do utrzymania tempa w sferach objętych już integracją, jak i do rozszerzenia jej na nowe 
obszary; (4) zdolności państw członkowskich do adaptacji i reakcji – w tym wymiarze zwraca się uwagę 
na stabilność wewnętrzną – im lepiej decydenci radzą sobie z problemami wewnętrznymi, tym większa 
szansa, że będą w stanie efektywnie uczestniczyć w ugrupowaniu integracyjnym. Warto też zwrócić uwagę 
na trzy czynniki związane z postrzeganiem integracji, to jest: (1) sprawiedliwość w rozdziale korzyści 
z integracji – im bardziej wydaje się, że korzyści są dzielone sprawiedliwie, tym większa szansa na dalszą 
integrację, (2) przekonanie decydentów, że integracja wpływa na rozwiązywanie ich zewnętrznych 
problemów, takich jak zależność od eksportu, zagrożenie ze strony mocarstw, zmiana statusu w systemie 
międzynarodowym, (3) niskie widoczne koszty integracji, szczególnie w jej początkowej fazie. Por. 
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ziomie niż strefa wolnego handlu nie jest możliwa w odniesieniu do basenu Pacyfi ku, 
a nawet ta propozycja jest dalece nietrafi ona, obserwując dotychczasowe osiągnięcia 
integracyjne i interesy głównych podmiotów w ramach APEC). Problemem w tym 
wypadku mogą być interesy USA. Warto też wziąć pod uwagę propozycję Kevina 
Rudda w sprawie utworzenia Wspólnoty Azji i Pacyfi ku (APC), choć na obecnym 
etapie nie wydaje się, aby miała ona większe szanse na realizację. Trzeba jednak za-
uważyć, że po rozszerzeniu Szczytu Azji Wschodniej (EAS) o USA i Rosję, nowo po-
wstała organizacja w zasadzie odpowiada propozycji APC. Warto też zwrócić uwagę 
na forsowaną obecnie przez USA koncepcję Porozumienia ws. Trans-Pacyfi cznego 
Strategicznego Partnerstwa Gospodarczego (TPP Trans-Pacifi c Strategic Economic 
Partnership Agreement), która wydaje się mieć większe szanse powodzenia niż APC, 
szczególnie w sferze gospodarczej. Co jednak niezmiernie istotne, gdyby doszło do 
budowy organizacji uznającej za podstawę TPP, USA mogłyby zapewnić sobie two-
rzenie struktur i zasad wysoce korzystnych dla swojego kraju i interesu narodowego, 
szczególnie w sferze gospodarczej. Obecnie organizacja ta wydaje się mieć bardzo 
małe znaczenie w systemie regionalnym Azji i Pacyfi ku, ale koncepcja zwiększenia 
jej roli zakłada, że USA najpierw włączyłyby się w to porozumienie.

W pierwszej części rozdziału zostanie przeanalizowane Forum Współpracy Go-
spodarczej Azji i Pacyfi ku (APEC)7, jedyna organizacja o zasięgu ogólnoregional-
nym, oraz polityka USA wobec tego ugrupowania. Skupiając 21 państw regionu, 
w tym USA, Rosję, Japonię i trzy „państwa” chińskie, oraz obejmując około 41% 
ludności świata, 56% produktu światowego brutto oraz 49% handlu światowego8, 
forum to wydaje się kluczowe nie tylko z punktu widzenia systemu regionalnego 
basenu Pacyfi ku, ale także systemu światowego. Szerokie omówienie tej organizacji 
wynika również z faktu, że USA są jej członkiem, a tworzenie architektury basenu 
Pacyfi ku jest o wiele korzystniejsze z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, gdyż 
naturalnie uprawomocnia ich pozycję w tak pojmowanym regionie.

W drugiej części polityka USA zostanie odniesiona do Stowarzyszenia Narodów 
Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) oraz pochodnych od niego organizacji, czyli 
ASEAN Plus Trzy (APT), Szczytu Azji Wschodniej (EAS) oraz Forum Regionalne-
go ASEAN (ARF), w których przyjmuje się kluczową, przynajmniej formalnie, rolę 
ASEAN. Szczególna uwaga zostanie poświęcona trzem pierwszym organizacjom, 
ze względu na ich rolę w budowaniu wspólnoty Azji Wschodniej, która może spra-

J. Nye, Peace in Parts: Integration and Confl ict in Regional Organization, Little, Brown, Boston 1971, 
cyt. za: J. Dougherty, R. Pfaltzgraff, Contending Theories of International Relations…, s. 444−445.

7 W literaturze możemy spotkać się również z nazwą Rada Współpracy Gospodarczej Azji 
i Pacyfi ku oraz, wydającą się najdokładniejszą z punktu widzenia dokładności przekładu, Współpraca 
Gospodarcza Azji i Pacyfi ku. Ze względu na fakt, że współpraca ta posiada jednak pewną strukturę 
organizacyjną, a jednocześnie w znacznej mierze bazuje na dialogu i konsultacjach przy zachowaniu 
pełnej dobrowolności, w niniejszej pracy będzie używana nazwa Forum Współpracy Gospodarczej Azji 
i Pacyfi ku − odzwierciedla ona też informacje zawarte w ofi cjalnym serwisie internetowym APEC, który 
mówi, że „APEC działa jako wspólne, wielostronne forum gospodarcze i handlowe” (wytłuszczenie 
autora), cyt. za: http://www.apec.org (25.10.2010).

8 Dane za ofi cjalnym serwisem internetowym APEC, dostępne w Internecie: http://www.apec.org 
(25.10.2010).



Wiek Pacyfi ku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfi ku...188

wić, że pozycja USA w regionie, szczególnie ta zinstytucjonalizowana, będzie ulegać 
osłabieniu, choć warto wziąć pod uwagę, że wejście USA do EAS w 2011 roku sytu-
ację w pewnej mierze zmienia9.

5.1. APEC – NAJWAŻNIEJSZA ORGANIZACJA 
OGÓLNOREGIONALNA

APEC ze względu na swoje rozmiary i znaczenie wydaje się organizacją kluczo-
wą nie tylko w regionie Azji i Pacyfi ku, ale również w całym systemie światowym. 
Szczególne jej miejsce w niniejszej pracy wynika też z faktu, że USA są jej człon-
kiem, i że obejmuje wszystkich kluczowych aktorów basenu Pacyfi ku. 

Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfi ku (APEC) powstało formalnie 
w dniach 6−7 listopada 1989 roku, kiedy w Canberze zgromadzili się ministrowie 
z 12 pańs tw założycielskich tej organizacji, to jest Australii, Brunei, Filipin, Indone-
zji, Japonii, Kanady, Republiki Korei, Malezji, Nowej Zelandii, Singapuru, Stanów 
Zjednoczonych oraz Tajlandii. Przybyli oni na zaproszenie premiera Australii Ro-
berta Hawke’a i to właśnie Australii oraz ściśle współpracującej z nią Japonii należy 
przypisać kluczową rolę w powstaniu tej organizacji.

Na spotkaniu w Canberze w 1989 roku postanowiono, że jest zbyt wcześnie, za-
równo dla forum na szczeblu ministerialnym, jak i dla mechanizmu wspierającego, 
aby decydować o jakiejś strukturze organizacyjnej. Zdecydowano się jednak przyjąć 
zaproszenia Singapuru oraz Korei do zorganizowania kolejnych spotkań w latach 
1990−199110. W ten sposób zapoczątkowano ideę kraju/gospodarki11, która miała co-
rocznie gościć, a później przewodniczyć APEC w poszczególnych latach. 

9 USA są też członkiem ARF, które powinno być traktowane nieco odmiennie ze względu na fakt 
bardzo szerokiego spektrum członkostwa (stąd główna oś analizy Azja Wschodnia−Pacyfi k nie do końca 
ma tu zastosowanie, a jeśli ma, to ARF kieruje nas w stronę Pacyfi ku), w ramach którego mamy zarówno 
państwa z regionu Azji Wschodniej i Pacyfi ku, jak i Azji Południowej, ale także Unię Europejską, oraz 
ze względu na słabość tej organizacji, a wreszcie skupienie się Forum na sprawach bezpieczeństwa, 
czyli aspekcie omawianym mniej dokładnie w niniejszej pracy. Nie zmienia to faktu, że w książce 
tej przyjęto również rozszerzające instytucjonalne rozumienie basenu Pacyfi ku, biorące pod uwagę 
m.in. członkostwo w ARF, co wiąże się z faktem istotności problematyki bezpieczeństwa dla regionu 
z jednej strony i istotności państw członkowskich ARF spoza stricte basenu Pacyfi ku z drugiej, dla tego 
bezpieczeństwa (szczególnie Indii i Pakistanu).

10 Zob. Joint Statement, Asia-Pacifi c Economic Cooperation Ministerial Meeting, Canberra, 
6−7 November 1989…, s. 39.

11 Głównie ze względu na członkostwo w APEC trzech państw chińskich, to jest Chińskiej Republiki 
Ludowej, Hongkongu oraz Tajwanu (występującego pod nazwą Chiny-Tajpej), w APEC nie używa się 
określenia państwa członkowskie, zastępując je określeniem gospodarki członkowskie i przyjmując za 
punkt wyjścia odrębność obszarów celnych. Obecnie wszystkie, z wyjątkiem Hongkongu, gospodarki 
członkowskie APEC są de facto państwami, co jednak nie zmienia faktu, że najpoważniejsze kontrowersje 
dotyczą członkostwa w tej organizacji Tajwanu. Ze względu na naciski ChRL prezydent Tajwanu nie 
może uczestniczyć w spotkaniach liderów (szczytach) APEC. Zob. Kilbinder Dosanjh ed., Taiwan: 
Country Profi le 2008, Economist Intelligence Unit, London 2008, s. 16. W niniejszej pracy określenia 
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Państwo/gospodarka goszcząca APEC w danym roku pełni rolę: przewodniczące-
go APEC, gospodarza spotkań APEC, przewodniczy corocznym spotkaniom liderów 
APEC (szczytom) oraz spotkaniom ministerialnym, gości też spotkania wyższych 
urzędników oraz coroczną konferencję APEC Study Centers Consortium. Wyznacza-
ła również dyrektora wykonawczego Sekretariatu APEC (zmiana nastąpiła w 2010 
roku)12. To do tego właśnie państwa w największym stopniu należy ustalanie priory-
tetów działalności organizacji w danym roku.

Instytucjonalizacja APEC rozpoczęła się w roku 1992, kiedy podczas spotka-
nia ministerialnego w Bangkoku zdecydowano o utworzeniu Sekretariatu APEC. 
Zgodnie z zapisami w Bangkok Declaration on Asia-Pacifi c Economic Cooperiation 
(APEC) Institutional Arrangements Sekretariat miał być mechanizmem wspierają-
cym w celu ułatwiania i koordynacji działalności Forum, miał też zapewniać wspar-
cie logistyczne i techniczne, a także administrować sprawami fi nansowymi APEC 
według zaleceń SOM. Działalność Sekretariatu miała być prowadzona w imieniu 
gospodarek członkowskich APEC, według zaleceń ministrów przekazywanych przez 
wyższych urzędników (SOM)13.

Kiedy zastanawiano się nad powołaniem APEC, szczególnie w australijskich 
kręgach twórców tej organizacji, rozważano możliwość utworzenia organizacji na 
kształt OECD Azji i Pacyfi ku14, przy czym jej działalność miałaby być wspierana 
przez rządy narodowe oraz przez Pacifi c Economic Cooperation Council (PECC). 
Pojawiło się tu jednak kilka wątpliwości, przede wszystkim związanych z obawami 
o możliwe ograniczenie suwerenności państw członkowskich, co, szczególnie w ob-
szarze Azji Wschodniej, jest bardzo poważnym wyzwaniem, gdyż kraje te stosunko-
wo niedawno uzyskały niezależność. Poza tym uznano, że duża, kosztowna struktura 
administracyjna byłaby mniej elastyczna i trudniej byłoby się jej dostosować do ma-

państwa i gospodarki w odniesieniu do członków APEC będą używane zamiennie, z uwzględnieniem 
przedstawionych zastrzeżeń.

12 Podczas spotkania ministerialnego w Limie (Peru) w 2008 r. zatwierdzono decyzję SOM, aby 
mianować dyrektora wykonawczego (Executive Director) na stały okres od 2010 r. Procedura selekcji 
miała się zakończyć w 2009 r. Zob. Joint Statement, 20th APEC Ministerial Meeting, Lima, Peru, 
19−20 November 2008 [w:] APEC Key Documents 2008, APEC Secretariat, Singapore 2008, s. 28. 
Przewiduje się, że dyrektor ten będzie funkcjonariuszem międzynarodowym, a jego kadencja obejmie 
okres trzech lat, za: rozmowa autora z Tan Ee Khoonem, Dyrektorem Operacyjnym (Chief Operating 
Offi cer) w Sekretariacie APEC, przeprowadzona we wrześniu 2008 r. podczas pobytu badawczego 
w Singapurze.

13 Zob. Bangkok Declaration on Asia-Pacifi c Economic Cooperiation (APEC) Institutional 
Arrangements [w:] Selected APEC Documents 1989−1994…, s. 88−89.

14 Tego typu propozycje pojawiały się już w początkowych koncepcjach organizacji integracyjnych 
Pacyfi ku (jak OPTAD P. Drysdale’a) czy pierwotnych propozycjach Boba Hawke’a. Jeśli chodzi 
o praktyczne kroki, które należałoby podjąć w celu realizacji tej idei, to wymienia się w tym względzie: 
artykulację unikalnej roli APEC w regionalnym rozwoju polityki, zapewnienie stałego, profesjonalnego 
personelu dla Sekretariatu APEC oraz przeniesienie części aktywności tych forów do Sekretariatu. 
Niewątpliwie wzrost fi nansowania również wydaje się kluczowy. Biorąc pod uwagę obecne tendencje 
w reformie APEC, przesuwanie się organizacji w tym kierunku wydaje się bardzo realną perspektywą. 
Por. D. MacDuff, Yuen Pau Woo, APEC as a Pacifi c OECD Revisited [w:] R. Feinberg ed., APEC 
as an Institution: Multilateral Governance in the Asia-Pacifi c, Institute of Southeast Asian Studies, 
Singapore 2003, s. 47−64.
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jących ewoluować realiów APEC. Dodatkowo mniejsze kraje obawiały się zmniej-
szenia swojej roli, gdyby zdecydowano się na rozległą strukturę biurokratyczną. Wy-
daje się, że przyjęte rozwiązanie jest jednym z najgorszych, jeśli w perspektywie 
mielibyśmy liczyć na znaczące wzmocnienie i rozwój APEC15.

Z formalnego punktu widzenia kluczową rolę w APEC pełni spotkanie liderów –
szczyt APEC, który odbywa się corocznie w państwie przewodniczącym tej organi-
zacji. Pierwszy ze szczytów odbył się w 1993 roku na Blake Island w pobliżu Seattle 
w stanie Waszyngton. Zaproszenia na szczyt wysyłał wprawdzie prezydent Bill Clin-
ton, ale znacząca rola w koncepcji jego zwołania przypadła znów Australii: premier 
Paul Keating próbował zgromadzić liderów gospodarek APEC na spotkanie, któ-
re miałoby zdynamizować organizację. Prezydent Bush, jak pisał sam Keating, był 
temu niechętny, a sytuacja zmieniła się, kiedy na gospodarza Białego Domu został 
wybrany Bill Clinton, który zgodził się na inicjatywę. Keatingowi pozostało przeko-
nanie liderów z Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie zaś prezydenta Indonezji 
Suharto oraz Chińczyków, co zakończyło się sukcesem. Problemem był też udział 
Malezji, gdyż Mahathir bin Mohammad promował East Asian Economic Group 
(przemianowaną na East Asian Economic Caucus). Warto też zwrócić uwagę na rolę 
w tym procesie Sandry Kristoff, która wówczas w NSC odpowiadała za sprawy Azji 
i Pacyfi ku i była zwolenniczką integracji w ramach APEC16.

Spotkania te są kluczowe również ze względu na możliwość nawiązania dialogu 
liderów regionu, zarówno na płaszczyźnie wielostronnej, jak i dwustronnej (podczas 
nich liderzy przygotowują sobie plan spotkań z przywódcami innych uczestniczących 
państw). Nie ulega też wątpliwości, że okazja ta jest wysoko ceniona w państwach 
członkowskich APEC, gdyż w przeciwieństwie do innych spotkań (np. ARF17) na 
szczytach APEC bywają, dzięki czemu udawało się rozwiązać wiele problemów 
w stosunkach dwustronnych18.

15 Por. J. Ravenhill, APEC and the Construction of Pacifi c Rim Regionalism, Cambridge University 
Press, Cambridge 2001, s. 130−132. Autor, bazując się na wypowiedziach pierwszego Dyrektora 
Wykonawczego APEC Williama Bodde’a, sugeruje, że taka struktura, osłabiona dodatkowo nadzwyczaj 
wątłą pozycją Dyrektora Wykonawczego APEC, miała właśnie na celu uniemożliwienie rozwoju 
instytucjonalnego tej organizacji.

16 Zob. P. Keating, Engagement: Australia Faces the Asia-Pacifi c, Macmillan, Sydney 2000, 
s. 82−85, 88−90. 

17 ARF nie ma instytucji spotkania liderów państw i rządów, czyli szczytu, ale nawet spotkania 
ministerialne w ramach forum są często wysoce „niekompletne”.

18 Przykładem może być spotkanie prezydentów Clintona i Jianga w czasie szczytu APEC w Manili 
w 1996 r., w trakcie którego doszło do znacznego załagodzenia sytuacji po kryzysie w Cieśninie 
Tajwańskiej oraz uzgodnienia wizyty Jianga w Waszyngtonie na 1997 r. i wizyty Clintona w Pekinie 
w 1998 r. Por. D. Lampton, Same Bed, Different Dreams…, s. 54. Również pierwszy szczyt APEC 
w Seattle w 1993 r. był opisywany przez źródła chińskie jako punkt zwrotny w stosunkach USA−
ChRL po wydarzeniach na placu Tiananmen, choć w zasadzie doszło tylko do odczytania przez obu 
prezydentów (Clintona i Jianga) przygotowanych wcześniej oświadczeń. Por. Chinese President Jiang 
Zemin Attends the Seattle Summit [w:] Chronology of China–US Relations, dostępne w Internecie: http://
www.china.org.cn/english/china-us/26890.htm (25.10.2008); P. Tyler, A Great Wall: Six Presidents and 
China: an Investigative History, Public Affairs, New York 1999, s. 400. Także szczyt APEC w Auckland 
w Nowej Zelandii, gdzie spotkali się prezydenci Bill Clinton i Jiang Zemin, był kluczowy dla przełamania 
impasu w negocjacjach w sprawie przystąpienia ChRL do WTO, a wcześniej nadania Chinom stałej 
klauzuli najwyższego uprzywilejowania (PNTR Permanent Normal Trade Relations). Negocjacje zostały 
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Najważniejsze decyzje szczebla politycznego podejmowane są jednak podczas 
spotkań ministerialnych (Ministerial Meetings), które odbywają się corocznie bezpo-
średnio przed spotkaniami liderów APEC. To właśnie spotkanie ministerialne w Can-
berze zainicjowało działalność Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfi ku. 
W trakcie tych spotkań ministrowie spraw zagranicznych oraz ministrowie właściwi 
do spraw handlu/gospodarki analizują coroczną działalność organizacji oraz przygo-
towują rekomendacje, które często później w skróconej formie znajdują się w dekla-
racjach ze szczytów APEC. To również dokumenty ze spotkań ministerialnych za-
wierają kluczowe informacje na temat ewolucji celów, polityk oraz struktury APEC 
na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Najważniejszymi spotkaniami poziomu roboczego są spotkania wyższych urzęd-
ników (Senior Offi cials Meeting), które odbywają się trzy lub cztery razy do roku 
w państwie, które przewodniczy APEC. Wyżsi urzędnicy kierują komitetami, grupami 
roboczymi oraz zadaniowymi. Przygotowują oni rekomendacje i raporty na spotkania 
ministerialne oraz spotkania liderów APEC. Na poziomie roboczym działają cztery 
komitety, z którymi współpracują grupy robocze i zadaniowe, a także podkomitety 
i grupy eksperckie. Komitet ds. Handlu i Inwestycji (CTI Committee on Trade and 
Investment)19 odpowiada za działalność APEC w zakresie liberalizacji oraz ułatwień 
w handlu i inwestycjach. Komitet Kierowniczy Wyższych Urzędników ds. Współpra-
cy w Dziedzinach Gospodarczej i Technicznej (SCE − SOM Steering Committee on 
Economic and Technical Cooperation)20 ma za zadanie wsparcie utrzymania wzro-
stu i zrównoważonego rozwoju w regionie oraz zmniejszenie zróżnicowania gospo-
darczego pomiędzy państwami członkowskimi APEC, a także wspieranie rozwoju 
i dobrobytu poszczególnych społeczeństw i pogłębianie ducha wspólnoty w regio-
nie Azji i Pacyfi ku. Komitet Gospodarczy (EC Economic Committee)21 skupia się 
obecnie na promowaniu i wdrażaniu reformy strukturalnej w gospodarkach APEC. 
Komitet ds. Budżetu i Zarządzania (BMC Budget and Management Committee)22 
pełni rolę doradczą dla SOM w zakresie spraw budżetowych, „administracyjnych 
oraz zarządzania APEC.

Działalność APEC skupiona jest w dwóch obszarach, które stopniowo ewoluo-
wały wraz z ewolucją samej organizacji. Zmieniała się nie tylko struktura tych fi -
larów, ale także ich rola dla procesu integracji gospodarek członkowskich Forum23. 

zawieszone po zbombardowaniu ambasady chińskiej w Belgradzie w maju 1999 r. w czasie ofensywy 
NATO przeciw Jugosławii. Por. J. Fewsmith, The Politics of China’s Accession to the WTO, „Current 
History”, September 2000.

19 Ofi cjalne informacje na temat CTI dostępne w Internecie: http://www.apec.org/apec_groups/
committee_on_trade.html (25.10.2010).

20 Ofi cjalne informacje na temat SCE dostępne w Internecie: http://www.apec.org/apec/apec_groups/
som_committee_on_economic.html (25.10.2010).

21 Ofi cjalne informacje na temat EC dostępne w Internecie: http://www.apec.org/apec/apec_groups/
economic_committee.html (25.10.2010).

22 Ofi cjalne informacje na temat BMC dostępne w Internecie: http://www.apec.org/apec/apec_
groups/budget_and_management.html (25.10.2010).

23 Ofi cjalne dokumenty APEC mówią o trzech fi larach, to jest liberalizacji handlu i inwestycji, 
współpracy w dziedzinach gospodarczej i technicznej oraz ułatwieniach w działalności gospodarczej. 
Trade and Investment Liberalization, Business Facilitation, Economic and Technical Cooperation. 
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Jako kluczowy z punktu widzenia rozwoju i dynamiki organizacji możemy traktować 
fi lar obejmujący liberalizację i ułatwienia w zakresie handlu i inwestycji. Wyjątko-
wą cechą tej organizacji jest zasada otwartego regionalizmu (zakładającego w pew-
nym uproszeniu, ale i z marginesem błędu, niedyskryminację w stosunku do kra-
jów trzecich)24, która była popierana przez fora doradcze, a jej rola była szczególnie 
istotna w kontekście wsparcia, jakie APEC udzielało wielostronnym negocjacjom 
w ramach GATT/WTO25. 

Przełom i kluczowe decyzje w tym zakresie miały miejsce podczas spotkania 
liderów w Bogor w Indonezji w 1994 roku, kiedy to zgodzono się na ustanowie-
nie jako celu APEC wolnego i otwartego handlu w regionie nie później niż w roku 
2010 dla gospodarek wysoko rozwiniętych oraz do 2020 − dla krajów rozwijających 
się. Zwrócono przy tym szczególną uwagę, że APEC nie ma być zamkniętym blo-
kiem handlowym, a liberalizacja i ułatwienia będą też obejmować państwa trzecie. 
W oświadczeniu liderów mówiono o promocji wolnego przepływu dóbr, usług i ka-

Przytoczono za: APEC at a Glance, APEC Secretariat, Singapore 2008. Biorąc jednak pod uwagę 
bardzo dużą współzależność liberalizacji i ułatwień w handlu i inwestycjach (TILF) oraz znaczenie TILF 
i ECOTECH, w niniejszej pracy zdecydowano na skupieniu się na dwóch podstawowych obszarach.

24 Koncepcja otwartego regionalizmu, jak pisze Fred Bergsten, to próba pogodzenia rozwoju 
preferencyjnych porozumień handlowych z globalnym systemem handlowym opartym na zasadach 
GATT/WTO. Autor, który miał kluczowy wkład w raport EPG – na nim bazowała koncepcja otwartego 
regionalizmu w APEC − przedstawia pięć opcji rozumienia tego pojęcia (wersje te niekoniecznie są 
wzajemnie wykluczające się), to jest: (1) otwarte członkostwo, (2) bezwarunkowa klauzula najwyższego 
uprzywilejowania, (3) warunkowa klauzula najwyższego uprzywilejowania, (4) liberalizacja globalna, 
(5) ułatwienia w handlu. Raport EPG uwzględniał w zasadzie wszystkie, poza pierwszą, opcje, 
pozwalając na używanie różnych ścieżek, a właściwie łączenie ich. Warto podkreślić ten fakt, gdyż 
uproszczone postrzeganie otwartego regionalizmu zakłada, że adaptowana jest tylko druga ścieżka, to jest 
bezwarunkowa klauzula najwyższego uprzywilejowania w stosunku do państw trzecich. Por. F. Bergsten, 
Open Regionalism [w:] F. Bergsten ed., Whither APEC?: The Progress to Date and Agenda for the 
Future, Institute for International Economics, Washington 1997, s. 83−103. Ciekawą analizę otwartego 
regionalizmu w kontekście APEC, a w odniesieniu szczególnie do wzrastającej w regionie proliferacji 
preferencyjnych porozumień handlowych, można znaleźć w pracy Seok-young Choi, Revisiting the Open 
Regionalism of APEC: Assessment and New Challenges, Korea Institute for International Economic 
Policy, Seoul 2004, zobacz szczególnie s. 49−61.

25 Wielostronna liberalizacja handlu mogła przynieść o wiele korzystniejsze rezultaty niż liberalizacja 
w odniesieniu tylko do basenu Pacyfi ku. Rolę APEC w liberalizacji handlu światowego w ramach 
GATT podkreślał pierwszy przewodniczący EPG Fred Bergsten, zwracając uwagę na wyjątkowość tej 
organizacji: unikanie tworzenia zewnętrznych barier, a przez to efektu odwrócenia handlu, ale tworzenie 
grupy gospodarek, która będzie w stanie zarówno wesprzeć proces globalnych negocjacji handlowych 
w ramach GATT, jak i na poziomie regionalnym rozwiązać problemy, których na poziomie globalnym 
rozwiązać się nie dało. Por. F. Bergsen, APEC and World Trade: A Force for Worldwide Liberalization, 
„Foreign Affairs”, May−June 1994. Rolę Azji i Pacyfi ku oraz samego APEC jako lidera liberalizacji 
handlu i inwestycji w ramach WTO oraz lidera procesu WTO, a także działania, które należało podjąć, 
aby taką pozycję utrzymać, przedstawia też R. Garnaut, APEC, the WTO and Asia-Pacifi c Leadership 
for Global Trade and Investment Liberalization, „Discussion Paper Series”, APEC Study Center, 
Columbia University, New York 1997. Na temat roli, którą można przypisać APEC w kontekście jego 
potencjału ekonomicznego, a przez to możliwości wpływania na globalne negocjacje handlowe zarówno 
z historycznego punktu widzenia, jak i milenijnej rundy negocjacyjnej WTO, w tym strategii APEC 
krótko-, średnio- i długoterminowych (a w tym kontekście pojawiającego się problemu regionalizmu, 
otwartego regionalizmu czy multilateralizmu), zob. Sung-Hoon Park, The Relationship between the 
WTO and APEC: Trade Policy Options for APEC in the 21st Century, Korea Institute for International 
Economic Policy, Seoul 1999, passim. 
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pitału, a także o potrzebie ułatwień w handlu (trade facilitation), gdyż sama liberali-
zacja nie rozwija handlu wystarczająco silnie26. 

Stopniowo konkretyzowano założenia celów z Bogor, poprzez Agendę Działania 
z Osaki (OAA Osaka Action Agenda), w której sprecyzowano sposób osiągnięcia 
tych celów, Plan Działania z Manili (MAPA Manila Action Plan for APEC), w któ-
rym przedstawiono szczegółowy schemat dochodzenia do celów z Bogor oraz przy-
gotowane po raz pierwszy Indywidualne Plany Działania (IAPs Individual Action 
Plans). Przyspieszyć i bardziej sformalizować liberalizację, miał przygotowany 
w Vancouver program Wczesnej Dobrowolnej Liberalizacji Sektorowej (EVSL Early 
Voluntary Sectoral Liberalization) oraz wybór kolejnych sektorów do liberalizacji 
podczas spotkania w Kuala Lumpur.

Warto tutaj zauważyć problemy, przed jakimi stanęło APEC w związku z azja-
tyckim kryzysem gospodarczym z lat 1997−1998, który znacząco osłabił samą or-
ganizację i dynamikę liberalizacji handlowej w regionie. Istotne były też zmiany 
z Bandar Seri Begawan, polegające na wprowadzeniu elektronicznej wersji IAPs. 
Wyzwaniem, z którym powinno się zmierzyć APEC − i próbuje to zrobić − jest też 
proliferacja różnego rodzaju preferencyjnych porozumień handlowych, która powo-
duje powstanie sieci niejasnych reguł, zdecydowanie podnoszących koszty transak-
cyjne i ostatecznie utrudniających współpracę gospodarczą. Stąd wypracowywanie 
rozwiązań modelowych w tym zakresie wydaje się podejściem właściwym.

Istotne dla rozwoju i pewnej reorientacji APEC było przyjęcie Trade Facilitation 
Action Plan, przedstawionego liderom podczas spotkania w Los Cabos w Meksyku 
(2002). W ramach tego planu zakładano zmniejszenie kosztów transakcyjnych o 5% 
w ciągu pięciu lat. Wydaje się, że kierunek ułatwień w handlu stopniowo stawał się 
coraz istotniejszy, a postęp w tej dziedzinie może być kluczowy dla APEC27. 

Warto podkreślić, że kierunek rozwoju APEC w stronę raczej ułatwień w handlu 
i inwestycjach, który możemy obserwować od 2001 roku, powinien być tym kierun-
kiem, w którym organizacja powinna się rozwijać. Bardzo ważne jest też wzmocnie-
nie wysiłków na rzecz reformy strukturalnej wewnątrz poszczególnych gospodarek 
APEC. Nie zapominając oczywiście o głównym celu, którym jest wolny handel, po-
winna ona wziąć pod uwagę, że niezmiernie ciężko będzie doprowadzić do sytuacji, 
w której porozumienie regionalne, rozciągające przywileje na państwa trzecie, bę-
dzie korzystniejsze dla gospodarek członkowskich APEC niż istniejące dotychczas 

26 Por. APEC Economic Leaders Declaration on Common Resolve, Bogor, Indonesia, November 15, 
1994 [w:] Selected APEC Documents 1989−1994…, s. 6−7. Trudny proces dochodzenia do konsensusu 
oraz kształt negocjacji „od wewnątrz” i kluczową w nich rolę prezydenta Indonezji Suharto przedstawił 
w swych wspomnieniach P. Keating, Engagement: Australia Faces the Asia-Pacifi c…, s. 98−117.

27 Por. APEC Trade Facilitation Action Plan, dostępny w Internecie: http://www.apec.org/apec/apec_
groups/committee_on_trade.html (w dziale Downloads) (25.10.2010). Analizę dotyczącą roli ułatwień 
w handlu, szczególnie w odniesieniu do dwóch głównych aspektów, to jest ułatwień na granicach, czyli 
reform procedur celnych, oraz ułatwień wewnątrz poszczególnych krajów, czyli działań w zakresie 
poprawy infrastruktury (w tym interesujące studia przypadków), przedstawia raport australijskiego 
Departamentu Spraw Zagranicznych i Handlu: APEC Economies: Realizing the Benefi ts of Trade 
Facilitation: A Report Prepared for the APEC Ministerial Meeting, Los Cabos, Mexico 2002, Department 
of Foreign Affairs and Trade, Canberra 2002. 
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porozumienia preferencyjne bądź wiążące, a co ważniejsze zakładające wzajemność 
wielostronne negocjacje handlowe w ramach Światowej Organizacji Handlu. W tej 
sytuacji wskazane wydaje się, aby APEC stało się raczej kołem zamachowym WTO, 
tym bardziej, że wiele kluczowych sprzeczności przekładających się na impas nego-
cjacji wielostronnych wiąże się z gospodarkami członkowskimi APEC.

Lata 2005−2006 to działania na rzecz powrotu do realizacji celów z Bogor (Mapa 
drogowa z Busan – Busan Roadmap, oraz Plan Działania z Hanoi – Hanoi Action 
Plan). Wreszcie w 2007 roku mamy do czynienia z kolejnym bardzo znaczącym roz-
szerzeniem pola zainteresowania APEC na zmiany klimatyczne oraz bezpieczeństwo 
energetyczne (Sydney 2007).

Warto też zwrócić uwagę na rozszerzenie pola działania APEC i jego wizji w stro-
nę aspektów bezpieczeństwa, ofi cjalnie bezpieczeństwa handlu oraz bezpieczeństwa 
humanitarnego. Było ono bezpośrednim następstwem ataków terrorystycznych na 
USA z 11 września 2001 roku, a jednocześnie, jak przyjmuje się w tej pracy, posiada 
właściwości dysfunkcjonalne w stosunku do organizacji. Co więcej, wydaje się, że 
takie rozszerzenie działalności nie tylko nie sprawia, że APEC jest w stanie zajmo-
wać się rzeczywiście większą ilością zagadnień, ale wręcz doprowadza do rozdrob-
nienia stosunkowo skromnych zasobów, w tym zasobów ludzkich, co w konsekwen-
cji przyczynia się do znacznego osłabienia roli organizacji i możliwości jej działania 
w obszarach podstawowych.

Zgromadzeni w Limie (2008) liderzy odnieśli się do kryzysu gospodarczego, 
a w deklaracji zwrócono uwagę zarówno na dążenie do realizacji celów z Bogor, jak 
i na perspektywy powołania Strefy Wolnego Handlu Azji i Pacyfi ku (FTAAP) oraz 
wdrażanie II Planu ułatwień w zakresie handlu (TFAP II), Planu ułatwień w zakresie 
inwestycji (IFAP), a także rozwiązań modelowych w zakresie RTAs, FTAs i ochrony 
praw własności intelektualnej oraz wzmocnienia rynków kapitałowych28.

W związku z globalnym kryzysem fi nansowym oraz opóźnieniami w rundzie ne-
gocjacyjnej WTO z Doha członkowie ABAC wezwali w sierpniu 2009 roku liderów 
APEC, aby ci podjęli zdecydowane działania w celu stworzenia FTAAP, która to 
strefa mogłaby być czytelnym sygnałem, że region opiera się protekcjonizmowi29.

Spotkanie liderów w Jokohamie odbyło się w tym samym roku (2010), w którym 
zgodnie z deklaracjami APEC miało osiągnąć wolny handel dla krajów uprzemy-
słowionych (13 krajów APEC), w związku z czym odniesiono się do stopnia rea-
lizacji celów z Bogor, stwierdzając, że wiele jeszcze pozostało do zrobienia, przy 
czym zwrócono uwagę na wzrost handlu w zakresie towarów (średnio 7,1% rocznie 

28 Zob. A New Commitment to Asia-Pacifi c Development: Sixteenth APEC Economic Leaders’ 
Meeting, Lima, Peru, 22−23 November 2008 [w:] Key APEC Documents 2008, APEC Secretariat, 
Singapore 2008, s. 5−7.

29 Zdaniem członków ABAC tylko tworzenie globalnego popytu może przyspieszyć wychodzenie 
z kryzysu. Zwrócili oni uwagę, że FTAAP nie obejmowałaby tylko handlu towarami, ale też sektor usług, 
inwestycje i istotne dla biznesu uregulowania wewnątrzkrajowe (behind-the-border). Według nich jest to 
instrument zapewnienia regionowi wzrostu, z którego wszyscy skorzystają w jednakowym stopniu. Por. 
Business Leaders Push for Free Trade Area of the Asia-Pacifi c, Issued by the APEC Business Advisory 
Council, Danang Viet Nam, 27 August 2009, dostępne w Internecie: http://www.apec.org/~20090827_
business_leaders.html (25.11.2009).
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w krajach APEC w latach 1994−2008), wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych oraz spadek średnich stawek celnych. Zwrócono też uwagę na potrzebę i kroki 
prowadzące do budowy wspólnoty APEC30. Istotne było stworzenie założeń ścieżki, 
która ma prowadzić do powstania Strefy Wolnego Handlu Azji i Pacyfi ku (FTAAP)31.

Rok 2011 był ważny z punktu widzenia USA, gdyż to Stany Zjednoczone były 
gospodarką goszczącą APEC. W deklaracji liderów ogłoszonej w Honolulu odniesio-
no się do założeń z Jokohamy, skupiając się na wzmocnieniu regionalnej integracji 
gospodarczej, zwiększeniu handlu regionalnego, potrzebie współpracy w zakresie re-
gulacji (czyli barier poza- i parataryfowych) oraz wsparciu proekologicznego wzro-
stu (tu istotne jest ograniczenie energochłonności gospodarek APEC)32.

Od początku działalności APEC istniały obawy o sensowność tego projektu, moż-
liwe dublowanie istniejących struktur, a także koniunkturalny charakter organizacji33. 
Duże wątpliwości pojawiały się szczególnie przy okazji sytuacji kryzysowych. Robert 
Gilpin, jeszcze przed kryzysem azjatyckim, który dotkliwie obnażył słabości APEC, 
zwracał uwagę, że organizacja ta potrzebuje zasadniczych zmian, jeśli chce ode-
grać istotną rolę w nowym porządku międzynarodowym (inaczej będzie podrzędna 
w stosunku do organizacji integracyjnych w Europie i w Ameryce Północnej). Wią-
zało się to z brakiem celu, nieefektywną organizacją oraz nieadekwatną siłą (power),
a także faktem, że trzy dominujące w APEC mocarstwa (USA, Chiny i Japonia34) 
były zbyt podzielone, aby móc kierować APEC i stworzyć zeń odpowiednio silny 
organizm w regionie Azji i Pacyfi ku35. 

Jednocześnie mieliśmy do czynienia ze stałym wzrostem potencjału integracyj-
nego w basenie Pacyfi ku, co wiązało się ze zwiększaniem specjalizacji w produkcji 
i handlu międzynarodowym (w czym znaczną rolę odgrywała polityka GATT/WTO), 
znaczącymi postępami technologii informacyjnej, dzięki której kontakt między bar-
dzo oddalonymi regionami i prowadzenie między nimi interesów stawały się znacz-
nie prostsze, obniżającymi się kosztami transportu oraz stałym otwieraniem się na 
świat gospodarek Azji i Pacyfi ku, co zdecydowanie sprzyjało powstaniu i działalno-
ści organizacji takiej jak APEC36.

30 Por. The Yokohama Vision – Bogor and Beyond: Leaders’ Declaration, 18th APEC Leaders’ 
Meeting, Yokohama, Japan, 13−14 November 2010 [w:] Key APEC Documents 2010, APEC Secretariat, 
Singapore 2010, s. 1−7.

31 Por. Pathways to FTAAP [w:] Key APEC Documents 2010…, s. 12−13.
32 Por. The Honolulu Declaration − Toward a Seamless Regional Economy, dostępna w Internecie: 

http://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2011/2011_aelm.aspx (3.12.2011).
33 Por. H. Hughes, Does APEC Make Sense, „ASEAN Economic Bulletin”, vol. 8, no. 2, November 1991.
34  Rosja dołączyła do APEC po opublikowaniu tego artykułu (nie odnosząc się tutaj szerzej do jej roli 

jako mocarstwa, warto zaznaczyć, że może ona być traktowana jako mocarstwo sektorowe i regionalne, 
a wątpliwości może budzić, czy za region jej wpływów można uznać obszar Pacyfi ku). 

35 Por. R. Gilpin, APEC in a New International Order [w:] D. Hellmann, K. Pyle eds., From APEC 
to Xanadu: Creating a Viable Community on the Post-Cold War Pacifi c, M.E. Sharpe, New York 1997, 
s. 29−36.

36 Na te aspekty zwracają uwagę Andrew Elek i Hadi Soesastro, APEC: Rationale, Evolution, 
Achievements and Potential, Draft paper for PAFTAD 32, s. 7, dostępne w Internecie: http://www.eaber.
org/intranet/publish/paftad (25.08.2008).
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APEC było krytykowane, gdyż więcej tam mówiono, niż robiono. Jednak 
w pierwszym dziesięcioleciu istnienia APEC można mówić o pewnych sukcesach, 
takich jak popularyzacja otwartych rynków w wielu gospodarkach centralnie plano-
wanych, rola APEC w sukcesie Rundy Urugwajskiej GATT i rola w działalności na 
rzecz obniżania barier w ramach WTO37. W podobnym czasie John McKay zwracał 
uwagę na poważne przeszkody w realizacji celów APEC w odniesieniu do liberaliza-
cji i ułatwień w handlu i inwestycjach oraz współpracy w dziedzinach gospodarczej 
i technicznej38.

W 2005 roku dokonano przeglądu osiągnięć APEC, zwracając uwagę na to, że cła 
w gospodarkach APEC zostały obniżone ze średniego poziomu 16,9% do 5,5% oraz 
na przejrzystość procedury i dostępność danych dotyczących tych barier on-line, co 
znacznie ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych i obniża koszty transakcyjne. 
Wiele barier pozataryfowych również zostało usuniętych, ewentualnie zamienionych 
na cła. Również w sprawie handlu usługami postęp jest znaczący. Jeśli chodzi o uła-
twienia w handlu i inwestycjach, to zapisane w TFAP zadania ciągle były na etapie 
wczesnego wdrażania. Zwrócono też potrzebę stosowania przyjętych wcześniej do-
brych praktyk dla RTAs/FTAs, widząc w nich czynnik sprzyjający liberalizacji handlu 
w ramach APEC. Odniesiono się również do wzmocnienia wielostronnej liberalizacji 
handlowej (w ramach WTO) dzięki zaangażowaniu krajów APEC. Wreszcie podkre-
ślono, że w latach 1993−2003 wartość handlu wewnątrz APEC potroiła się, wartość 
bezpośrednich inwestycji zagranicznych zwiększyła się pięciokrotnie. Współpraca 
w ramach APEC wpłynęła też pozytywnie na wzrost gospodarczy w jego gospodar-
kach członkowskich, który to wzrost wyniósł w latach 1989−2003 46% w porówna-
niu z 36% dla krajów niebędących członkami APEC39. 

Warto zwrócić uwagę na te aspekty APEC, które czasem wymykają się obser-
wacjom, głównie ze względu na to, że nie mieszczą się w założonej agendzie. Są to: 
sam fakt istnienia APEC, który w świetle teorii integracyjnych nie powinien mieć 

37 Por. D. Emmerson, Appraising APEC: All Talk, No Walk? [w:] J. Rüland, E. Manske, W. Draguhn 
eds., Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC): The First Decade, RoutledgeCurzon, London 2002, 
s. 12−13.

38 W odniesieniu do TILF podstawowe problemy to: powolna adaptacja agendy APEC, brak 
priorytetów, niedobory w wypełnianiu zobowiązań członków wobec APEC, kiepskie procedury 
ewaluacyjne, niedostatek bodźców wspierających wypełnianie zobowiązań w ramach APEC, 
niewystarczające wsparcie polityczne dla dalszej liberalizacji, w zakresie ECOTECH: znaczne 
rozproszenie ograniczonych zasobów, proliferacja forów, brak koordynacji dla określonych celów, 
brak odpowiedniej władzy podkomitetu ds. ECOTECH, wiele inicjatyw nie posiada środków w celu 
ich realizacji, zob. J. McKay, APEC: Successes, Weaknesses, and Future Prospects, „Southeast Asian 
Affairs”, 2002. 

39 Por. A Mid-term Stocktake of Progress Towards the Bogor Goals: Busan Roadmap to Bogor 
Goals, The Seventeenth APEC Ministerial Meeting, Busan, Republic of Korea, 15−16 November 2005 
[w:] Key APEC Documents 2005, APEC Secretariat, Singapore 2005, s. 32−36. Analizę osiągnięć i drogi 
do osiągnięcia celów z Bogor można też znaleźć w: A. Elek, A Mid-term Review of the Bogor Goals: 
Strategic Issues and Options [w:] M. Borthwick et al., The Future of APEC and Regionalism in the 
Asia-Pacifi c: Perspectives from the Second Track, Centre for Strategic and International Studies−Pacifi c 
Economic Cooperation Council, Jakarta−Singapore 2005, s. 22−72. Autor zwraca m.in. uwagę na 
potrzebę liberalizacji w sektorach wrażliwych i możliwość ustanowienia ambitnych celów dla ułatwień 
w handlu w latach 2010−2020.
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miejsca − dodatkowo skłania państwa, które nie chcą być z tego forum wykluczo-
ne, do pewnego dostosowania swojego zachowania. Ważne jest też utrzymywanie 
zaangażowania rządu USA w region Azji i Pacyfi ku, nawet jeśli nie sprzyjają temu 
aktualne trendy polityczne. Forum pozwala też liderom nie tylko na spotkanie w du-
żej grupie, ale także na spotkania dwustronne, dzięki którym udaje się załatwić 
wiele trudnych problemów. Wreszcie APEC sprzyja budowaniu wspólnoty dzięki 
działalności grup roboczych, eksperckich, setkom corocznych spotkań i potrafi  się 
dostosowywać do zmieniających się okoliczności globalnych. Te osiągnięcia wyda-
ją się nie do przeceniania40. 

Poważnym zagrożeniem dla APEC stają się tworzone, szczególnie w regionie 
Azji Wschodniej, nowe instytucje integracyjne, które pewne zadania są w stanie 
realizować lepiej i skuteczniej niż APEC, między innymi dzięki mniejszemu zróż-
nicowaniu członków, mniejszemu ich oddaleniu geografi cznemu czy wreszcie sil-
nej konkurencji wymuszającej integrację. Ważnym problemem będzie znalezienie 
właściwego miejsca dla Forum wśród wielu organizacji integracyjnych regionu Azji 
i Pacyfi ku41.

Ocena APEC i miejsce, jakie powinno zająć w architekturze instytucjonalnej re-
gionu, z pewnością nie są łatwe do przedstawienia, jednak warto zwrócić uwagę na 
kilka elementów, które mogą pomóc w funkcjonowaniu tej organizacji. 

Z pewnością reforma instytucjonalna APEC, w szczególności zaś Sekretariatu 
wraz z wyposażeniem go w odpowiedni potencjał administracyjny i środki fi nanso-
we, wydaje się kluczowa dla osiągnięcia sukcesów w administrowaniu bardzo roz-
budowanym mechanizmem. Dodatkowo warto ograniczyć ilość istniejących forów, 
grup roboczych, zadaniowych, spotkań, aby móc skupić się na tych najważniejszych. 

Skupienie się na pierwotnych celach APEC – liberalizacji i ułatwieniach w han-
dlu i inwestycjach oraz współpracy w dziedzinach gospodarczej i technicznej − to 
aspekty, które powinny być osią działalności APEC. Obecnie szczególnie istotne 
w dziedzinie liberalizacji handlu i inwestycji wydaje się doprowadzenie do konwer-

40 Por. R. Feinberg, APEC 2007 and the Emerging Regional Architecture, dostępne w Internecie: http://
www.asialink.unimelb.edu.au/~feinberg260607.pdf (25.08.2008). Na rolę APEC w budowaniu wspólnoty 
jako kluczową zwracał też uwagę Hadi Soesastro, APEC: The Joy of a Process, „PECC Perspectives”, 
vol. 1, no. 1. Ciekawą analizę na temat roli APEC w powstaniu globalnej klasy średniej, przy skupieniu 
się jednak na tym problemie w odniesieniu do regionu Azji i Pacyfi ku przedstawia raport Departamentu 
Spraw Zagranicznych i Handlu Australii. W raporcie tym zwraca się szczególnie uwagę na szybszy niż 
w innych regionach wzrost PKB w regionie (s. 27), a także prognozy, że udział klasy średniej z tego regionu 
w globalnej klasie średniej (który obecnie jest niższy niż 20%) zwiększy się do ponad 40% w 2030 r. (s. 7). 
Rola APEC w tym procesie może być wyjątkowa dzięki następującym cechom: globalnemu wpływowi, 
zróżnicowaniu (w tym połączeniu rynków eksportowych i importowych), elastyczności i brakowi 
sformalizowania. W tym aspekcie zwraca się szczególnie uwagę na: reformę strukturalną, zarządzanie 
w sektorze fi skalnym, rozwój rynków fi nansowych, corporate governance. Podkreśla się też wzrost 
bezpieczeństwa humanitarnego, próby walki ze zmianami klimatycznymi i zapewnienie bezpieczeństwa 
surowcowego. Por. APEC and the Rise of the Global Middle Class, Economic Analytical Unit, Department 
of Foreign Affairs and Trade, Australian Government, Canberra 2007, passim.

41 Na ten aspekt zwracał uwagę Richard Weixing Hu, poruszając też kwestie zbyt rozbudowanego 
członkostwa (szczególnie w odniesieniu do Rosji, krajów Ameryki Łacińskiej czy Papui-Nowej Gwinei) 
oraz zbyt rozbudowanej agendy. Zob. R. Hu, APEC: The Challenge of Remaining Relevant, dostępne 
w Internecie: http://www.brookings.edu/opinions/2008/11_apec_hu.aspx (25.11.2008).
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gencji istniejących regionalnych i bilateralnych stref wolnego handlu. Jeśli chodzi 
o współpracę w dziedzinach gospodarczej i technicznej, to wzrost środków na ten 
cel z pewnością mógłby być korzystny szczególnie dla biedniejszych państw regio-
nu, przyczyniając się jednocześnie się do pobudzenia gospodarek państw zamożniej-
szych, często zmagających się z problemami defl acyjnymi (Japonia) przy jednocześ-
nie bardzo dużych rezerwach walutowych.

Ciągle niewystarczające są postępy organizacji w odniesieniu do ułatwień w han-
dlu, inwestycjach, działalności gospodarczej, ale rozwój w tych dziedzinach, który 
następuje stosunkowo intensywnie od 2001 roku, może być kluczowy dla utrzyma-
nia dynamiki APEC, a także może przynieść znaczące korzyści gospodarkom człon-
kowskim i samej organizacji, będąc źródłem głównych jej sukcesów w najbliższych 
latach. Wydaje się, że obecnie to właśnie jest najważniejsze pole, na którym APEC 
może odnieść sukces.

Wydaje się, że poważnym błędem było rozszerzanie agendy, początkowo o sprawy 
związane z bezpieczeństwem, zwalczaniem terroryzmu, wreszcie bezpieczeństwem 
miękkim, gdyż organizacja ta nie posiada odpowiedniego potencjału do zajmowania 
się tak rozbudowaną agendą, a co więcej, istnieje konkurencyjna organizacja, Forum 
Regionalne ASEAN (ARF), której działalność skupia się na sprawach bezpieczeń-
stwa. Również regionalne dobra publiczne, takie jak klimat, walka z zagrożeniami 
epidemiologicznymi, polityka energetyczna itp. nie wydają się na razie być w zakre-
sie możliwości działania APEC.

Ważnym problemem jest kwestia rozszerzenia członkostwa w APEC, co szczegól-
nie odnosi się do Indii, które są coraz ważniejszym uczestnikiem nie tylko systemu 
basenu Pacyfi ku, ale także systemu globalnego. Przyjęcie Indii w poczet członków 
postawiłoby APEC przed koniecznością zmierzenia się z innymi, mniej pożądanymi 
kandydaturami, stąd problem ten niełatwo rozwiązać.

Ciężko też rozstrzygnąć spór, czy APEC powinno zmierzać w kierunku OECD 
Azji i Pacyfi ku, czy raczej powinna być forsowana koncepcja zamkniętego bloku 
handlowego – Strefy Wolnego Handlu Azji i Pacyfi ku (FTAAP). Jeśli weźmie się 
jednak pod uwagę sieć istniejących porozumień liberalizujących handel w regionie 
oraz poziom liberalizacji w ramach WTO, a także ograniczenia, które wynikają z po-
lityki poszczególnych państw członkowskich, szczególnie zaś tych o największych 
gospodarkach; to nie wydaje się, żeby taka strefa wolnego handlu mogła osiągnąć 
jakość odpowiadającą potencjalnie zainwestowanym w jej utworzenie środkom, 
w związku z tym model OECD Pacyfi ku jest rozsądniejszy jako docelowy42. 

42 Również w analizie przeprowadzonej w oparciu o GTAP (Global Trade Analysis Project), 
w ramach której odniesiono się do czterech możliwych wersji regionalizmu, integracja bazująca na 
modelu otwartego regionalizmu okazała się przynosić największe korzyści. W przypadku FTAAP 
(regionalizm na podstawie zasady wzajemności) średni wzrost PKB wynosiłby 0,67%, w przypadku 
otwartego regionalizmu − 2,33% PKB, w przypadku regionalizmu − opartego na zasadzie wzajemności, 
ale z prowizjami (KNU) dla krajów trzecich 1,04%, zaś w przypadku liberalizacji handlu opartej o zasady 
WTO wzrost PKB wynosiłby tylko 0,5% Dane te są nieco uproszczone, gdyż odniesiono się do regionów 
analitycznych, wyciągając później średnią z uzyskanych wyników (regiony analityczne to: Australia 
i Nowa Zelandia; Japonia; Malezja, Indonezja, Tajlandia, Filipiny; Chiny; Hongkong, Korea, Tajwan, 
Singapur; Kanada, USA, Meksyk, Peru, Chile; Rosja). We wszystkich opcjach integracja jest niekorzystna 
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5.2. POLITYKA USA WOBEC APEC

W podrozdziale 5.1 omówiono APEC, podstawową instytucję integracyjną, która ist-
nieje i działa w obszarze basenu Pacyfi ku. W niniejszej pracy przyjęto też, że APEC 
symbolizuje integrację w obszarze Azji i Pacyfi ku, stąd jest podstawowym narzę-
dziem wielostronnej dyplomacji USA w regionie, a wzmacnianie tej organizacji leży 
w szeroko pojętym interesie USA, o ile chcą one utrzymać dotychczasową pozycję 
w regionie, a przynajmniej zapobiec silnemu jej osłabieniu. 

Jak twierdzi Ippei Yamazawa, czołowy badacz APEC z Japonii, obecność USA 
w tej organizacji wydaje się naturalna, biorąc pod uwagę, że były one zawsze blisko 
związane ze wzrostem w Azji Wschodniej jako rynek zbytu, źródło usług fi nanso-
wych, inwestycji bezpo średnich czy idei i modeli instytucjonalnych w zarządzaniu 
i biznesie43. Czołowy polski badacz, Edward Haliżak pisze natomiast, że obecnie 
organizacja ta jest traktowana jako podstawowe narzędzie polityki amerykańskiej 
w regionie, spełniając następujące funkcje:

1. jest środkiem liberalizacji handlu i inwestycji w regionie, a przez to stwarza 
większe możliwości konkurowania dla amerykańskich przedsiębiorstw;

2. uniemożliwia powstanie wschodnioazjatyckiego bloku handlowego;
3. stwarza możliwość dialogu między Chinami i Tajwanem;
4. wiąże instytucjonalnie Azję Wschodnią i Amerykę Północną, legitymizując 

tym samym obecność USA w regionie Azji i Pacyfi ku44.
W połowie lat 90., kiedy APEC cechowało się największą dynamiką, pojawiały 

się spekulacje, że organizacja ta może być narzędziem USA do wprowadzenia hege-
monii w regionie, szczególnie poprzez narzucenie agendy gospodarczej. Wprawdzie 
współzależność ograniczała możliwość użycia narzędzi militarnych i gospodarczych, 
a samo APEC, poprzez konsensualne podejmowanie decyzji, również zabezpieczało 
się przed narzuceniem hegemonii jednego z państw, jednak odpowiednie kierowa-
nie procesem APEC mogło doprowadzić do socjalizacji elit politycznych Azji na 
podstawie wzorców amerykańskich. Pomijając wiele czynników tu opisanych, brak 
wystarczającej atrakcyjności amerykańskich wzorców kulturowych i gospodarczych 
uniemożliwił narzucenie APEC agendy gospodarczej promowanej przez USA45. Mie-

dla Rosji (od −3,29 przy modelu WTO do −0,99 przy FTAAP), w większości niekorzystna dla regionu 
analitycznego Ameryk (jedynie przy otwartym regionalizmie wzrost PKB o 0,24%). Por. Hikari Ishido, 
APEC Members Complementarity and Connectivity: A Spatial-Economic View, Paper presented at the 
ASCC Conference, 13−15 July 2009, Singapore. Dane te różnią się istotnie od przytaczanych wcześniej 
wyników badań Drake-Brockman i P. Drysdale’a, History of Regional Economic Integration in East 
Asia, s. 6−7, dostępne w Internecie: http://www.crawford.anu.edu.au/pdf/staff/peter_drysdale/mexico.
pdf (25.11.2008), w których integracja w ramach WTO jest znacznie korzystniejsza niż w ramach APEC.

43 Por. Ippei Yamazawa ed., Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC): Challenges and Tasks for 
the Twenty-First Century, Routledge, London 2000, s. 6.

44 E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfi ku…, s. 143.
45 Por. H. Nesadurai, APEC: A Tool for U.S. Regional Domination?, „The Pacifi c Review”, vol. 9, 

no. 1, 1996. Co więcej, ewolucja APEC, a także niepowodzenie inicjatywy proponowanego przez Japonię 
Azjatyckiego Funduszu Walutowego (AMF), pokazują, że ani żaden z tych krajów samodzielnie, ani oba 
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liśmy też do czynienia z głosami, że USA są naturalnie predestynowane do pełnienia 
roli lidera Pacyfi ku, z czym trudno się nie zgodzić, przy czym przewodnictwo to 
musi być multilateralne, wielowymiarowe oraz elastyczne, a jego kryzys może spo-
wodować katastrofalne skutki dla samej organizacji46. Wydaje się, że słabość APEC 
w znacznej mierze wynika właśnie ze słabego zainteresowania USA tą instytucją, 
jednak trzeba też wziąć pod uwagę opór przed instytucjonalizacją i obawy przed 
dominacją USA bądź duetu USA−Japonia w Azji Wschodniej.

Już we wczesnych latach 80. XX wieku władze USA poświęcały sporo uwagi 
integracji w basenie Pacyfi ku i tworzeniu tam swego rodzaju wspólnoty − Wspólno-
ty Pacyfi ku. Już wówczas ignorowano w analizach dotyczących tego regionu kraje 
Ameryki Łacińskiej. Zwracano też uwagę na silne zróżnicowanie, zwłaszcza kul-
turowe i etniczne regionu (w odróżnieniu od Wspólnoty Atlantyku), podkreślając, 
że wartość handlu z basenem Pacyfi ku przewyższa handel z Europą Zachodnią, jak 
również wzrastające powiązania związane z rozwojem technologii i turystyki. Jako 
założenia w stosunku do regionu wymieniano:

1. potrzebę utrzymania przez mocarstwa równowagi sił i zapobiegania prolifera-
cji broni jądrowej;

2. ograniczanie kosztów instalacji militarnych;
3. poprawę efektywności rozwoju społecznego i gospodarczego we wszystkich 

krajach regionu;
4. obniżanie lub usuwanie barier dla handlu zagranicznego, inwestycji i transferu 

technologii;
5. ułatwianie przemieszczania się ludzi i idei w ramach regionu;
6. promocję współpracy nawet wśród krajów adwersarzy, które mogłyby znajdo-

wać obszary współpracy.
Podkreślano, że powstanie nowych mechanizmów konsultacyjnych może pozy-

tywnie wpłynąć na rozwój powiązań w basenie Pacyfi ku, zauważając jednocześnie, 
że region Pacyfi ku można traktować tylko jako aspirację, nie zaś jako realny byt, 
bo taki nie istnieje. Już wówczas zwracano też uwagę na potrzebę budowy regio-
nalizmu, który będzie wspierał integrację globalną, w „oparciu o wolną i otwartą 
współzależność”47.

wspólnie nie są w stanie być liderem integracji regionalnej, narzucając swoje wzorce działania. Jedyne, 
co mogą one osiągnąć, to „siła negatywna”, pozwalająca zablokować pewne działania innych aktorów 
systemu, co jednak jest niewystarczające do sprawowania w nim przewodnictwa. Por. D. Rapkin, The 
United States, Japan, and the Power to Block: The APEC and AMF Cases, „The Pacifi c Review”, vol. 14, 
no. 3, 2001.

46 Zob. D. Hellman, America, APEC, and the Road Not Taken: International Leadership in the Post-
Cold War Interregnum in the Asia-Pacifi c [w:] America, Japan, and APEC: The Challenge of Leadership 
in the Asia-Pacifi c, „NBR Analysis”, vol. 6, no. 3, 1995.

47 Por. Pacifi c Region Interdependencies, A Compendium of Papers Submitted to the Joint Economic 
Committee, Congress of the United States, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 1981. Zob. 
szczególnie: L. Krause, The Pacifi c Basin and Economic Regionalism [w:] ibidem, s. 11−16; The Pacifi c 
Basin Cooperation Study Group, The Pacifi c Basin Cooperation Concept [w:] ibidem, s. 17−63; Toru 
Yano, The Pacifi c Basin Cooperation Concept: A Critical Japanese Viewpoint [w:] ibidem, s. 64−67; 
R Barnet, Pacifi c Community and the Multinational Corporation [w:] ibidem, s. 96−100; R. Terrill, 
Stability and Security in the Pacifi c Region [w:] ibidem, s. 101−105.
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Warto zwrócić uwagę na krytyczną ocenę zaangażowania USA w proces budowa-
nia Wspólnoty Pacyfi ku – wprawdzie z jednej strony z branżowych czasopism wy-
nikało, że USA gorąco ten pomysł popierają, z drugiej jednak strony przesłuchania 
w Kongresie były czasem trudne do zorganizowania, gdyż brakowało odpowiednich 
osób, które mogłyby w nich wziąć udział. W komisjach były zwykle 2−3 osoby, 
które interesowały się tematem, a media nie były zainteresowane relacjami z takich 
przesłuchań. Jednak te niewielkie grupy, a nawet indywidualności okazały się bardzo 
zaangażowane w proces i na tyle wpływowe, żeby stopniowo rozszerzać zaintereso-
wanie na decydentów politycznych. W istniejących wówczas koncepcjach nie poja-
wiały się propozycje tworzenia ugrupowań strategicznych czy militarnych; skupiano 
się raczej na aspektach gospodarczych i kulturowych48.

W przygotowanym w 1989 roku raporcie Congressional Research Service zwróco-
no uwagę na fakt, że administracja prezydenta Busha pracuje nad mechanizmem wie-
lostronnej współpracy w basenie Pacyfi ku, a zaproponowane przez Sekretarza Stanu 
Jamesa Bakera „ugrupowanie pan-pacyfi czne” będzie służyć jako forum współpracy 
gospodarczej pomiędzy gospodarkami zorientowanymi rynkowo z regionu. Podkre-
ślano też rolę takiej współpracy w sytuacji, kiedy handel z regionem Pacyfi ku znaczą-
co przekroczył ten z regionem Atlantyku (37% vs. 20%). Zaangażowanie USA w two-
rzenie takiej instytucji uznano za istotne, gdyż zwiększało prawdopodobieństwo, że 
organizacja będzie inkluzyjna, oparta na szerokim spektrum podmiotów, niedyskry-
minacyjna i otwarta na zewnątrz. Jednocześnie potwierdzi to zaangażowanie USA 
w regionie w sprawy polityczne, handlowe i bezpieczeństwa, a także pomoże uczynić 
nowe ugrupowanie komplementarnym z systemem globalnym. 

Szczegółowe cele przedstawiały się następująco:
1. zapewnienie forum dla dyskusji i oceny problemów gospodarczych, które są 

wspólne dla krajów basenu Pacyfi ku, przykładowo nierówności w handlu, 
a także polityk gospodarczych poszczególnych krajów;

48 Jeśli chodzi o działania na rzecz Wspólnoty Pacyfi ku, to możemy mówić szczególnie 
o zaangażowaniu Williama Wattsa, specjalisty ds. Azji Wschodniej, Hugh Patricka, profesora 
specjalizującego się w gospodarce Azji Wschodniej, Lawrence’a Krause’a z Brookings Institution 
(specjalisty od współzależności w regionie), Richarda Sneidera, byłego ambasadora w Korei 
Południowej, Everetta Kleinjansa, kierującego East-West Center w Honolulu i Harrisona Browna, 
dyrektora Resource Systems Institute w East-West Center. Między nimi istniały dość poważne różnice 
w postrzeganiu roli Wspólnoty Pacyfi ku, zwracano też uwagę, że mogłaby ona podminować globalną 
pozycję USA, że jest zbyt zróżnicowana, aby mogła rzeczywiście powstać, że służyłaby głównie 
mniejszym, rozwijającym się krajom, które przedstawiałyby żądania gospodarcze wobec USA, że koszty 
polityczne i włożony przez Stany Zjednoczone potencjalny wysiłek byłby zbyt wysoki. W Kongresie 
największe zainteresowanie przejawiali przewodniczący stosownych podkomisji obu izb, senator 
John Glenn, i członek Izby Reprezentantów Lester Wolff oraz senator William Roth. Zainteresowania 
Kongresu koncentrowały się na potencjalnych możliwościach gospodarczych współpracy z regionem, 
niezadowoleniu z prowadzonej wówczas polityki administracji wobec regionu, potrzebie wzmocnienia 
zrozumienia dla polityki i interesów amerykańskich w regionie. Istotną rolę odegrał przygotowany przez 
H. Patricka i P. Drysdale’a raport z 1979 r. W Departamencie Stanu zainteresowanie tą problematyką 
przejawiali pojedynczy pracownicy Biura ds. Azji Wschodniej i Pacyfi ku, którzy zajmowali się sprawami 
gospodarczymi. Osoby zajmujące się problematyką polityczną były ostrożne ze względu na obawy, że 
nowa inicjatywa może podminować ASEAN. Por. C. Morrison, American Activities and Attitudes Related 
to the Pacifi c Community Concept [w:] Pacifi c Region Interdependencies…, s. 140−146.
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2. zapewnienie mechanizmu, w ramach którego USA mogą utrzymać dominu-
jącą rolę i wpływ na rozwój gospodarczy regionu w latach 90., szczególnie 
w świetle wzrostu potęgi gospodarczej Japonii;

3. rozwój mechanizmu równoważącego wzrastające wpływ polityczne i gospo-
darcze Wspólnoty Europejskiej w latach 90.;

4. stworzenie mechanizmów, dzięki którym nowo uprzemysłowione państwa 
Azji Wschodniej zostaną włączone w światowy system gospodarczy;

5. zapewnienie zdrowej, silnej, prorynkowej Wspólnoty Pacyfi ku, w którą w sto-
sownym czasie będą mogły być włączone ChRL i ZSRR;

6. stworzenie wspólnoty, która odniesie się do problemu rozwiązywania konfl ik-
tów, pomocy rozwojowej, podziału obciążeń49.

Jednak członkostwo USA w tej organizacji nie było oczywiste od samego począt-
ku, tym bardziej, że sama organizacja mogła być postrzegana jako odpowiedź Japonii 
i Australii na unilateralizm amerykański w regionie. Proces organizacji pierwszego 
spotkania APEC, które odbyło się w Canberze, był skomplikowany, a odpowiedzial-
ni zań byli urzędnicy Ministerstwa Handlu Międzynarodowego i Przemysłu (MITI 
Ministry of International Trade and Industry) z Japonii oraz Departamentu Spraw 
Zagranicznych i Handlu (DFAT Department of Foreign Affairs and Trade) z Australii, 
działając przy silnym wsparciu premierów swoich rządów.

Jeśli chodzi o udział Stanów Zjednoczonych w pierwszym spotkaniu, to urzęd-
nicy MITI zakładali, że wesprą one propozycję i przyłączą się, w związku z tym 
rozpoczęto działania od wizyt w krajach azjatyckich. Udział USA został uznany 
za korzystny w Singapurze, gdzie ministra Murakokę przyjmował tamtejszy mini-
ster handlu i przemysłu, a obecny premier50 Lee Hsien Loong. W Malezji premier
Mahathir stawiał raczej na integrację z ASEAN, obawy wyrażali też politycy tajscy. 
Z otwartą opozycją wobec udziału USA w planowanym ugrupowaniu mieliśmy do 
czynienia w Indonezji, choć kluczowy dla przekonania ich mógł być wyrażony przez 
ministra Murakokę argument, że może to być kluczowe dla uniknięcia jednostron-
nych działań amerykańskich w dziedzinie handlu. Pozytywne nastawienie do inicja-
tywy wyrazili politycy koreańscy51. 

Kwietniowa wizyta w Stanach Zjednoczonych spotkała się z mieszanym przyję-
ciem: o ile biuro Przedstawiciela USA ds. Handlu (USTR United States Trade Rep-
resentative) oraz Departament Handlu (Department of Commerce) nie wykazywały 
entuzjazmu, o tyle Departament Stanu zgodził się z planem MITI52. 

Premier Australii wysłał Sekretarza DFAT Richarda Woolcotta z misją wyson-
dowania, czy USA, Kanada i państwa chińskie powinny zostać członkami APEC. 

49 Por. J. Hard (coordinator CRS Trade Team Study), Pacifi c Rim Initiatives, CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, Washington 1989.

50 Syn premiera Singapuru z lat 1959−1990 Lee Kuan Yewa (Lee Kuan Yew piastował stanowisko 
Ministra Mentora, odgrywając ciągle istotną rolę w polityce swojego kraju) – posiadał już wtedy silną 
pozycję w polityce swojego kraju. 

51 Por. Takashi Terada, The Genessis of APEC: Australian-Japanese Political Initiatives, „Pacyfi c 
Economic Papers”, no. 298, December 1999, s. 25−26.

52 Istotne okazały się argumenty, że nowy blok nie ma być antyamerykański oraz że kraje azjatyckie 
zgodziły się na przyjęcie USA, pomimo drobnych napięć w tej mierze w regionie, ibidem, s. 25.
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W marcu 1989 roku USA odwiedził też minister spraw zagranicznych Gareth Evans, 
któremu Sekretarz Stanu James Baker zwrócił uwagę, że Australia powinna była 
skonsultować się z USA zanim ogłosiła tę inicjatywę53. Mimo chęci włączenia Sta-
nów Zjednoczonych, chęci wyrażanych zarówno przez Japonię, jak i Australię, nie 
było pewne, że kraj ten znajdzie się wśród członków założycieli. Chodziło o to, aby 
nie zniechęcać innych uczestników, szczególnie z Azji, do udziału w ugrupowaniu, 
zwłaszcza że istniała obawa o zdominowanie nowo powstającej organizacji przez 
USA. Stany Zjednoczone ofi cjalnie zdecydowały o udziale w tym mechanizmie 
w czerwcu 1989 roku54, kiedy to James Baker powiedział podczas wizyty premiera 
Hawke’a, że „dla budowy nowego partnerstwa, potrzebne jest stałe amerykańskie 
zaangażowanie w politykę, handel i bezpieczeństwo regionalne. (…) Potrzebny jest 
też nowy mechanizm, aby zwiększyć współpracę gospodarczą w basenie Pacyfi ku”55. 

Spektrum spraw, które widziałyby w zasięgu działania nowej organizacji Stany 
Zjednoczone, było stosunkowo szerokie, ale Australii udało się je przekonać, że spot-
kanie, które się odbędzie, powinno być zorientowane na handel, gdyż szczególnie kra-
je ASEAN niechętnie widziałyby jeszcze jedną organizację polityczną w regionie56. 

USA wzięły udział w pierwszym spotkaniu APEC w Canberze, jednak prezydent 
G.H. Bush nie był przychylny budowaniu silnych instytucji multilateralnych w regio-
nie i z rezerwą podchodził do tej inicjatywy do końca swojej kadencji. Zaangażowa-
nie USA w nią było jednak konieczne, gdyż inaczej Stanom Zjednoczonym groziłoby 
pozostanie poza wyłaniającym się regionalnym multilateralizmem gospodarczym, 
a to byłoby w wysokim stopniu niekorzystne dla ich polityki w regionie. Jednak 
dwustronne stosunki gospodarcze, szczególnie z kluczowymi partnerami w regionie 
(Japonia, Chiny) były wówczas traktowane priorytetowo. Ta tendencja, zahamowana 
za prezydentury B. Clintona, uległa nawet wzmocnieniu wraz z prezydenturą G.W. 
Busha, kiedy to USA zaczęły intensywnie negocjować preferencyjne porozumienia 
handlowe również z mniejszymi krajami regionu57. 

Istnieje wiele powodów, dla których zaangażowanie USA w APEC było od po-
czątku niezmiernie ważne. Stworzenie ram instytucjonalnych dla współpracy regio-
nalnej w basenie Pacyfi ku było postrzegane jako istotne dla zapewnienia stabilności 

53 Tutaj kluczowe było, że kraje ASEAN mogłyby być mniej skłonne do włączenia się w inicjatywę, 
wiedząc, że USA już wcześniej zostały włączone. Evans zaznaczył też, że choć propozycja Boba 
Hawke’a nie uwzględnia USA, to włączenie ich nie napotka na opory premiera, dobrego przyjaciela 
USA. Cyt. za ibidem, s. 47.

54 Warto zaznaczyć, że pod koniec lat 80. politycy w Japonii i USA (w tym Tamura, Nakasone, 
Schultz, Baker) proponowali już międzyrządową instytucję regionalną i wiele krajów azjatyckich 
wyrażało zainteresowanie uczestnictwem w niej. Ibidem, s. 41−42.

55 J. Baker, A New Partnership: Framework for the Future, Speech Presented at The American 
Society, New York, 26 June 1989 [w:] J. Hard, Annex, …, s. 11−19.

56 Por. Takashi Terada, The Genessis of APEC…, s. 27, 31, 32, 35. 
57 Spośród państw basenu Pacyfi ku USA posiadają obecnie strefy wolnego handlu z Singapurem 

i Australią, porozumienie w tej sprawie zostało wynegocjowane z Koreą Południową, natomiast z Brunei, 
Kambodżą, Indonezją, Malezją, Nową Zelandią, Filipinami, Tajlandią i Wietnamem Stany Zjednoczone 
posiadają porozumienia ramowe ws. handlu i inwestycji (TIFA Trade and Investment Framework 
Agreements). Dane za biurem Przedstawiciela USA ds. Handlu, dostępne w Internecie: http://www.ustr.
gov/trade-agreements (25.10.2010).
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regionalnej, ale też ograniczenia kosztów transakcyjnych USA we współpracy z re-
gionem. Jednocześnie uczestnictwo w organizacji sankcjonowało członkostwo USA 
we wspólnocie Pacyfi ku, zapewniając dostęp do zasobów i możliwości oferowanych 
przez region o silnym wzroście gospodarczym. Szczególnie istotne było, żeby orga-
nizacja nie przekształciła się w strefę wolnego handlu Azji Wschodniej, co byłoby 
wysoce prawdopodobne, gdyby USA i Kanada nie zostały członkami58. Wreszcie 
ważne okazały się obawy o zdominowanie bloku przez Japonię i jej wzorce han-
dlowe w sytuacji, kiedy kraj ten był uznawany za głównego współzawodnika USA 
w kwestiach gospodarczych59. Dla USA bardzo istotne było też wsparcie, jakiego 
od początku udzielano za pośrednictwem APEC negocjacjom rundy urugwajskiej 
GATT, oraz równoważenie wpływów integrującej się Europy60.

Przełomem w amerykańskiej polityce wobec APEC, jak również amerykańskiej 
polityce zagranicznej w ogóle, był z pewnością pierwszy szczyt APEC, na który Bill 
Clinton zaprosił liderów gospodarek61 będących członkami APEC (Seattle 1993)62. 
Polityka oparta na regionalizmie i multilateralizmie została zapowiedziana przez 
Clintona już w trakcie kampanii wyborczej, w której G.H. Bush deklarował zawiera-
nie dwustronnych porozumień o wolnym handlu z państwami regionu. W lipcu 1993 
roku Bill Clinton w serii przemówień forsował koncepcję Wspólnoty Pacyfi ku, której 
podstawą miało stać się APEC, przy czym dążył on do większej instytucjonalizacji 
organizacji, tak aby mieć do czynienia z namacalnymi celami, ustalonymi terminami 
ich osiągania oraz wiążącymi zobowiązaniami63. Na fakt, że USA forsowały rów-

58 W początkowej wersji projektu żadne z tych państw nie miało być członkiem APEC (dotyczy to 
również krajów Ameryki Łacińskiej, które dołączyły później, wywołując zresztą istotne niezadowolenie 
szczególnie ze strony Australii).

59 Por. J. Grieco, Political-Military Dynamics and the Nesting of Regimes: An Analysis of APEC, the 
WTO, and Prospects for Cooperation in the Asia-Pacifi c [w:] V. Aggarwal, C. Morrison eds., Asia-Pacifi c 
Crossroads: Regime Creation and the Future of APEC, St. Martin’s Press, New York 1998, s. 245−246. 
Na fakt, że administracja Busha, choć nie popierała organizacji otwarcie, była do niej pozytywnie 
nastawiona, zwraca uwagę Ralph Cossa, podkreślając, że było to użyteczne, tanie narzędzie do promocji 
wolnego handlu i demokracji. Por. R. Cossa, US Approaches to Multilateral Security and Economic 
Organizations in the Asia-Pacifi c [w:] R. Foot, N. MacFarlane, M. Mastanduno eds., US Hegemony and 
International Organizations: The United States and Multilateral Institutions, Oxford University Press, 
New York 2003, s. 208.

60 Zob. U.S. Vice President Dan Quayle’s Address, Pacifi c Economic Cooperation Conference, 
Singapore, 22 May 19991, „ASEAN Economic Bulletin”, vol. 8, no. 1, July 1991. Richard Baker 
zwracał uwagę na następujące aspekty: problemy rundy negocjacyjnej w ramach WTO (rozmowy 
były prowadzone od 1986 r. i pod koniec lat 80. znalazły się w impasie – Runda Urugwajska), chęć 
zrównoważenia europejskich wysiłków integracyjnych (i potencjalnego wpływu zintegrowanej Europy 
na negocjacje w wielostronnym systemie handlowym), a wreszcie zabezpieczenie sobie dostępu do 
szybko rosnących rynków Azji Wschodniej. Por. R. Baker, The United States and APEC Regime Building 
[w:] V. Aggarwal, C. Morrison eds., Asia-Pacifi c Crossroads…, s. 168.

61 Jak wspominano, członkami APEC są gospodarki, nie zaś państwa, co wynika z członkostwa 
w tej organizacji Hongkongu i Tajwanu (chodzi zwłaszcza o ten ostatni). Stąd formalnie spotkania APEC 
nie są szczytami, choć taka nazwa jest powszechnie używana. Przedstawiciele Hongkongu i Tajwanu 
uczestniczący w szczytach mają niższą rangę (zwykle ministrów).

62 Istotną rolę odegrał też premier Australii Paul Keating.
63 Por. Testimony of Joan E. Spero, Under Secretary of State for Economic, Business, and 

Agricultural Affairs, House Committee on International Relations, Subcommittees on Asia and Pacifi c 
Affairs and International Economic Policy and Trade, July 18, 1995, cyt. za: Yasumasa Komori, 
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nież wówczas (podczas kadencji Clintona) agendę bezpieczeństwa w ramach APEC, 
zwraca uwagę Susumu Yamakage, podkreślając opór państw azjatyckich, szczegól-
nie Chin64. 

Gorącym zwolennikiem polityki multilateralizmu w stosunkach z regionem był 
też Winston Lord65, promując ją w ramach swej inicjatywy „Nowej Wspólnoty Pacy-
fi ku” (New Pacifi c Community). Jeśli chodzi o koła gospodarcze w USA, to ich inte-
resy można określić jako zróżnicowane (ich podstawą był merkantylizm) – z jednej 
strony istniało duże zainteresowanie zmniejszaniem barier i dostępu do rynku krajów 
azjatyckich, z drugiej zaś − silne grupy dążące do ograniczania importu towarów 
z regionu do USA66.

Podczas przesłuchań w Kongresie W. Lord wymieniał trzy główne cele USA, 
które spotkanie w Seattle pomoże zrealizować:

1. pokazanie, że USA zamierzają być głęboko zaangażowane w region Pacyfi ku 
oraz że będą promować wolny handel i otwarte rynki w regionie i na świecie;

2. pokazanie Amerykanom i amerykańskim środowiskom biznesowym olbrzy-
mich możliwości w tym regionie, który jest kluczowy dla potęgi gospodarczej 
USA i intratny z punktu widzenia amerykańskich miejsc pracy i eksportu;

3. wreszcie przewodnictwo USA w APEC67 miało potwierdzić wsparcie dla tej 
organizacji i dążenie do jej wzmocnienia we współpracy z innymi68.

Już w 1993 roku w raporcie dla Kongresu zwracano uwagę, że spotkanie w  Seattle 
prawdopodobnie doprowadzi do przyjęcia porozumienia ramowego w sprawie han-
dlu i inwestycji, a także pojawienia się propozycji w sprawie przyszłej strefy wolnego 
handlu Azji i Pacyfi ku. Kierowana przez Freda Bergstena Grupa Wybitnych Osobi-
stości (EPG) przygotowała na to spotkanie propozycję zmiany nazwy z Asia Pacifi c 
Economic Cooperation na Asia Pacifi c Economic Community, co miało odzwiercied-
lać przejście na wyższy poziom współpracy i poszerzenie jej zakresu. Propozycja nie 
spotkała się z przychylnością uczestników i nie została przyjęta. W raporcie CRS 
podkreślano jednak również problemy, które mogły utrudnić realizację zakładanych 

The Construction of Regional Institutions in the Asia-Pacifi c and East Asia: Origins, Motives, and 
Evolution, Ph.D. Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Public and International 
Affairs of the University of Pittsburgh, s. 151. 

64 Por. Susumu Yamakage, Japan’s National Security and Asia-Pacifi c’s Regional Institution in 
the Post-Cold War Era [w:] P. Katzenstein, T. Shiraishi eds., Network Power: Japan and Asia, Cornell 
University Press, Ithaca 1997, s. 294. O ile trudno nie zgodzić się z wnioskami o podejściu krajów 
azjatyckich do takich projektów, o tyle ciężko doszukiwać się w ówczesnej polityce amerykańskiej 
wobec regionu chęci zastąpienia sojuszy dwustronnych APEC. Koncepcję wielowymiarowej Wspólnoty 
Pacyfi ku należy raczej odnosić jedynie do sfery deklaratywnej.

65 Asystent Sekretarza Stanu ds. Azji i Pacyfi ku w latach 1993−1997.
66 Por. V. Aggarwal, Kun-Chin Lin, Strategy Without Vision: The US and Asia-Pacifi c Economic 

Cooperation [w:] J. Rüland, E. Manske, W. Draguhn, Asia Pacifi c Economic Cooperation (APEC): The 
First Decade, RoutledgeCurzon, London 2002, s. 102−103. 

67 Co roku jeden kraj przejmuje przewodnictwo w APEC, szczegóły w podrozdziale 5.1 niniejszej pracy.
68 Por. U.S. Support for Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC), Testimony by Winston 

Lord, Assistant Secretary of State for East Asian and Pacifi c Affairs before the House Foreign Affairs 
Committee, November 15, 1993 [w:] Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC) and U.S. Policy 
Toward Asia, Hearing before the Committee on Foreign Affairs, House of Representatives, One Hundred 
Third Congress, November 15, 1993, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 1993, s. 39−50.
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celów, skupiając się szczególnie na różnorodności gospodarek członkowskich APEC, 
obawach o zdominowanie organizacji przez USA i Japonię oraz poważnych obawach 
krajów azjatyckich, że Stany Zjednoczone będą używać organizacji, aby forsować 
swoją agendę liberalizacji importu w gospodarkach azjatyckich, wdrażania polityki 
antytrustowej, praw własności intelektualnej, a wreszcie wiązania problemów han-
dlowych i praw człowieka. Podkreślano też jednak obawy krajów azjatyckich o stop-
niowe usuwanie się USA z regionu, co było widoczne w zmniejszającej się obecności 
militarnej tego kraju w Azji Wschodniej69. 

Szczyt w Bogor w Indonezji (1994) jest uznawany za kluczowy z punktu widze-
nia celów APEC, gdyż to tam zdecydowano o stworzeniu wolnego handlu w regio-
nie Azji i Pacyfi ku na zasadach tak zwanego otwartego regionalizmu do 2010 roku 
(lub 2020 dla krajów słabiej rozwiniętych). USA intensywnie włączyły się wówczas 
w proces negocjacyjny70, choć korzystniejsze dla nich byłoby stworzenie bardziej 
zinstytucjonalizowanego systemu liberalizacji handlu, czemu jednak przeciwstawia-
ły się Japonia i kraje Azji Południowo-Wschodniej71. Współpracę z regionem wspie-
rała też Rada Doradców Ekonomicznych, która zwracała uwagę, że wraz ze wzro-
stem gospodarczym w krajach Azji Wschodniej znaczenie eksportu USA do tych 
krajów będzie relatywnie rosło, przy relatywnym zmniejszaniu się znaczenia dla nich 
rynku amerykańskiego. Stąd porozumienia instytucjonalne z regionem stawałyby się 
dla USA istotniejsze niż bilateralne, które będą tracić na znaczeniu72.

Zaangażowanie prezydenta Clintona w proces APEC jest widoczne również 
w National Security Strategy z 1995 roku, w której podkreślano, że stosunki gospo-
darcze USA zależą żywotnie od powiązań z regionem Azji i Pacyfi ku, najszybciej 
rosnącego gospodarczo regionu świata, a inicjatywy dyplomatyczne USA związane 
z APEC (w tym zwołanie przez prezydenta Clintona szczytu w Seattle) otworzą nowe 
możliwości współpracy gospodarczej USA z regionem, ale też dostęp fi rm amery-
kańskich do projektów inwestycyjnych związanych z projektami infrastrukturalnymi 
w regionie73. Podobne założenia znalazły się również w National Security Strategy 
for a New Century z 1998 roku74. 

W odniesieniu do szczytu APEC w Manili (Filipiny) w 1996 roku zaczęto zwra-
cać uwagę, że kręgi biznesowe w USA wyrażają pewne zniecierpliwienie tym, że 
organizacja koncentruje się na dyskusjach i podpisywaniu deklaracji, zamiast podej-

69 Por. D. Nanto, APEC – Asia Pacifi c Economic Cooperation: Free Trade and Other Issues, CRS 
Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 1993.

70 Zawieszając nawet prowadzone przeciw Indonezji postępowania dotyczące praw pracowniczych, 
aby nie utrudniać prowadzenia rozmów podczas spotkania.

71 Warto zauważyć, że w 1993 r. defi cyt handlowy USA w odniesieniu do krajów członkowskich 
APEC wynosił 111 mld USD (a cały defi cyt handlowy USA 116 mld USD). Zob. szerzej (wiele aspektów 
powtarza się w poszczególnych raportach), D. Nanto, Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC) and 
the Indonesia “Summit” in 1994, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 
1994. 

72 Por. U.S. Council of Economic Advisers, Economic Report of the President, February 1994, U.S. 
Government Printing Offi ce, Washington 1994, s. 231. 

73 Zob. A National Security Strategy of Engagement and Enlargement…, s. 20.
74 Por. A National Security Strategy for a New Century…, s. 46.
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mować konkretne działania mające ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej 
w regionie. Jednocześnie podkreślano rolę APEC jako instrumentu liberalizacji han-
dlu i inwestycji na całym świecie (w tym promocji WTO), dzięki polityce otwartego 
regionalizmu. W Stanach Zjednoczonych poważne obawy wywoływał problem nie-
dyskryminacji w odniesieniu do ChRL75, kwestia dostępu do rynków azjatyckich, na 
których nie cła, ale sieci powiązań rządowo-biznesowych stanowiły istotne utrudnie-
nie w prowadzeniu działalności gospodarczej i sektory wrażliwe (szczególnie teks-
tylia). Dużym problemem pozostawało też założenie o wolnym i otwartym handlu 
(opar tym na niedyskryminacji w skali świata), gdyż USA jako podstawę swojej po-
lityki stawiały raczej zasadę wzajemności. W 1996 roku USA obiecały jednak (w ra-
mach Indywidualnego Planu Działania – IAP Individual Action Plan) ograniczenie 
średnich stawek celnych z 4,9 do 3,5% oraz przyspieszenie zniesienia kwot importo-
wych na wyroby tekstylne76.

Pomysłem USA na przyspieszenie liberalizacji handlu przy jednoczesnej pro-
mocji tej liberalizacji na warunkach amerykańskich było wprowadzenie tak zwanej 
Wczesnej Dobrowolnej Liberalizacji Sektorowej (EVSL). Testem dla niej było poro-
zumienie z 1996 roku na temat liberalizacji sektora usług IT (ITA Information Tech-
nology Agreement)77, które zostało wynegocjowane w ramach APEC, później zaś 
przedstawione jako wiążące w ramach WTO, przy czym podpisało je jedynie 13 kra-
jów APEC. Kolejnym krokiem był wybór i zatwierdzenie w Vancouver dziewięciu 
sektorów78 do liberalizacji, przy czym pomysł zakończył się niepowodzeniem, gdyż 
poszczególne kraje oponowały przeciw liberalizacji w niektórych sektorach, a pro-
jekt miał być przyjęty jako pakiet79.

Dynamika APEC znacznie spadła w związku z azjatyckim kryzysem gospo-
darczym z lat 1997−1998. Na spotkaniu w Vancouver liderzy APEC zdecydowali 
(w znacznej mierze za sprawą Stanów Zjednoczonych właśnie), że to Międzynaro-
dowy Fundusz Walutowy będzie odgrywał podstawową rolę w radzeniu sobie z kry-

75 Wiązało się to z kwestią corocznego odnawiania Klauzuli Najwyższego Uprzywilejowania dla 
ChRL, będącej członkiem APEC. 

76 Warto zauważyć, że eksport USA do krajów APEC miał wartość w 1996 r. ok. 362 mld USD 
(a eksport całkowity 582 mld USD), import z APEC 508 mld USD (całkowity 744 mld USD), a defi cyt 
handlowy 146 mld USD (całkowity 161 mld USD). Por. D. Nanto, APEC and the 1996 Summit in the 
Philippines, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 1996. W roku 
wcześniejszym w ramach Agendy Działania z Osaki USA zobowiązały się do rozluźnienia procedur 
celnych i kontroli eksportu, a także usprawnienia procedury zamówień rządowych. Por. D. Nanto, APEC 
and Free Trade in the Asia Pacifi c, CRS Report for Congress, Washington 1995, s. 12.

77 Dotyczyło usunięcia ceł do 2000 r. na komputery, wybrany sprzęt telekomunikacyjny, 
oprogramowanie, półprzewodniki, obwody scalone.

78 Początkowo wybrano 15, a w odniesieniu do 9 zdecydowano, że działania rozpoczną się najpierw. 
79 Co miało zapobiec wyłamywaniu się krajów z liberalizacji w poszczególnych sektorach zgodnie 

z własnym interesem, a to uczyniłoby negocjacje bezprzedmiotowymi. Kluczowa okazała się niezgoda 
Japonii na liberalizację w zakresie leśnictwa i rybołówstwa oraz przeniesienia negocjacji na forum 
WTO. Zob. V. Aggarwal, Kun-Chin Lin, Strategy Without Vision…, s. 106−108. Analizę przyczyn 
niepowodzenia projektu na podstawie modelu dwupoziomowej gry, ze szczególnym uwzględnieniem 
wewnętrznych mechanizmów kształtowania polityki w USA, przeprowadził Satoshi Oyane, The United 
States: Linkage between Domestic Agreement and Foreign Disagreement [w:] Jiro Okamoto, Trade 
Liberalization and APEC, Routledge, London 2004, s. 109−132.
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zysem gospodarczym w regionie. Na wcześniejszym spotkaniu ministrowie fi nansów 
państw APEC podjęli decyzję, że tworzenie forsowanego przez Japonię Azjatyckiego 
Funduszu Walutowego (AMF Asian Monetary Fund) nie będzie miało miejsca80. 

Problemem w USA były spory między prezydentem Clintonem a Kongresem 
dotyczące możliwości zawierania porozumień handlowych jeszcze w ramach TPA 
odnoszącej się do Rundy Urugwajskiej GATT/WTO (czy TPA może odnosić się do 
negocjacji w ramach APEC). Fundamentalnym problemem było też podtrzymywa-
nie wsparcia środowisk biznesowych przy braku szybkich rezultatów i unilateralna 
liberalizacja ze strony USA. Jeśli chodzi o indywidualny plan działania (IAP) USA 
w ramach APEC, to kraj ten deklarował kolejne prowizje i dalszą liberalizację oraz 
ułatwienia w handlu i inwestycjach81.

Podczas spotkania w Kuala Lumpur (Malezja) w 1998 roku82 pojawiły się głosy 
bardzo silnej krytyki (najsilniej wyrażanej przez premiera Malezji Mahathira Moha-
mada83) pod adresem USA i międzynarodowych instytucji fi nansowych (szczegól-
nie Międzynarodowego Funduszu Walutowego) oraz APEC, które nie było w stanie 
w żaden sposób pomóc w rozwiązaniu kryzysu, co zachwiało wiarą we wspólno-
tę Pacyfi ku84. Co więcej, uczestniczący w szczycie wiceprezydent Al Gore wezwał 
Malezję do zapewnienia wolności politycznej i reform w tym kraju, co dodatkowo 
rozzłościło premiera Mahathira, a przez innych uczestników, szczególnie z krajów 

80 W ramach tak zwanego porozumienia ramowego z Manili (spotkanie ministrów fi nansów), 
przyjętego w Vancouver, zaproponowano m.in. wzmocnienie krajowych systemów fi nansowych, aby 
przyciągać kapitał, w tym wzmocnienie systemu bankowego, wsparcie MFW dla zapewnienia płynności 
(postawione warunki spowodowały w krajach, które je przyjęły, drastyczne pogłębienie się kryzysu 
fi nansowego), fi nansowanie kooperatywne, w ramach którego kraje regionu miały udzielać pomocy 
za pośrednictwem MFW. Zob. D. Nanto, APEC and the 1997 Summit in Vancouver, CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, Washington 1997.

81 Plan zawierał m.in. następujące założenia: (1) do 2000 r. 35% wyrobów będzie wolne od 
cła (w 1996 r. było to 18,8%); (2) cła na produkty IT zostaną wyeliminowane do 2000 r.; (3) USA 
zaproponowały pełny dostęp i klauzulę narodową w odniesieniu do sektora bankowości, papierów 
wartościowych, usług ubezpieczeniowych; (4) Federalna Komisja Handlu (FTC Federal Trade 
Commission) zniosła jedną trzecią reguł oraz skorygowała kolejne 25%; (5) w rolnictwie przejrzano 
programy subsydiów, zdecydowano, że wsparcie sektora mlecznego zostanie wyeliminowane do 2001 r. 
Por. ibidem, s. 14.

82 W spotkaniu nie uczestniczył prezydent Clinton, który wysłał w swoim zastępstwie wiceprezydenta 
Alberta Gore’a.

83 Warto zauważyć, że premier Mahathir, będąc silnym krytykiem polityki APEC oraz rozwiązań 
forsowanych przez MFW, przyjął zupełnie inny model wychodzenia z kryzysu, wprowadzając kontrolę 
pieniądza i restrykcje w przepływach kapitałowych, co spowodowało bardzo silne niezadowolenie, 
szczególnie w USA, było też niezgodne z założeniami APEC. Z pewnością inne czynniki miały również 
na to wpływ, jednak model malezyjski okazał się znacznie skuteczniejszy w przezwyciężaniu kryzysu 
niż te forsowane przez MFW, a zastosowane m.in. w Tajlandii czy Indonezji. Zob. Lee Poh Ping, Tham 
Siew Yean, Malaysia Ten Years After the Asian Financial Crisis, „Asian Survey”, vol. 47, no. 6, 2007.

84 Por. E. Haliżak, Wspólnota Pacyfi ku a Wspólnota Wschodnioazjatycka…, s. 86−90. Na temat roli 
MFW w azjatyckim kryzysie fi nansowym zob. Gordon de Brouwer, The IMF and East Asia: A Changing 
Regional Financial Architecture, „Pacifi c Economic Papers”, no. 324, February 2002, oraz L. Gough, 
Asia Meltdown: The End of the Miracle, Capstone Publishing Limited, Oxford 1998, s. 79−90. Na 
korzystną rolę APEC w przezwyciężaniu kryzysu, ze względu na powstrzymanie się od protekcjonizmu, 
co zostało wynegocjowane w ramach APEC właśnie (przy uwzględnieniu braku działań na wielu polach) 
zwraca uwagę Noor Adlan, APEC and Asia’s Crisis, „Far Eastern Economic Review”, May 28, 1998.
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 ASEAN, zostało odczytane jako naruszenie zasady nieingerencji w sprawy we-
wnętrzne85. Warto zwrócić uwagę na rolę Chińskiej Republiki Ludowej, która po-
przez utrzymanie wartości juana nie dopuściła do dalszego pogłębiania się kryzysu86. 
Spowodowało to istotne obniżenie pozycji USA w organizacji, a jednocześnie wzrost 
tendencji integracyjnych w ramach Azji Wschodniej, w tym wzrost roli Chin zarów-
no w tych procesach, jak i w regionie87.

Z jednej strony azjatycki kryzys fi nansowy osłabił pozycję USA w APEC, z dru-
giej zaś upadek projektu EVSL spowodował spadek zainteresowania Stanów Zjed-
noczonych negocjacjami w ramach APEC i przesunięcie akcentów w stronę Świato-
wej Organizacji Handlu. Również Kongres wspierał tworzenie dwustronnych stref 
wolnego handlu88, choć także wyrażał poparcie dla współpracy w ramach APEC, 
uznając organizację za kluczową dla współpracy gospodarczej w regionie, apelując 
do administracji o pełne wsparcie tej organizacji oraz zachęcając administrację do 
współpracy z sektorem prywatnym działaniu na rzecz celów APEC89. Administra-
cja nadal też podkreślała rolę APEC, które pozostawało najlepszym narzędziem dla 
kontaktów między środowiskami biznesowymi USA i Azji, a także dla liberalizacji 
handlu i inwestycji w regionie90. 

85 Dodatkowo Sekretarz Stanu Madeline Albright odwiedziła żonę aresztowanego wicepremiera 
Anwara Ibrahima, który popierał politykę proliberalizacyjną i sprzeciwiał się działaniom Mahathira. 
Problemem dla USA było też przystąpienie Wietnamu i Rosji do APEC, co wymagałoby rozszerzenia na 
nich klauzuli niedyskryminacyjnej (KNU, w USA Normalne Stosunki Handlowe – NTR Normal Trade 
Relations). Por. D. Nanto, Asia Pacifi c Economic Cooperation (APEC) and the 1998 Summit in Malysia, 
CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 1998. Por. też F. Ching, APEC 
Hears America’s Voice, „Far Eastern Economic Review”, December 3, 1998.

86 Szerzej na temat kryzysu zob. Yunjong Wang, The Asian Financial Crisis and Its Aftermath: Do 
We Need a Regional Financial Arrangements?, „ASEAN Economic Bulletin”, vol. 17, no. 2, 2000. Na 
temat roli Chin oraz ich rezerw walutowych, zob. Yongzheng Yang, Rod Tyers, Weathering the Asian 
Crisis: The Role of China, „Pacifi c Economic Papers”, no. 308, October 2000. Na temat skutków dla 
krajów APEC i dla organizacji, zob. APEC Economic Committee, APEC Economies Beyond the Asian 
Crisis, A Progress Report, APEC Secretariat, Singapore 1999, zob. szczególnie s. 1−12.

87 Zostanie to opisane w kolejnym podrozdziale niniejszej pracy. Na potrzebę aktywnego 
zaangażowania się USA w kryzys zwracał uwagę w ramach studium przygotowanego dla National Bureau 
of Asian Reserach R. Zoellick, późniejszy Przedstawiciel USA ds. Handlu (USTR 2001−2005), który 
podkreślał, że to, jaką postawę przyjmą USA, zostanie na długo zapamiętane przez społeczeństwa Azji 
Wschodniej. Zwracał on uwagę, że dążeniu do otwartych rynków, większej przejrzystości i demokratyzacji 
musi towarzyszyć konkretna pomoc zarówno ze strony rządu, jak i sektora prywatnego. Co więcej, 
zaangażowanie USA w region i rozwiązanie tego kryzysu jest istotne dla ukształtowania się architektury 
bezpieczeństwa w regionie, która będzie pochodną zmieniającej się architektury gospodarczej, a na którą 
USA mogą wpłynąć, jeśli zaangażują się w rozwiązanie kryzysu. Por. R. Zoellick, The Political and 
Security Implications and the East Asian Crisis [w:] The East Asian Crisis: Implications to U.S. Policy, 
„NBR Analysis”, vol. 9, no. 4, 1998.

88 Zob. A Bill to Encourage the Establishment of Free Trade Areas between the United States and 
Certain Pacifi c Rim Countries, H.R. 1942, 106th Congress, 1st Session, May 26, 1999, U.S. Government 
Printing Offi ce, Washington 1999. 

89 Concurrent Resolution Relating to the Asia-Pacifi c Economic Cooperation Forum, S. Con. Res. 
48, 106th Congress, 1st Session, July 26, 1999, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 1999.

90 Por. Challenges in U.S.–Asia Policy, Testimony of Stanley O. Roth, Assistant Secretary of State 
for East Asian and Pacifi c Affairs, U.S. Department of State before the Subcommittee on East Asia and 
the Pacifi c, House International Relations Committee, Washington, DC, February 10, 1999, dostępne 
w Internecie: http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/roth4.htm (15.11.2009).
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To właśnie wspólne stanowisko w sprawie negocjacji w ramach rozpoczynającej 
się w Seattle w 1999 roku rundy WTO było głównym przedmiotem szczytu APEC 
w Auckland (Nowa Zelandia), który z tego powodu został przesunięty na sierpień91. 
Interesy różnych grup lobbingowych w USA były tutaj szczególnie widoczne. Gene-
ralnie środowiska biznesowe wspierały politykę liberalizacyjną, jednak wcześniejsza 
liberalizacja sektora informatycznego i telekomunikacyjnego ograniczyła zaintere-
sowanie tych grup we wspieraniu liberalizacji w ramach APEC i WTO za pośred-
nictwem APEC. Jednak cały czas mieliśmy i mamy do czynienia z tradycyjnymi 
branżami, które mają silne organizacje lobbingowe i są wspierane bądź chronione 
przez rząd USA − to szczególnie branże stalowa, tekstylna i odzieżowa, a wreszcie 
motoryzacyjna (głównie w odniesieniu do pikapów). Również związki zawodowe 
i organizacje proekologiczne były i są przeciwne dalszej liberalizacji. Szczególnie 
silne rozbieżności podczas szczytu w Auckland i poprzedzających go spotkań wystę-
powały pomiędzy Japonią a USA. Polityce USA sprzeciwiała się stanowczo również 
Malezja, a w zależności od dyskutowanej sprawy także inne, szczególnie rozwijające 
się kraje regionu92.

Warto podkreślić możliwość wykorzystania szczytów APEC do załatwiania dwu- 
i wielostronnych interesów USA. Podczas szczytu w Bandar Seri Begawan (Brunei) 
w 2000 roku USA i Singapur ogłosiły rozpoczęcie negocjacji w sprawie FTA, USA, 
a Nowa Zelandia, Singapur, Brunei i Chile uzgodniły umowę w sprawie otwartego 
nieba. USA i Chiny uzgodniły porozumienie w sprawie ograniczenia przez te ostatnie 
eksportu technologii rakietowej93.

Istotną zmianą w polityce USA wobec APEC były zamachy terrorystyczne 
z 11 września 2001 roku, które zmieniły też zasadniczo całą politykę USA. Waga 
instytucji międzynarodowych w krótkim okresie wzrosła (co było widać na przykła-
dzie ONZ), a znacząco zmieniło się ich postrzeganie. Zwrócono uwagę raczej na wy-
korzystanie ich w toczącej się wojnie z terroryzmem. Również APEC miało, oprócz 
wymiaru gospodarczego, zyskać wymiar związany z bezpieczeństwem regionalnym, 
formalnie skupiając się na obszarze bezpieczeństwa w handlu. Jednak już podczas 
przesłuchań w Kongresie w czerwcu 2001 roku James Kelly, Asystent Sekretarza 
Stanu ds. Azji i Pacyfi ku, zwracał uwagę, że choć organizacje regionalne, takie jak 
APEC i ASEAN są głównym spoiwem regionu Azji i Pacyfi ku, to jednak nie zajmu-
ją się sprawami bezpieczeństwa94. Warto zwrócić uwagę, że w Narodowej Strategii 

91 Zwykle odbywa się w październiku lub listopadzie. Szerzej na temat tego spotkania zob. D. Nanto, 
Asia Pacifi c Economic Cooperation (APEC) and the 1999 Summit in New Zealand, CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, Washington 1999.

92 Por. V. Aggarwal, Kun-Chin Lin, Strategy Without Vision…, s. 110−113. Na temat grup interesów 
i ich wpływu na amerykańską politykę wobec APEC, w tym nacisków lobby proliberalizacyjnego na 
harmonizację standardów, stanowiącą istotne wyzwanie w światowym systemie handlowym, zob. 
Satoshi Oyane, “Plurilateralism” of the United States and its APEC Policies, „IDE APEC Study Center 
Working Paper Series”, 00/01, no. 5, March 2001.

93 Por. D. Nanto, Asia Pacifi c Economic Cooperation (APEC) and the 2000 Summit in Brunei, CRS 
Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2001.

94 Zob. Statement of James A. Kelly, Assistant Secretary of State for East Asian and Pacifi c 
Affairs [w:] U.S. Foreign Policy in East Asia and the Pacifi c: Challenges and Priorities for the Bush 
Administration, Hearing before the Subcommittee on East Asia and the Pacifi c of the Committee on 
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Bezpieczeństwa z roku 2002 APEC pojawia się w kontekście rewitalizacji sojuszy 
USA w regionie, zaś w tej z 2006 roku − jako narzędzie, które może wesprzeć refor-
my gospodarcze i polityczne w poszczególnych krajach, wspierać wolność, dobrobyt 
i bezpieczeństwo regionalne bądź przeciwdziałać nielegalnemu handlowi95. 

Podczas spotkania w Szanghaju liderzy APEC szerzej zajęli się sprawami nie-
związanymi z gospodarką, wydając Oświadczenie ws. przeciwdziałania terroryzmo-
wi (APEC Statement on Counter-terrorism)96. Również w kolejnym roku liderzy 
zgromadzeni w Los Cabos (Meksyk) przyjęli dwie deklaracje w sprawie terroryzmu, 
przy czym w Oświadczeniu o zwalczaniu terroryzmu i promowaniu wzrostu uszcze-
gółowiono działania zapisane w deklaracji z poprzedniego roku97. „Sekurytyzacja” 
APEC była krokiem wyraźnie niewskazanym, gdyż rozszerzanie agendy organizacji 
tak słabej instytucjonalnie i z tak ograniczonym budżetem prowadzi do niemożności 
spełniania jej podstawowych zadań w obszarze gospodarczym. Trudno jednak dziwić 
się administracji USA, że właśnie ten aspekt, kluczowy z punktu widzenia interesu 
narodowego, forsowała podczas szczytów APEC98. 

Jednak USA nie porzuciły agendy gospodarczej, a w czasie szczytu w Szangha-
ju prezydentowi Bushowi towarzyszył R. Zoellick, Przedstawiciel USA ds. Handlu, 
który prowadził negocjacje w sprawie preferencyjnych porozumień handlowych. 
Uważał on, że stworzenie „konkurencji w liberalizacji” poprzez działania na róż-
nych frontach (bilateralne, minilateralne, WTO, APEC) korzystnie wpłynie na proces 
 otwierania rynków w regionie. Wydaje się jednak, że polityka ta nie była korzystna 
z punktu widzenia APEC, a co za tym idzie, nie wzmacniała pozycji USA w tej in-
stytucji. Nadal pozostawały też fundamentalne problemy, które dla USA, szczegól-
nie nowej administracji, powodował otwarty regionalizm. Podczas przygotowań do 
szczytu w Szanghaju zwracano uwagę na problem ekologii, praw człowieka i stan-

International Relations, House of Representatives, One Hundred Seventh Congress, First Session, June 
12, 2001, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 2001.

95 Zob. The National Security Strategy of the United States of America 2002…, passim oraz The 
National Security Strategy of the United States of America 2006…, s. 34, 40, 47.

96 Zapowiadano tam m.in. zwalczanie fi nansowania terroryzmu, dążenie do zabezpieczenia 
morskich i powietrznych linii komunikacyjnych, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, ochronę 
kluczowych sektorów (telekomunikacji, transportu, zdrowia, energii), wzmocnienie digitalizacji procedur 
celnych i monitoring transportu towarów (miało to podnieść bezpieczeństwo, ale nie utrudniać handlu), 
wzmocnienie potencjału antyterrorystycznego gospodarek członkowskich, współpracę dla ograniczenia 
gospodarczych następstw ataków terrorystycznych. Por. APEC Leaders Statement on Counter-terrorism, 
Shanghai, People’s Republic of China, 21 October 2001 [w:] Key APEC Documents 2001…, s. 29−30.

97 Por. APEC Leaders’ Statement on Recent Acts of Terrorism in APEC Member Economies, Los 
Cabos, Mexico, 26 October 2002, i APEC Leaders’ Statement on Fighting Terrorism and Promoting 
Growth, Los Cabos, Mexico, 26 October 2002 [w:] Key APEC Documents 2002, APEC Secretariat, 
Singapore 2002, s. 13−17.

98 Szerzej na temat aktywności APEC na polu przeciwdziałania terroryzmowi, zob. APEC Counter- 
-Terrorism Review 2001−2006, APEC Counter-Terrorism Task Force, Pasay City 2006. W czasie szczytu 
w Los Cabos głównymi tematami politycznymi prezydenta Busha była planowana inwazja na Irak 
i program nuklearny Korei Północnej. Tym sprawom w znacznej mierze były poświęcone dwustronne 
spotkanie z chińskim prezydentem Jiang Zeminem oraz trójstronne z japońskim premierem Junichiro 
Koizumim oraz południowokoreańskim prezydentem Kim De Dzungiem. Por. D. Nanto, Asia-Pacifi c 
Economic Cooperation (APEC), Free Trade, and the 2003 Summit in Bangkok, Thailand, CRS Report 
for Congress, Congressional Research Service, Washington 2003.
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dardów pracy, łamania których USA nie mogłyby dłużej sankcjonować, gdyby cel 
wolnego handlu został osiągnięty99. 

Już w czasie szczytu w Los Cabos USA ogłosiły projekt Enterprise for ASEAN 
 Initiative, w którym oferowano perspektywy dwustronnych stref wolnego handlu 
z krajami ASEAN − mamy tu do czynienia z reformami gospodarczymi i otwar-
ciem100. Inicjatywy takie nie wydają się korzystne dla współpracy w ramach APEC. 
Warto jednak zauważyć, że w 2003 roku w Bangkoku zdecydowano o dążeniu do 
spójności dwustronnych i regionalnych stref wolnego handlu zarówno z regułami 
WTO, jak i z liberalizacją zgodną z zasadami APEC. USA przyjęły założenie, że li-
beralizacja handlu w regionie będzie podążać trzema ścieżkami: sektorowo (poprzez 
WTO–ITA – inicjatywa EVSL się nie powiodła), poprzez dwustronne i regionalne 
porozumienia handlowe, a wreszcie na zasadach APEC (indywidualne i zbiorowe pla-
ny działania)101. Ostatnia z tych ścieżek nie była jednak traktowana priorytetowo102.

Cele USA w ramach APEC w 2005 roku obejmowały:
1. podniesienie dobrobytu w regionie poprzez liberalizację i ułatwienia w han-

dlu, szczególnie zaś wsparcie dla WTO;
2. wzmocnienie bezpieczeństwa regionu (handlu i podróży);
3. pogłębienie działań APEC w dziedzinie transparencji i zwalczania korupcji;
4. poprawę poziomu ochrony praw własności intelektualnej w regionie103.
Cele te są istotne dla USA, a w pewnej mierze dla APEC, trudno jednak oczeki-

wać, że kraje Azji Wschodniej, szczególnie mniej rozwinięte, podejdą do nich z rów-
nym entuzjazmem jak USA (szczególnie w odniesieniu do celów 3. i 4.).

Istotna zmiana polityki G.W. Busha miała miejsce w kolejnym roku, a dano jej 
wyraz podczas szczytu APEC w Hanoi (Wietnam), kiedy to administracja amery-
kańska znów skupiła się na sprawach gospodarczych i handlowych, dystansując się 
w pewnej mierze od wcześniejszej sekurytyzacji APEC. Wydaje się, że ważny wpływ 
na ten proces miała decyzja o zwołaniu pierwszego Szczytu Azji Wschodniej (EAS), 
który odbył się w Kuala Lumpur w grudniu 2005 roku. Uświadomiło to Stanom 

99 Por. D. Nanto, Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC), Free Trade, and the 2001 Summit 
in Shanghai, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2001, i D. Nanto, 
Asia Pacifi c Economic Cooperation (APEC), Free Trade, and the 2002 Summit in Mexico, CRS Report 
for Congress, Congressional Research Service, Washington 2002.

100 Por. D. Nanto, Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC), Free Trade, and the 2003 Summit in 
Bangkok, Thailand…, s. 2.

101 Por. E. Chanlett-Avery, Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC), Free Trade, and the 2004 
Summit in Santiago, Chile, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 
2004, oraz E. Chanlett-Avery, Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC), Free Trade, and the 2005 
Summit in Busan, Korea, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2006.

102 Warto zwrócić uwagę na rezolucję Izby Reprezentantów z 2005 r., w którym podkreśla on, że to 
APEC powinno pozostać kluczowym forum dyplomacji USA w regionie. Por. Resolution Expressing the 
Sense of the House of Representatives Regarding the Importance of Maintaining the Asia-Pacifi c Economic 
Cooperation (APEC) Forum as the Preeminent Multilateral Institution in the Asia-Pacifi c Region, H. Res. 
550, 109th Congress, 1st Session, November 10, 2005, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 2005.

103 Cele te i szczegółowe działania w odniesieniu do tych celów zostały przedstawione przez Laurena 
Moriarty’ego, United States Senior Offi cial for Asia-Pacifi c Economic Cooperation, United States Policy 
Goals for Asia-Pacifi c Economic Cooperation 2005, „The DISAM Journal”, Summer 2005.
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Zjednoczonym, że integracja szeroko pojętej Azji Wschodniej staje się coraz bardziej 
realną perspektywą, a USA mogą z tego regionu zostać wykluczone104.

W listopadzie 2006 roku amerykańska Sekretarz Stanu Condoleezza Rice zazna-
czyła, że dla USA Forum Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfi ku to najważniejsza 
organizacja wielostronna w regionie, a USA liczą na przekształcenie jej w rzeczywi-
stą Wspólnotę Gospodarczą Azji i Pacyfi ku (Asia-Pacifi c Economic Community). 
Jednocześnie ogłosiła, że administracja prezydenta Busha zdecydowała o zwiększe-
niu fi nansowania APEC oraz uznaniu APEC Business Travel Card od 2007105.

W krótkim briefi ngu prasowym przed szczytem w Hanoi David McCormick, Za-
stępca Doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego odpowiedzialny za międzynarodowe 
stosunki gospodarcze zwracał uwagę na następujące cele prezydenta Busha: intensyw-
ną dyskusję na temat rundy z Doha oraz koncepcji FTAAP w pierwszym dniu, a sku-
pienie się na innych wymiarach dobrobytu, takich jak bezpieczeństwo, ptasia grypa, 
AIDS, bezpieczny handel106. 

Jednak kluczową deklaracją prezydenta G.W. Busha było udzielenie poparcia 
propozycji, zgłoszonej wcześniej przez ABAC i PECC, aby rozpocząć prace nad 
Strefą Wolnego Handlu Azji i Pacyfi ku (FTAAP). Również w późniejszych wypo-
wiedziach Sekretarz Condoleezzy Rice oraz USTR Susan Schwab dla prasy temat 
ten zajął poczesne miejsce107. Kwestia ta była dyskutowana i stopniowo rozwijana 
również na kolejnych spotkaniach APEC w Sydney w 2007 i Limie w 2008 roku108.

Eksperci różnią się znacząco, jeśli chodzi o możliwość rzeczywistego zaangażo-
wania się USA w tworzenie FTAAP, która to strefa niewątpliwie byłaby przełomem 
w działalności APEC, choć niekoniecznie przyniosłaby większe korzyści niż liberaliza-
cja oparta na otwartym regionalizmie. Warto zwrócić uwagę szczególnie na odmienne 
opinie Freda Bergstena, byłego przewodniczącego Grupy Wybitnych Przedstawicieli 

104 EAS grupuje 18 państw – 10 państw ASEAN, Chińską Republikę Ludową, Japonię, Koreę Południową, 
Australię, Nową Zelandię i Indie, a od listopada 2011 r. USA i Rosję. W pierwszym EAS wzięła udział, jako 
zaproszony gość, Rosja. 

105 APEC Business Travel Card ułatwia krótkoterminowe podróże biznesowe do krajów APEC (m.in. 
wprowadzając wydzielone stanowiska odpraw na lotniskach i zwolnienie z wiz). Projekt został przyjęty 
w Auckland w 1999 r. Szerzej zob. APEC Business Travel Card, dostępne w Internecie: http://www.apec.
org/apec/business_resources/apec_business_travel0.html (25.08.2008). Tekst wystąpienia C. Rice, zob. 
Remarks at the APEC CEO Summit, Speech Given by Secretary Condoleezza Rice, November 18, 2006, 
dostępne w Internecie: http://www.state.gov/secretary/rm/2006/76277.htm (25.08.2008).

106 Por. M. Martin, Asia Pacifi c Economic Cooperation (APEC) and the 2006 Meetings in Hanoi, 
Vietnam, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2007, s. 11−12. Warto 
też zwrócić uwagę na głosy innych przywódców. Chiński prezydent Hu Jintao skupiał się w swych 
komentarzach na kwestiach energii, bezpieczeństwa, ochrony środowiska i zdrowia. Japoński premier 
Shinzō Abe na partnerstwie ekonomicznym regionu, przeciwdziałaniu terroryzmowi i chorobom 
zakaźnym, a także rundzie rozwoju WTO (DDA). Korea (w briefi ngu prasowym przed spotkaniem) 
zwracała uwagę na wzmocnienie wielostronnego systemu handlowego, wdrożenie „mapy drogowej” 
z Busan, problem preferencyjnych porozumień handlowych i wiele aspektów bezpieczeństwa 
humanitarnego. Por. ibidem, s. 13−14.

107 Por. ibidem, s. 12.
108 Por. Key APEC Documents 2007…, s. 1−5; Key APEC Documents 2008…, s. 5−12. Poza 

szczytami, które przedstawiały deklaracje na ten temat, kwestia ta jest też przedmiotem pracy na niższych 
szczeblach, również obecnie w czasie przewodnictwa Singapuru. Por. deklarację ABAC z sierpnia 2009 
r., Business Leaders Push for Free Trade Area of the Asia-Pacifi c...
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APEC, który zwraca uwagę, że bez włączenia się USA w tę inicjatywę dojdzie do stwo-
rzenia azjatyckiego bloku handlowego, co spowoduje istotne straty dla USA, a utwo-
rzenie FTAAP może rozwiązać ważny amerykańsko-chiński spór handlowy109. Vinod 
Aggarwal, amerykański badacz APEC z Berkeley, uważa natomiast, że propozycja ta 
jest niewykonalna w znacznej mierze ze względu na USA, gdyż nie istnieje już koalicja 
zwolenników wolnego handlu, która może przeprowadzić ją przez Kongres, obawy 
o wolny handel z Chinami czynią możliwość FTAAP nierealną, a APEC jest na tyle 
słabe, że również nie może nic wskórać w tej kwestii110. 

Sugestie dla prezydenta, przygotowane przez President’s Export Council, obej-
mowały między innymi następujące zagadnienia: zwiększenie zdolności APEC do 
wdrażania inicjatyw liderów, włączając w to rozbudowę Sekretariatu oraz wsparcie 
fi nansowe; dążenie do unikania wprowadzania narodowych standardów technicz-
nych, a wsparcie się na międzynarodowych; uzgodnienie kwestii zamówień publicz-
nych (międzynarodowy dostęp); nacisk na ochronę praw własności intelektualnej; 
nacisk na liberalizację sektora fi nansowego i usług kapitałowych; nacisk na stwo-
rzenie przewidywalnych reżimów inwestycyjnych oraz przejrzystych systemów re-
gulacyjnych; zwrócenie uwagi na konieczność intensyfi kacji prac nad FTAAP oraz 
tworzenia preferencyjnych porozumień handlowych, które nie tworzą efektu przesu-
nięcia handlu111. Jako najważniejsze rezultaty spotkania w Sydney w raporcie CRS 
wymienia się: postępy w rozwijaniu koncepcji FTAAP, raport na temat postępów 
w regionalnej integracji gospodarczej, porozumienie o wspólnej deklaracji w sprawie 
kontroli klimatu oraz wspólną deklarację liderów na temat rozmów WTO112.

Priorytety prezydenta Busha na rok 2008 obejmowały: wzmocnienie działań omó-
wionych na spotkaniu G-20, które odbyło się tydzień wcześniej w Waszyngtonie, 
a poświęcone było globalnemu kryzysowi gospodarczemu; pogłębienie regionalnej 
integracji gospodarczej; wzmocnienie konkurencyjności regionu APEC; zwrócenie 
uwagi na kwestie bezpieczeństwa humanitarnego oraz sprawy bezpieczeństwa ener-

109 F. Bergsten szacował, że utworzenie EAFTA może kosztować USA ok. 25 mld USD rocznie. 
Por. F. Bergsten, A Free Trade Area of the Asia-Pacifi c in the Wake of the Faltering Doha Round: Trade 
Policy Alternatives for APEC [w:] C. Morrison, E. Pedrosa eds., An APEC Trade Agenda: The Political 
Economy of a Free Trade Agenda of the Asia-Pacifi c, A Joint Study by the Pacifi c Economic Cooperation 
Council and the APEC Business Advisory Council, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2007, 
s. 20, 26−32. Na temat roli APEC we współpracy USA z Chinami zob. C. Morrison, APEC in Sino-
American Relations: A Vehicle for Systemic Integration [w:] J. Rüland, E. Manske, W. Draguhn, Asia- 
-Pacifi c Economic Cooperation…, s. 119−132. 

110 Por. V. Aggarwal, The Political Economy of a Free Trade Area of the Asia-Pacifi c: A U.S. 
Perspective [w:] C. Morrison, E. Pedrosa, An APEC Trade Agenda…, s. 37−72.

111 Zob. Suggestions for the President of the U.S., The President’s Export Council, Washington, DC, 
August 27, 2007, dostępne w Internecie: http://www.trade.gov/td/pec/apec.pdf (25.08.2008).

112 Por. M. Martin, Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC) and the 2007 Meetings in Sydney, 
Australia, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2007. Zob. też 
U.S. Exports to Asia-Pacifi c Region, A Hearing of the House Foreign Affairs Committee’s Asia, the 
Pacifi c and the Global Environment Subcommittee, witnesses: Patricia Haslach, Asia-Pacifi c Economic 
Cooperation, Bureau of East Asian and Pacifi c Affairs, Department of State; Wendy Cutler, Assistatant 
U.S. Trade Representative for Japan, Korea and APEC Affairs; Karl Ege, Vice Chairman and Senior 
Advisor at the Russell Investment Group, September 25, 2007, pozyskano za pomocą bazy Lexis Nexis, 
dostępne w Internecie: http://www.lexis-nexis.com (25.11.2008)
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getycznego i zmian klimatycznych. Ze względu na wydarzenia globalne szczyt został 
zdominowany przez problematykę kryzysu gospodarczego. Warto zwrócić uwagę na 
spotkania dwustronne z przywódcami Chin (problemy handlu, programu nuklearne-
go Korei Północnej), Japonii (wzmocnienie sojuszu, Korea Północna), Korei Połu-
dniowej (problem opóźnień w ratyfi kacji porozumienia o FTA)113.

Podczas szczytu APEC w Singapurze w 2010 roku prezydent Obama przedstawił 
swoją wizję polityki USA wobec regionu oraz ogłosił decyzję o przystąpieniu do ne-
gocjacji w sprawie członkostwa w TPP. Silna delegacja (oprócz Obamy w spotkaniu 
wzięli udział Sekretarz Stanu Hillary Clinton, Sekretarz Skarbu Tim Geithner, USTR 
Ron Kirk) miała na celu pokazanie, że wielostronna dyplomacja w obszarze Azji 
i Pacyfi ku jest dla USA coraz ważniejsza. Brak zaangażowania w ten obszar działań 
to przedmiot krytyki administracji Busha przez kraje regionu. Warto jednak zauwa-
żyć, że uwaga prezydenta Obamy kierowała się już wówczas w stronę odejścia od ne-
gocjacji FTAAP (w ramach APEC) na rzecz większej współpracy z ASEAN oraz TPP 
jako elementu formującego w przyszłości Strefę Wolnego Handlu Azji i Pacyfi ku114.

Szczyt APEC, który odbył się w Honolulu w dniach 12−13 listopada 2011 roku, 
był istotny z dwóch powodów. Z jednej strony USA jako gospodarka goszcząca 
APEC określały jego priorytety, pokazując jednocześnie istotną rolę organizacji i re-
gionu w swojej polityce zagranicznej. Z drugiej coraz widoczniejsze staje się odej-
ście USA od zaangażowania w APEC na rzecz udziału w innych forach regionalnych, 
szczególnie zaś w inicjatywie Trans-Pacyfi cznego Partnerstwa Gospodarczego (TPP) 
czy Szczytu Azji Wschodniej (którego USA zostały członkiem kilka dni po zakoń-
czeniu szczytu APEC). Cele USA w odniesieniu do APEC obejmowały: wzmocnie-
nie integracji regionalnej i wzrost obrotów handlowych poprzez skupienie się na tak 
zwanych problemach „następnej generacji” w odniesieniu do handlu i inwestycji. 
Wśród nich wymienia się promocję innowacji, wzrost udziału małych i średnich 
przedsiębiorstw w handlu międzynarodowym, uczynienie łańcuchów produkcji bar-
dziej przyjaznymi. Drugi obszar to wzrost proekologiczny w regionie, trzeci zaś to 
współpraca w zakresie ograniczenia regulacji i konwergencji w regionie115.

Obroty gospodarcze USA z krajami APEC są imponujące. W 2007 roku handel 
w obszarze dóbr i usług miał wartość około 2 bln USD, przy czym eksport wynosił 
871 mld USD, zaś import 1,3 bln. Dawało to gigantyczny defi cyt około 482 mld 
USD. W 2008 roku handel towarami miał wartość 2 bln USD (eksport 747 mld USD, 
import 1,3 bln USD, defi cyt 529 mld USD), zaś w 2007 roku handel w sferze usług − 
287 mld USD (eksport 175 mld USD, import 112 mld USD, nadwyżka USA 63 mld 
USD). Inwestycje USA w regionie miały w 2007 roku wartość około 795 mld USD 

113 Por. M. Martin, Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC) and the 2008 Meetings in Lima, 
Peru, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2009. Zob. też: U.S. 
Priorites for APEC, Ambassador Patricia Haslach, U.S. Senior Offi cial for APEC, Bureau of East Asian 
and Pacifi c Affairs, Foreign Press Center Briefi ng, Washington, DC, November 10, 2008, dostępne 
w Internecie: http://2001-2009.state.gov/p/eap/rls/rm/2008/11/111760.htm (15.08.2009).

114 Por. M. Martin, The 2009 Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC) Meetings and U.S. Trade 
Policy in Asia, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2010.

115 Por. M. Martin, The Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC) Meetings in Honolulu: 
A Preview, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2011.
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(wzrost o 11,4% w stosunku do 2006 roku), a inwestycje krajów regionu w USA − 
wartość 536 mld USD (wzrost o 19,1% w stosunku do 2006 roku)116.

Warto wziąć pod uwagę, że dziewięć spośród 15 najważniejszych rynków eks-
portowych dla USA to rynki APEC. W 2010 roku eksport do krajów APEC to około 
60% całkowitego eksportu USA. Wartość wymiany handlowej w zakresie dóbr i usług 
w 2009 roku (ostatnie pełne dostępne dane) to około 1,9 bln USD. Wartość eksportu 
dóbr i usług w 2009 roku to 795 mld USD, podczas gdy ich import wynosił 1,1 bln 
USD, co dawało defi cyt w wysokości 302 mld USD (spadek od 2007 roku o 175 mld 
USD). Defi cyt w handlu towarami wynosił 461 mld USD (eksport 774 mld, import 
1,2 bln USD), a w handlu usługami USA notowały nadwyżkę handlową w wysokości 
76,5 mld USD (wartość eksportu to 177,2 mld USD, a importu 100,8 mld USD). Warto 
zwrócić uwagę na wzrost nadwyżki handlowej USA w tym sektorze. Inwestycje USA 
w regionie miały w 2009 roku wartość około 893 mld USD, co oznacza wzrost o 7% 
od roku 2008, a inwestycje (FDI) krajów APEC w USA w 2009 roku miały wartość 600 
mld USD, co oznacza wzrost o 7,7% w stosunku do roku poprzedzającego117. 

W raporcie oceniającym realizację indywidualnego planu działania USA w ra-
mach APEC autorzy (z Singapuru i Japonii) podkreślali, że USA są silnym zwo-
lennikiem APEC oraz że wykorzystują APEC jako narzędzie do wspierania handlu 
poprzez dwu- i wielostronne porozumienia handlowe z krajami ugrupowania. Jed-
nocześnie USA pomagają w budowie potencjału poszczególnych krajów poprzez 
rozwijanie zdrowych regulacji, standardów i procedur w ramach APEC. Ważna jest 
ich rola w digitalizacji procesów związanych z obrotem towarami i usługami, w tym 
ułatwień w procedurach celnych. Autorzy zwracają też uwagę na silne wsparcie USA 
dla kwestii praw własności intelektualnej, podobnie jak APEC i ASEAN. Jeśli chodzi 
o działania na rzecz osiągnięcia celów z Bogor, USA czynią stałe postępy, a jedno-
cześnie utrzymują bardzo niskie cła i bariery pozataryfowe dla handlu i inwestycji. 
Amerykański reżim handlu w dziedzinie usług jest jednym z najbardziej otwartych 
na świecie, a jednocześnie USA mają bardzo przejrzyste reguły związane z procesem 
inwestycyjnym, w tym te dotyczące zagranicznych inwestorów. Regulacje odnośnie 
do inwestycji są również bardzo otwarte, inwestorzy zagraniczni podlegają w zasa-
dzie zawsze regułom niedyskryminacji (w tym w sądach gospodarczych), nie ma 
problemów z transferem kapitału i zysków, a w przypadku konfi skaty istnieją jasne 
reguły odszkodowawcze118.

116 Dane za biurem Przedstawiciela USA ds. Handlu, U.S.−APEC Trade Relations, dostępne 
w Internecie: http://www.ustr.gov/countries-regions/japan-korea-apec/apec (25.08.2009).

117 Dane za biurem Przedstawiciela USA ds. Handlu, U.S.−APEC Trade Facts dostępne w Internecie: 
http://www.ustr.gov/trade-agreements/other-initiatives/asia-pacifi c-economic-cooperation-apec/us-apec-
trade-facts (03.12.2011).

118 Raport przedstawia też omówienie gospodarki, ale przede wszystkim szczegółowe dane dotyczące 
poszczególnych sektorów, w ramach których odbywa się liberalizacja handlu w APEC w odniesieniu do 
podjętych zobowiązań, to jest cła, środki pozataryfowe, usługi, inwestycje, standardy, procedury celne, 
prawa własności intelektualnej, polityka konkurencji, zamówienie rządowe, deregulacja/przegląd regulacji, 
wdrażanie reguł WTO (w tym reguł pochodzenia), rozstrzyganie sporów, mobilność przedstawicieli 
biznesu, FTAs/RTAs, ułatwienia w handlu, przejrzystość (transparencja). Por. S. Thangavelu, S. Urata, 
Study Report on APEC United States’ IAP 2007, APEC Secretariat, Singapore 2008.
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Oceniając zaangażowanie USA w APEC, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych 
aspektów i okresów. Ciekawa jest stosunkowo ambiwalentna polityka G.H. Busha, 
który swoje podejście do organizacji ukształtował na podstawie założeń realizmu 
politycznego – USA zostały członkiem, gdyż inaczej mogłyby zostać wykluczone 
z regionu, jednocześnie zaś APEC stało się przeciwwagą dla integracji europejskiej. 
Kolejna rzecz to wyraźne przyspieszenie za czasów prezydentury B. Clintona, który 
zaprosił liderów na pierwszy szczyt w Seattle – miało to znaczny wpływ na wypraco-
wanie celów z Bogor, a jako podstawę uznano pryncypia liberalizmu, szczególnie zaś 
liberalizmu współzależności. Niestety, USA nie potrafi ły wykorzystać szansy, jaką 
dał kryzys azjatycki dla umocnienia swojej pozycji w APEC i wzmocnienia samej 
organizacji. Stąd lata 1997−1998 to spadek znaczenia APEC i Stanów Zjednoczo-
nych w APEC, wzmocniony dodatkowo upadkiem forsowanego przez USA projektu 
EVSL. Odpowiedzią było też powstanie ASEAN Plus Trzy i wzrost tendencji inte-
gracyjnych w ramach Azji Wschodniej. 

Polityka administracji G.W. Busha, która w początkowym okresie polegała na 
sekurytyzacji APEC, co wiązało się z żywotnym interesem narodowym Stanów 
Zjednoczonych, również nie okazała się skuteczna, doprowadzając do dalszego 
wzrostu tendencji integracyjnych w regionie Azji Wschodniej. Jej zmiana po utwo-
rzeniu Szczytu Azji Wschodniej wydaje się zarówno logiczna, jak i obiecująca, choć 
sama perspektywa utworzenie FTAAP, przynajmniej w formie, która przyniosłaby 
rzeczywistą liberalizację handlu i uwzględniając APEC, jest wątpliwa. Z pewnością 
jednak nie można G.W. Bushowi i jego administracji zarzucić, że nie działali na 
rzecz wolnego handlu – wzięcie za podstawę prądu realistycznego ograniczyło w tej 
administracji wsparcie dla organizacji regionalnych (choć G.W. Bush uczestniczył 
we wszystkich szczytach APEC). Również strategia konkurencyjnej liberalizacji nie 
była korzystna dla integracji w ramach APEC.

Działania prezydenta Obamy wpisują się w szeroki nurt działań wzmacniających 
pozycję USA w regionie i organizacjach integracji wielostronnej w obszarze Azji 
i Pacyfi ku, przy czym APEC nie jest, mimo deklaracji, kluczowym dla USA forum 
w ramach którego ta integracja ma mieć miejsce. Wydaje się, że coraz większą rolę 
zyskują inne fora, takie jak Trans-Pacyfi czne Partnerstwo Gospodarcze (TPP), Szczyt 
Azji Wschodniej (EAS) czy ASEAN (w 2011 roku odbył się na Bali trzeci szczyt 
USA−ASEAN). Nadal jednak, ze względu na swoją skalę i dotychczasowe osiągnię-
cia, APEC wydaje się kluczowym dla regionu i rozwiązywania problemów makrore-
gionalnych forum, stąd dalsze zaangażowanie USA weń wydaje się niezbędne.

Wprawdzie wraz ze zmieniającymi się prezydentami i ich ekipami polityka wo-
bec APEC również podlegała zmianom, jednak region APEC jest zdecydowanie 
kluczowym dla USA, a dalsza liberalizacja handlu i inwestycji jest ze wszech miar 
korzystna dla Stanów Zjednoczonych. Wskazane jest przy tym ograniczanie mecha-
nizmów protekcjonistycznych, co wymaga, szczególnie od Kongresu, przeciwsta-
wienia się grupom lobbingowym, które wypaczają w niektórych obszarach działa-
nia liberalizacyjne. Warto też spróbować ściślej współdziałać z APEC w obszarze 
ECOTECH, szczególnie tam, gdzie wymaga to znacznego wsparcia, oraz dążyć do 
budowy potencjału APEC. 
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Przez cały omawiany okres mogliśmy obserwować istotny wpływ USA na tę or-
ganizację, a także wypełnianie (czasem nawet z nadwyżką) zobowiązań liberaliza-
cyjnych podejmowanych przez ten kraj. Warto też zwrócić uwagę, że USA są często 
wzorcem dla działań podejmowanych przez APEC, co ostatnio możemy obserwować 
przykładowo w projektach reformy strukturalnej i w różnorakich rozwiązaniach za-
równo technicznych, jak i tych związanych z szeroko pojętym zarządzaniem (w tym 
governance). Na samą organizację przemożny wpływ wywierają też amerykańskie 
środowiska akademickie, przykładowo sieć APEC Study Centers, i wybitne jedno-
stki, by wymienić na przykład Hugh Patricka, Vinoda Aggarwala, Freda Bergste-
na, Charlesa Morrisona czy Richarda Feinberga119. Wsparcie administracji Barcka 
Obamy dla APEC, mimo przytoczonych wątpliwości, wydaje się większe niż jego 
poprzedników, a rok 2011 istotny był zarówno dla zwiększenia roli USA w regionie 
Azji i Pacyfi ku, jak i w samym APEC. 

Pierwsze oceny działań administracji prezydenta Obamy nie są jednoznaczne. Po-
zytywnie jest odbierana kontynuacja polityki poprzedniej administracji, która dobrze 
służyła interesom amerykańskim, ale też zmiany w obszarach, które były w pewien 
sposób zaniedbane w ostatnich ośmiu latach (wizyta H. Clinton w Indonezji jako 
sygnał większego zainteresowania regionem Azji Południowo-Wschodniej, podpi-
sanie przez USA traktatu o przyjaźni i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej 
jako sygnał poważniejszego podejścia do organizacji integracyjnych w regionie)120.

Istotnym wydaje się podkreślenie na koniec, że stopień integracji USA z regio-
nem Azji i Pacyfi ku w roku 2005 był tylko minimalnie wyższy niż w 1990 roku, 
a kraj ten spadł w rankingu od 1997 roku o trzy pozycje. Jeśli prześledzimy okres 
omawianych 15 lat, to możemy zauważyć, że dynamiczny wzrost następował w la-
tach 1992−1997, czyli w czasie, kiedy USA zdecydowanie popierały proces APEC. 
Kolejne lata (1997−1999) to spadek stopnia zintegrowania USA z regionem. Można 
zaryzykować tezę, która zgodna jest z innymi obserwacjami przedstawionymi w ni-
niejszej pracy, że wynikał on z niewłaściwej reakcji USA na kryzys azjatycki i na 
wzmocnienie tendencji integracyjnych w ramach Azji Wschodniej. Przedstawione 
w raporcie przygotowanym przez PECC dane potwierdzają te obserwacje. Wreszcie 
od 2001 roku stopień integracji gospodarki USA z regionem stale maleje, co może 
potwierdzać tezę, że nie tylko następuje ograniczenie wpływów politycznych USA 

119 W tym wypadku nie możemy jednak zapominać o wybitnych jednostkach, zwykle naukowcach, 
z innych krajów regionu, jak np. Peter Drysdale i John McKay z Australii, Hadi Soesastro z Indonezji, 
Robert Scollay z Nowej Zelandii, Ippei Yamazawa z Japonii, żeby wymienić tylko najbardziej zasłużo-
nych w procesach integracji basenu Pacyfi ku i budowie samego APEC.

120 Teza ta jest oczywiście mocno dyskusyjna. Niektórzy analitycy uznają, że polityka G.W. Busha 
wobec Azji była prowadzona właściwie, zob. A. Shearer, Clinton in Asia… Inni wieszczą wręcz całkowitą 
klęskę tej, opartej na unilateralnej doktrynie Busha, polityki, zwracając uwagę na potrzebę odbudowy 
pozycji USA w regionie przez administrację Baracka Obamy, zob. T. Pempel, The ‘Unbungling’ of Asia, 
„Global Asia”, vol. 3, no. 4, 2009, czy Amitav Acharya, The Bush Doctrine and Asian Regional Order: The 
Perils and Pitfalls of Preemption, „Asian Perspective”, vol. 27, no. 4, 2003; Mel Gurtov, Northeast Asia 
Policy under George W. Bush: Doctrine in Search of Policy, „North Korean Review”, Spring 2007. Na 
mankamenty polityki G.W. Busha, które wpłynęły negatywnie na pozycję USA w regionie, ale także sam 
region, zwraca uwagę R. Cronin, Can The Bush Administration Craft an Effective Policy Towards Southeast 
Asia, May 11, 2007, dostępne w Internecie: http://www.stimson.org/pub.cfm?ID=541 (25.08.2008).
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w regionie, związane z zainteresowaniem innymi regionami świata, ale też osłabienie 
wpływów gospodarczych121. 

W kontekście infrastruktury regionalnej warto zwrócić uwagę na dwie wielostronne 
inicjatywy G.W. Busha, które mogą okazać się istotne dla struktury instytucjonalnej re-
gionu i dla administracji prezydenta Baracka Obamy na poziomie organizacji między-
narodowych. Pierwsza z nich to Trójstronna Inicjatywa Bezpieczeństwa (TSI Trilateral 
Security Initiative) − początkowo pomiędzy Stanami Zjednoczonymi, Japonią i Au-
stralią. Spotkanie w tej sprawie odbyło się w Sydney w marcu 2006 roku, a formalnym 
celem organizacji miało być utrzymanie stabilności i bezpieczeństwa w świecie, ze 
szczególnym uwzględnieniem regionu Azji i Pacyfi ku. O ile jednak współpraca między 
tymi krajami wydaje się naturalna ze względu na systemy demokratyczne i łączące 
je sojusze, o tyle w związku z wykluczeniem innych sojuszników USA w regionie 
(Tajlandii, Filipin, Korei Południowej) mogą pojawiać się problemy. W ćwiczeniach 
Malabar w 2007 roku wzięły udział okręty USA, Indii, Japonii, Australii i Singapu-
ru. Dodatkowym ograniczeniem dla tej inicjatywy były opór Indii i Australii, zmiana 
liderów w Australii i Japonii (a obecnie też partii rządzącej; premier Yukio Hatoyama 
deklarował mniejsze zaangażowanie w sojusz z USA) oraz ograniczenia konstytucyjne 
Japonii122. Z pewnością inicjatywa ta może stać się podstawą szkieletu strategicznego 
bądź strategiczno-militarnego w systemie regionalnym.

Drugą inicjatywą G.W. Busha jest Forum Regionalne Azji Północno-Wschod-
niej (Northeast Asia Regional Forum), w skład którego miałyby wejść USA, ChRL, 
Rosja, Japonia i Korea Południowa, czyli wszystkie, z wyjątkiem Korei Północnej, 
państwa zaangażowane w rozmowy sześciostronne w sprawie północnokoreańskie-
go programu nuklearnego. Projekt ten został zgłoszony przez Condoleezzę Rice na 
13. spotkaniu Forum Regionalnego ASEAN (ARF) w czerwcu 2006 roku. O ile po-
mysł takiej grupy, która zbiera się ad hoc dla rozwiązania istotnego dla wszystkich 
problemu sprawdził się (choć o sukcesie samych rozmów można dyskutować), o tyle 
nie wydaje się, aby na co dzień ta grupa państw była w stanie ze sobą współpracować 
ze względu na dzielące je fundamentalne różnice interesów123. 

Na zakończenie warto wziąć pod uwagę sygnalizowaną już pokrótce (w kontekście 
konkurencji z APEC, jak pokazuje raport CRS z 2011 roku), a najbardziej chyba obec-
nie obiecującą, propozycję włączenia się USA w Trans-Pacifi c Strategic Economic 
Partnership Agreement (TPP), która została ofi cjalnie zgłoszona przez USTR Susan 
Schwab we wrześniu 2008 r.124 Negocjacje w sprawie porozumienia zostały zapocząt-

121 Warto zauważyć, że w omawianym rankingu pozycje niższe od USA, jeśli chodzi o stopień 
integracji z regionem, zajmują Indonezja i ChRL, które to państwa, wraz z USA, stanowią trzy 
największe rynki wewnętrzne wśród gospodarek APEC. W tym kontekście należy uwzględnić fakt, że 
prawdopodobnie zastosowanie omawianego wskaźnika byłoby uzasadnione w stosunku do ich rynków 
wewnętrznych, a rezultaty pokazałyby znaczący stopień dywergencji w obrębie każdej z gospodarek. 
Dane przytoczono za: A Composite Index of Economic Integration in the Asia-Pacifi c, 2008, s. 2,3,5, 
dostępne w Internecie: http://www.asiapacifi c.ca (15.11.2009).

122 Por. B. Vaughn, U.S. Strategic and Defense Relationships…, s. 8−9.
123 Por. D. Nanto, East Asian Regional Architecture…, s. 26−27.
124 Por. M. Martin, Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC) and the 2008 Meeting in Lima, 

Peru…, passim. 
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kowane w 2003 roku przez Singapur, Chile i Nową Zelandię, a w 2005 roku dołączyło 
do nich Brunei. Porozumienie weszło w życie w 2006 roku. Bardzo istotny jest fakt, że 
porozumienie zakłada usunięcie wszystkich barier handlowych125, co w zdecydowany 
sposób zmieniłoby obraz integracji gospodarczej regionu − mielibyśmy do czynienia 
z rzeczywistą strefą wolnego handlu, oczywiście gdyby dołączyły doń inne państwa, 
gdyż na obecnym etapie potencjał gospodarczy porozumienia jest znikomy. 

Ograniczone do czterech wymienionych krajów porozumienie zyskuje coraz bar-
dziej na znaczeniu w związku z faktem, że Australia, Malezja, Peru, USA i Wietnam 
negocjują przyłączenie się do porozumienia, a prezydent Barack Obama zadeklaro-
wał podczas spotkania liderów gospodarczych APEC w Jokohamie chęć zakończe-
nia negocjacji przed szczytem APEC w 2011 roku (szczyt odbył się w Honolulu na 
Hawajach). USA posiadają obecnie umowy o strefach wolnego handlu z Singapurem 
i Chile (z obecnych członków) oraz Australią i Peru (z potencjalnych), co ułatwia 
proces negocjacji126.

Na spotkaniu liderów dziewięciu państw TPP 12 listopada 2011 roku ogłoszono 
osiągnięcie szerokiego zarysu tego układu, opisywanego jako całościowe porozu-
mienie następnej generacji, które może być modelem dla dalszej integracji regional-
nej127. Chęć przystąpienia do negocjacji zgłosiła też wówczas Japonia. 

Korzyści skali, jakie wynikają z włączenia się w projekt kolejnych krajów, mogą 
być jednak niwelowane przez fakt, że pięć krajów pragnących przyłączyć się do po-
rozumienia jest znacznie trudniejszymi partnerami negocjacyjnymi ze względu na 
wielość tak zwanych sektorów wrażliwych w negocjacjach. Przystąpienie USA do 
porozumienia zdecydowanie zmieniłoby pozycję Stanów Zjednoczonych w ugrupo-
waniach integracyjnych regionu, pozwalając im objąć pozycję lidera integracji re-
gionalnej, a tym samym narzucić agendę działań pozostałym uczestnikom procesu.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na szanse wiążące się z udziałem w pro-
jekcie kluczowej gospodarki regionu, to jest USA, ale też zagrożenia płynące z po-
tencjalnego forsowania interesów Stanów Zjednoczonych (lub poszczególnych grup 
lobbingowych w tym kraju). Zagrożenia te są związane z ryzykiem rozmycia pier-
wotnego, ambitnego projektu TPP, który zakładał, że w ramach strefy wolnego hand-
lu zniesione zostaną wszystkie bariery dla handlu, a regulacje będą się dotyczyć dóbr 
i usług, reguł pochodzenia, technicznych barier dla handlu, ograniczeń sanitarnych 
i fi tosanitarnych, praw własności intelektualnej, ale też zamówień rządowych czy 
polityki konkurencji w uczestniczących w projekcie krajach. W związku z chęcią 
wynegocjowania porozumienia pomiędzy grupą podmiotów o sprzecznych intere-

125 99% w przypadku Brunei, ale zastrzeżenie to traktowane jest przejściowo. Jeśli chodzi o usługi, 
to przyjęto domniemanie objęcia wszystkich, poza zastrzeżonymi. W porozumieniu ujęto też kwestie 
barier pozataryfowych oraz technicznych, politykę konkurencji, praw własności intelektualnej, 
zamówień publicznych, czasowego przemieszczania się biznesmenów czy rozstrzygania sporów. 
Obecnie negocjowane są kwestie usług fi nansowych i inwestycji.

126 Por. I. Fergusson, B. Vaughn, The Trans-Pacifi c Strategic Economic Partnership Agreement, CRS 
Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2009.

127 Zob. Trans-Pacifi c Partnership Leaders’ Statement, dostępne w Internecie: http://www.ustr.
gov/about-us/press-offi ce/press-releases/2011/november/trans-pacifi c-partnership-leaders-statement 
(05.12.2011). 
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sach (w tym szczególnie ze względu na rolę grup interesów w USA) oraz próbą 
zakończenia negocjacji w stosunkowo szybkim tempie, może dojść do sytuacji, że 
znaleziona na podstawie najmniejszego wspólnego mianownika formuła strefy wol-
nego handlu nie będzie wykraczała poza istniejące już w ramach Forum Współpracy 
Gospodarczej Azji i Pacyfi ku (APEC Asia-Pacifi c Economic Cooperation) zasady, co 
uczyni projekt z gruntu nieopłacalnym (biorąc pod uwagę korzyści skali w ramach 
APEC). Warto jednak również zauważyć, że TPP mogłaby stać się grupą inicjatywną 
dla tworzenia Strefy Wolnego Handlu Azji i Pacyfi ku (FTAAP Free Trade Area of the 
Asia-Pacifi c)128.

USA na obecnym etapie byłyby zdecydowanym liderem takiego porozumienia, 
w związku z czym miałyby kluczowy wpływ na ustalenie jego agendy. Wydaje się, 
że dla administracji prezydenta Obamy może być to jedno z najbardziej obiecujących 
porozumień handlowych oraz szansa na odwrócenie, a raczej spowolnienie trendu 
polegającego na stopniowym ograniczaniu pozycji USA w regionie, który obecnej 
administracji udało się już zdecydowanie odwrócić. Na przeszkodzie mogą jednak 
stanąć grupy lobbingowe oraz Kongres USA, który musi uchwalić Trade Promotion 
Authority dla prezydenta Obamy129.

 5.3. ASEAN I ORGANIZACJE INTEGRACYJNE AZJI 
WSCHODNIEJ

ASEAN to w ostatnich latach kluczowa organizacja integracyjna nie tylko w obrębie 
Azji Południowo-Wschodniej, ale także szeroko pojętej Azji Wschodniej, skupiająca 
w organizacjach pochodnych (APT, EAS) kluczowych graczy regionu oraz stano-
wiąca istotne wyzwanie dla zinstytucjonalizowanej poprzez uczestnictwo w APEC 
pozycji USA w tym regionie. 

Choć potencjał samego ASEAN wydaje się nieporównywalnie mniejszy niż 
APEC (państwa ASEAN zajmują powierzchnię około 4,5 mln km2, z ludnością około 
600 mln oraz Produktem Regionalnym Brutto około 2,6 bln USD, przy PRB per ca-

128 W opublikowanym w październiku 2011 r. raporcie APEC Policy Support Unit przeanalizowano 
wzajemną użyteczność obu inicjatyw (to jest APEC i TPP), zwracając uwagę na fakt, że APEC może 
być dla TPP użyteczny jako „inkubator” idei, podczas gdy TPP może być jedną z dróg prowadzących 
do większej integracji gospodarczej w ramach APEC. Zob. APEC Policy Support Unit, The Mutual 
Usefulness between APEC and TPP, APEC Secretariat, Singapore 2011.

129 Jeśli chodzi o podstawowe problemy, które mogą się pojawić w negocjacjach USA w ramach 
TPP, to dotyczą one kwestii produktów mleczarskich (głównie ze względu na obecność Nowej Zelandii 
– w porozumieniu o FTA z Australią są one ujęte, jednak z 18-letnim okresem przejściowym), wołowiny
(ze względu na Nową Zelandię – producent − i Brunei, które zastrzega sobie prawo do inspekcji sanitarnych), 
praw własności intelektualnej (tutaj USA są zwolennikiem daleko posuniętej ochrony – problem z Brunei 
i Chile), wyroby farmaceutyczne (Nowa Zelandia – dopuszcza leki generyczne), zamówienia rządowe 
(Nowa Zelandia nie jest stroną Government Procurement Agreement w ramach WTO), problemy ochrony 
środowiska i pracy (USA starają się narzucić swoje standardy). Por. ibidem, s. 7−9.
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pita około 4,5 tys. USD130), to jednak jego potencjał integracyjny jest zdecydowanie 
większy131. Wniosek taki możemy wysnuć, odnosząc się do przedstawionego już gra-
witacyjnego modelu handlu132. Należy też wziąć pod uwagę istnienie w najbliższym 
otoczeniu potężnych współzawodników, szczególnie zaś Chin i Indii, które wymusza 
ściślejszą integrację, jeśli państwa ASEAN i samo ASEAN chcą pozostać podmio-
tem konkurencyjnym na scenie regionalnej133.

Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej zostało utworzone 
8 sierpnia 1967 roku w Bangkoku (zastąpiło istniejące od 1961 roku Stowarzyszenie 
Azji Południowo-Wschodniej – Association of South-East Asia, którego członkami 
były Malezja, Filipiny i Tajlandia)134. W spotkaniu założycielskim wzięli udział mini-
strowie spraw zagranicznych Indonezji, Filipin, Malezji, Singapuru i Tajlandii, które 
to kraje stały się członkami nowo założonej organizacji (w 1984 roku do organizacji 
dołączyło Brunei). W rzeczywistości organizacja ta początkowo stawiała sobie za cel 
wyeliminowanie sporów terytorialnych i napięć między członkami, a rolę mediatora 
pomiędzy Filipinami, Indonezją i Malezją pełniła Tajlandia135. Doszły do tego prob-
lemy związane z wycofaniem się mocarstw kolonialnych z regionu, nieefektywności 
organizacji, której członkowie są oddaleni od siebie (SEATO), wzmocnienia roli Azji 
Południowo-Wschodniej w odniesieniu do mocarstw aktywnych w regionie, wresz-
cie wzmocnienia potencjału dla osiągnięcia celów, których poszczególne państwa 
nie były w stanie osiągać samodzielnie136. Organizacja chciała też przeciwstawić się 
zagrożeniom, które wynikały z konfl iktów indochińskich oraz działalności ruchów 
partyzanckich wspieranych przez ChRL. Decyzja o zacieśnieniu współpracy była 

130 Wielkość produktu regionalnego brutto i PRB per capita według parytetów siły nabywczej (PPP), 
obliczenia własne na podstawie CIA World Factbook 2008…

131 Szerzej na temat potencjału integracyjnego w podrozdziale 5.1.
132 Por. rozdział pierwszy.
133 Na aspekt ten zwracał uwagę sekretarz generalny ASEAN w latach 2003−2007, Ambasador Ong 

Keng Yong podczas serii wywiadów udzielonych autorowi w czasie pobytu badawczego w Singapurze 
w sierpniu i wrześniu 2008 r. 

134 Organizacja ta stała się ofi arą konfl iktu, który miał miejsce po powstaniu Malezji i włączeniu 
do jej terytorium Sabahu na Borneo, do którego pretensje rościły sobie Filipiny. Powstanie Malezji 
spowodowało również koniec istnienia Maphilindo (organizacji Malajów, Filipin i Indonezji powstałej 
w 1963 r.), gdyż ani Filipiny, ani Indonezja nie uznały nowego państwa, a prezydent Sukarno ogłosił 
wojnę partyzancką przeciw niemu. Por. N. Palmer, SEATO, ASA, MAPHILINDO and ASPAC [w:] 
K.S. Sandhu et al. eds., The New ASEAN Reader, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 1992, 
s. 29. 

135 To w trakcie jednego ze spotkań, podczas których debatowano o pojednaniu między trzema 
stronami sporu, minister spraw zagranicznych Tajlandii Thanat Khoman zaproponował utworzenie 
organizacji regionalnej. Pomysł przypadł do gustu szczególnie ministrowi spraw zagranicznych 
Indonezji Adamowi Malikowi, a stopniowo dołączyły do niego inne kraje, podczas gdy MSZ Tajlandii 
przygotowało wstępny projekt deklaracji nowej organizacji. Por. Jamil Maidan Flores, Jun Abad, The 
Founding of ASEAN, dostępne w Internecie: http://www.asean.org/7069.htm (15.11.2009).

136 Taką listę powodów przedstawił Thanat Khoman, ówczesny (w 1967 r.) minister spraw 
zagranicznych Tajlandii, inicjator powołania ASEAN, por. Thanat Khoman, ASEAN Conception and 
Evolution, dostępne w Internecie: http://www.aseansec.org/thanat.htm (25.11.2009).
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wynikiem zwycięstwa komunistów w Wietnamie, Laosie i Kampuczy/Kambodży, 
a organizacja cechowała się wyraźnym zacięciem antykomunistycznym137. 

Ważnymi wydarzeniami z lat 70., które nastąpiły podczas pierwszego szczy-
tu ASEAN na indonezyjskiej wyspie Bali w 1976 roku, było przyjęcie Deklaracji 
o jedności ASEAN (Declaration of ASEAN Concord – regulowała ona ogólne za-
sady współpracy)138 oraz Układu o przyjaźni i współpracy (The Treaty of Amity and 
 Cooperation – zobowiązano się w nim do pokojowego załatwiania sporów)139.

Po zakończeniu Zimnej Wojny wzrósł nacisk administracji amerykańskiej na 
demokratyzację autorytarnych reżimów w regionie, co było jednym z czynników 
przyspieszających rozwój ASEAN. Stabilizacja środowiska międzynarodowego spo-
wodowała zaś, że możliwe stało się zwiększenie aktywności tej organizacji na forum 
międzynarodowym. 

Ważnymi czynnikami, które zdecydowały o rozwoju ASEAN w latach 90., były:
1. zakończenie wojny domowej w Kambodży po wycofaniu z tego kraju wojsk 

wietnamskich, co spowodowało zmianę sytuacji na półwyspie, a w konse-
kwencji rozszerzenie ASEAN o Wietnam (1995), Laos i Myanmar/Birmę 
(1997) oraz Kambodżę (1999);

2. zmniejszenie obecności wojskowej USA w regionie (wycofanie USA z baz 
na Filipinach), przez co państwa Azji Południowo-Wschodniej musiały wziąć 
większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo;

3. wzrost potęgi ChRL, która tradycyjnie jest postrzegana jako rywal, a także 
hegemon w tym rejonie (szczególnie w odniesieniu do sporów dotyczących 
archipelagu Spratly oraz Wysp Paracelskich), co spowodowało z jednej strony 

137 Szerzej na ten temat zob. Yoshiyuki Hagiwara, Formation and Development of the Association of 
Southeast Asian Nations, „The Developing Economies”, vol. IX, no. 4, December 1973.

138 Szerzej deklaracja ta: (1) odnosiła się do zapewnienia politycznej stabilności w poszczególnych 
krajach, jako istotnych dla zapewnienia międzynarodowego pokoju i stabilności; (2) zobowiązywała 
członków do wczesnego ustanowienia Strefy Pokoju, Wolności i Neutralności; (3) zwracała uwagę na 
potrzebę eliminacji biedy, głodu, chorób i analfabetyzmu w krajach członkowskich, a w związku z tym 
potrzebę intensyfi kacji współpracy w sprawach gospodarczych i społecznych; (4) odnosiła się do potrzeby 
współpracy przy zwalczaniu klęsk żywiołowych; (5) sugerowała współpracę w tworzeniu narodowych 
i regionalnych programów rozwoju; (6) zobowiązywała członków do pokojowego załatwiania sporów 
wewnątrzregionalnych; (7) sugerowała dążenie do pokojowej współpracy na zasadach wzajemnego 
szacunku i wzajemnych korzyści; (8) wspominała o potrzebie tworzenia tożsamości regionalnej. 
W związku z tymi celami przyjęto program współpracy w ramach ASEAN w sferach politycznej, 
gospodarczej, społecznej, kulturowej i informacyjnej, bezpieczeństwa oraz organizacyjnej w odniesieniu 
do ASEAN. Zob. Declaration of ASEAN Concord, Indonesia, 24 February 1976, dostępna w Internecie: 
http://www.asean.org/5049.htm (25.08.2008). 

139 W traktacie określono m.in. zasady współpracy: (1) wzajemny szacunek dla niepodległości, 
suwerenności, równości, integralności terytorialnej i tożsamości narodowej wszystkich narodów; 
(2) prawo każdego państwa do kierowania swoim bytem niezależnie od zewnętrznych ingerencji, 
przymusu i działalności wywrotowej; (3) nieingerencję w wewnętrzne sprawy innych; (4) rozstrzyganie 
sporów i różnic w sposób pokojowy; (5) odrzucenie groźby użycia siły; (6) efektywną współpracę 
pomiędzy stronami. Por. Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, Indonesia, 24 February 
1976, dostępny w Internecie: http://www.asean.org/5047.htm (25.08.2008).
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otwarcie na państwa indochińskie, z drugiej zaś zaproszenie ChRL jako part-
nera dialogu140.

Początek lat 90. to także istotne zmiany w międzynarodowym środowisku go-
spodarczym i zmiany w samych państwach ASEAN, które zaczęły wdrażać poli-
tykę liberalizacji swoich gospodarek, promocji eksportu oraz zwiększania udziału 
w międzynarodowych rynkach. W związku z tymi zmianami i potrzebą zwiększenia 
konkurencyjności gospodarek ASEAN na świecie, w którym rola ugrupowań inte-
gracyjnych stawała się coraz istotniejsza, zdecydowano o zacieśnieniu regionalnej 
współpracy gospodarczej141. Ważną rolę w tym procesie odegrały też organizacje
biznesowe142. 

W trakcie czwartego szczytu ASEAN w Singapurze w styczniu 1992 roku zdecy-
dowano o utworzeniu Strefy Wolnego Handlu ASEAN (AFTA ASEAN Free Trade 
Area – do 2008 roku)143. W ograniczonym zakresie (cła poniżej 5% na większość 
dóbr, uczestnictwo sześciu pierwszych członków ASEAN, pozostali mieli dodatko-
wy czas na dostosowanie się) weszła ona w życie w 2002 roku144.

140 Szerzej na ten temat: E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfi ku…, s. 412−416.
141 Na ten aspekt zwracają uwagę Seiji Naya i M. Plummer, którzy podkreślają, że konieczność 

regionalnej integracji gospodarczej wynikała z jednej strony ze wzrostu tendencji globalizacyjnych 
i współzależności, z drugiej zaś z symultanicznego wzrostu bilateralności i protekcjonizmu. Stąd 
zalecali oni na łamach „ASEAN Economic Bulletin” (wydawanego przez Institute of Southeast Asian 
Studies, który jest kluczowym think tankiem dla rządu Singapuru i odgrywa jednocześnie rolę zaplecza 
intelektualnego ASEAN) z jednej strony liberalizację unilateralną oraz wsparcie działań GATT, z drugiej 
zaś integrację regionalną i bliższą współpracę, dzięki której będzie możliwe silniejsze przedstawienie 
swojego głosu jako bloku negocjacyjnego. Zob. Seiji Naya, M. Plummer, ASEAN Economic Cooperation 
in the New International Economic Environment, „ASEAN Economic Bulletin”, vol. 7, no. 3, March 1991.

142 Na ich znaczenie zwraca uwagę P. Bowles, wymieniając jako powody powstania AFTA: 
(1) zmiany w gospodarce międzynarodowej, (2) wzrost wpływów i zainteresowania organizacji 
biznesowych regionem ASEAN, przy ich naturalnej predyspozycji do popierania regionalnej integracji 
gospodarczej, (3) dążenie ASEAN do utrzymania swojej pozycji jako istotnej organizacji w regionie, 
przy spodziewanej proliferacji nowych podmiotów regionalnych. Por. P. Bowles, ASEAN, AFTA and the 
“New Regionalism”, „Pacifi c Affairs”, vol. 70, no. 2, Summer 1997.

143 Zdecydowano wówczas o wspólnej efektywnej preferencyjnej taryfi e handlowej na 15 grup 
produktów (CEPT Common Effective Preferential Tariff), to jest na oleje roślinne, cement, chemikalia, 
wyroby farmaceutyczne, nawozy sztuczne, tworzywa sztuczne, kauczuki, produkty skórzane, miazgę, 
tekstylia, ceramikę i wyroby szklane, kamienie szlachetne i biżuterię, elektrody miedziowe, elektronikę, 
meble drewniane i ratanowe. Zdecydowano też o działaniach na rzecz zacieśnienia współpracy 
w obszarze handlu, przemysłu, minerałów i energii, fi nansów i bankowości, żywności, rolnictwa 
i leśnictwa, transportu i komunikacji. Za tymi ostatnimi deklaracjami nie poszły żadne praktyczne 
kroki. Por. Singapore Declaration of the 1992 ASEAN Summit, Singapore, 28 January 1992, dostępna 
w Internecie: http://www.aseansec.org/5120.htm (25.10.2008); Framework Agreement on Enhancing 
ASEAN Economic Cooperation, Singapore, 28 January 1992, dostępne w Internecie: http://www.
aseansec.org/5125.htm (25.10.2008); Agreement on The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) 
Scheme for The ASEAN Free Trade Area, Singapore, 28 January 1992 r., dostępne w Internecie: http://
www.asean.org/1164.htm (25.10.2008).

144 W styczniu 2002 r. średnia taryfa celna dla sześciu pierwszych członków ASEAN (Brunei, Filipiny, 
Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia) wynosiła 3,2%, a handel wewnątrz regionu wzrósł w latach 
1993−2000 z 44,2 mld USD do 97,8 mld USD. Pewnymi niedoskonałościami był brak liberalizacji 
rynku artykułów rolnych oraz motoryzacyjnego. Por. The ASEAN Free Trade Area: Reaching Its Target, 
Opening Remarks of H.E. Rodolfo C. Severino, Secretary-General of the Association of Southeast Asian 
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Od 1993 roku sprawy bezpieczeństwa regionalnego odgrywały coraz większą 
rolę w działalności ASEAN. W roku tym ustalono, że będą one rozpatrywane na 
Konferencjach Postministerialnych, a dla zinstytucjonalizowania tego procesu po-
wołano Forum Regionalne ASEAN (ARF ASEAN Regional Forum), którego pierw-
sze spotkanie odbyło się w Bangkoku w lipcu 1994 roku, przy czym poza ogólnymi 
deklaracjami nie podjęto szczegółowych ustaleń dotyczących działalności ARF145. 

W 1993 roku ujawniły się też kontrowersje z USA, które dotyczyły przestrzegania 
praw człowieka w krajach regionu oraz propozycji (zgłoszonej przez Malezję) utwo-
rzenia Ugrupowania Ekonomicznego Azji Wschodniej (EAEC East Asia Economic 
Caucus). Propozycja ta została zgłoszona przez malezyjskiego premiera Mahathira 
bin Mohammada w 1990 roku, a administracja prezydenta G.H. Busha podjęła szero-
kie działania, aby nie dopuścić do jej wejścia w życie, gdyż wschodnioazjatycki blok 
handlowy mógł znacząco osłabić pozycję USA w regionie. Ostatecznie w lipcu 1993 
roku ASEAN podjęło decyzję, że EAEC będzie ugrupowaniem w ramach APEC146.

W latach 1995−1999 miało miejsce tak zwane indochińskie rozszerzenie ASEAN 
(Wietnam − 1995, Laos i Myanmar – 1997, Kambodża − 1999) – jest ono do dziś 
postrzegane ambiwalentnie ze względu na fakt, że przyjęte zostały kraje o niskim 
poziomie rozwoju gospodarczego, co spowodowało dodatkowe problemy z pogłę-
bianiem integracji w ramach organizacji147. Dla ówczesnych krajów członkowskich 
korzystne było na pewno zwiększenie znaczenia organizacji na świecie, wiarygod-
ności strategicznej, powiększenie rynku ASEAN oraz wzrost regionalnego podziału 

Nations, at the AFTA 2002 Symposium, Jakarta, 31 January 2002, „ASEAN Economic Bulletin”, vol. 19, 
no. 2, 2002.

145 Członkami ASEAN były wtedy Brunei, Filipiny, Indonezja, Malezja, Singapur, Tajlandia, 
partnerami dialogu: Australia, Japonia, Kanada, Nowa Zelandia, Republika Korei, Stany Zjednoczone, 
Unia Europejska, partnerami konsultacyjnymi Chiny i Rosja, a obserwatorami Laos, Papua-Nowa 
Gwinea, Wietnam. Ustalenia szczytu dostępne w Chairman’s Statement, The First ASEAN Regional 
Forum, Bangkok, Thailand, 25 July 1994 [w:] ASEAN Regional Forum Document Series 1994−2006, 
ASEAN Secretariat, Jakarta 2007, s. 3−4.

146 W zasadzie oznaczało to odrzucenie idei EAEC aż do kryzysu azjatyckiego, po którym to 
zintensyfi kowano współpracę w ramach ASEAN Plus Trzy, a w pełnym wymiarze możemy mówić 
o rozwoju tej idei w ramach Szczytu Azji Wschodniej. Na temat EAEC i amerykańskiej polityki wobec 
tej organizacji zob. D. Nanto, APEC, EAEC, and Free Trade Area in the Asia Pacifi c, CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, Washington 1994.

147 Trzeba jednak zwrócić uwagę, że problem różnic rozwojowych jest o wiele bardziej złożony niż 
prosty podział na stare i nowe kraje ASEAN, a odpowiedź, jaką jest Inicjatywa na rzecz Integracji ASEAN 
(Initiative for ASEAN Integration) powinna być dopasowana dokładnie do potrzeb zacierania tych 
różnic. Zob. R. Severino, The ASEAN Developmental Divide and the Initiative for ASEAN Integration, 
„ASEAN Economic Bulletin”, vol. 24, no. 1, 2007, oraz D. Green, Bridging the ASEAN Development 
Divide: A Regional Overview, „ASEAN Economic Bulletin”, vol. 24, no. 1, 2007. Por. też: Ha Noi 
Declaration on Narrowing Development Gap for Closer ASEAN Integration, Hanoi, Vietnam, 23 July 
2001, dostępna w Internecie: http://www.asean.org/934.htm (25.08.2008); Bridging the Development 
Gap Among Members of ASEAN, dokument przygotowany przez „Initiatives for ASEAN Integration” 
Unit w Sekretariacie ASEAN, dostępny w Internecie: http://www.asean.org/14683.htm (25.08.2008); 
ASEAN Vision 2020, Kuala Lumpur, 15 December 1997, dostępne w Internecie: http://www.aseansec.
org/5228.htm (25.08.2008).
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pracy. Dla krajów CLMV wiarygodność i legitymacja w środowisku międzynarodo-
wym odgrywały kluczową rolę148. 

Kryzys azjatycki z lat 1997−1998 pokazał słabość ASEAN, które nie było w sta-
nie zapobiec dewaluacji walut oraz skutecznie przeciwstawić się trudnościom ekono-
micznym. Podjęte środki (zgodne z przyjętym Statement on Bold Measures149) oka-
zały się nieskuteczne, a ich siła i zasięg − raczej przeciwieństwem deklarowanych. 
Jednak działania ASEAN na tle działań innych organizacji międzynarodowych były 
najbardziej adekwatne do potrzeb, a brak odpowiednich rezultatów wynikał przede 
wszystkim z faktu, że cały region znalazł się w kryzysie, a dotknięte nim kraje nie 
posiadały odpowiednich zasobów do walki z nim150. 

Jeśli chodzi o skutki kryzysu dla Stowarzyszenia, to, odwrotnie niż przypusz-
czano, nie doprowadził on do zatrzymania integracji w ramach ASEAN, a wręcz 
przyspieszył liberalizację handlu w ramach AFTA. Doprowadził także do silnego 
zacieśnienia współpracy (szczególnie w kwestiach fi nansowych) z partnerami dia-
logu z Azji Północno-Wschodniej, to jest ChRL, Japonią i Koreą Południową151. 
Kryzys spowodował też istotną zmianę w na osi ASEAN−ChRL−USA, gdyż USA 
były postrzegane jako kraj, który (przy współudziale międzynarodowych instytucji 
fi nansowych, szczególnie MFW) zablokował pomoc dla krajów Azji Południowo-

148 Kompleksową analizę nowych członków ASEAN przedstawia raport Departamentu Spraw 
Zagranicznych i Handlu Australii, The New ASEANs: Vietnam, Burma, Cambodia and Laos, Department 
of Foreign Affairs and Trade, Barton 1997. Por. też Mya Than, C. Gates eds., ASEAN Enlargement: 
Impacts and Implications, Institute of Southeast Asian Studies, Singapore 2001, s. 2−11; Shaun Narine, 
Explaining ASEAN: Regionalism in Southeast Asia, Lynne Rienner Publishers, London 2002, s. 113−122; 
R. Emmers, The Indochinese Enlargement of ASEAN: Security Expectations and Outcomes, „Australian 
Journal of International Affairs”, vol. 59, no. 1, March 2005. 

149 Por. 6th ASEAN Summit Statement on Bold Measures, dostępne w Internecie: http://www.aseansec.
org/8756.htm (5.08.2011). 

150 Jeśli przyjrzeć się bliżej działaniom na rzecz przezwyciężenia kryzysu, można rozpatrywać je na 
trzech poziomach: na poziomie narodowym kraje ASEAN podjęły działania na rzecz wzmocnienia nadzoru 
nad bankami, zwiększenia przejrzystości transakcji fi nansowych promujących współzawodnictwo, na 
poziomie dwustronnym zwiększono pomoc dla najbardziej dotkniętych krajów, szczególnie Indonezji, 
na poziomie międzynarowym zaapelowały do krajów rozwiniętych o utrzymanie otwartości rynków, 
renegocjację długów oraz ochronę biednych w ich programach reform. Por. Hadi Soesastro, ASEAN 
During the Crisis, „ASEAN Economic Bulletin”, vol. 15, no. 3, December 1998. 

151 Jeśli chodzi o odpowiedź ASEAN, to działania, które mogłyby cechować się większą 
skutecznością, zostały podjęte raczej w następstwie kryzysu, a wśród nich należy zwrócić uwagę na: 
(1) Proces Nadzoru ASEAN − w jego ramach wypracowano w październiku 1998 r. porozumienie 
ramowe ws. bliższych konsultacji dotyczących polityki gospodarczej, w których to konsultacjach będą 
brane pod uwagę dane z monitoringu światowych i regionalnych rynków fi nansowych; (2) współpracę 
fi nansową w ramach ASEAN Plus Trzy − na którą zgodzono się podczas szczytu w Manili w 1999 r. 
– tutaj głównym elementem są konsultacje ministrów fi nansów i przedstawicieli banków centralnych 
oraz monitoring przepływów kapitałowych; (3) inicjatywę Chiang Mai, przyjętą w 2000 r. − składa się 
ona z porozumień swapowych wewnątrz ASEAN oraz pomiędzy krajami ASEAN a ChRL, Japonią 
i Republiką Korei i ma zabezpieczać przed gwałtowną dewaluacją waluty, która stanie się przedmiotem 
ataku spekulacyjnego. Por. ASEAN Response to the Financial Crisis, dostępne w Internecie: http://www.
aseansec.org/7660.htm (25.08.2008). Zob. też The ASEAN Free Trade Area: Moving Ahead on Regional 
Integration, Address by H. E. Rodolfo C. Severino, Secretary-General of the Association of Southeast 
Asian Nations, at the AFTA Roundtable Discussion, Bangkok, 21 November 2000, „ASEAN Economic 
Bulletin”, vol. 18, no. 2, August 2001.
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-Wschodniej doświadczających trudności gospodarczych, podczas gdy ChRL zde-
cydowała się nie dewaluować juana oraz wsparła kredytami kraje Azji Południowo-
-Wschodniej, co znacząco pomogło krajom ASEAN wydobyć się z głębokiej recesji 
i zapobiegło jeszcze większym problemom152.

Dziesiąty szczyt ASEAN odbył się w listopadzie 2004 roku w Vientiane. Na szczy-
cie przyjęto Program Działania z Vientiane (VAP Vientiane Action Programme), któ-
rego głównymi celami były dalsza integracja regionu oraz zmniejszenie dysproporcji 
rozwojowych pomiędzy poszczególnymi państwami. Dokument ten zawierał też cele 
i strategie zmierzające do osiągnięcia Wspólnoty ASEAN. VAP można uznać za naji-
stotniejsze osiągnięcie tego szczytu, patrząc z perspektywy wewnętrznego rozwoju 
ASEAN 153. Zdecydowano też o zwołaniu I Szczytu Wschodnioazjatyckiego w 2005 
roku w Malezji.

Najważniejszą zmianą, z jaką mamy do czynienia w ASEAN w XXI wieku, jest 
przyjęcie Karty ASEAN, która czyni ze Stowarzyszenia de iure organizację między-
narodową, oraz decyzja o utworzeniu wspartej na trzech fi larach Wspólnoty ASEAN 
(początkowo do 2020, później do 2015 roku). Karta ASEAN (przyjęta w 2007 roku) 
weszła w życie 15 grudnia 2008 roku, a fakt ten świętowano podczas czternastego 
szczytu ASEAN, który odbył się w Tajlandii na przełomie lutego i marca 2009 roku. 
Świętowano wówczas również ustanowienie Komitetu Stałych Przedstawicieli (CPR 
Committee of Permanent Representatives) w Dżakarcie. Organ ten ma za zadanie 
koordynację polityki ASEAN zarówno w aspekcie wewnętrznym – z Sekretariatem 
i państwami członkowskimi − jak i partnerami zewnętrznymi organizacji154. Zajęto 
się też pierwszą propozycją zmierzającą do utworzenia zapisanego w Karcie Ciała 
do spraw Praw Człowieka ASEAN. Wydaje się, że ten aspekt może być najtrudniej-
szym, z którym przyjdzie się zmierzyć ASEAN w najbliższej przyszłości155. Dotych-

152 W ramach MFW Chiny zapewniły kredyt w wysokości 1 mld USD dla Tajlandii oraz zaoferowały 
preferencyjne kredyty dla Birmy, Wietnamu i Laosu, a także udzieliły pomocy gospodarczej Birmie, 
Wietnamowi, Laosowi, Kambodży i Indonezji. Por. S. Ku, China’s Changing Political Economy with 
Southeast Asia: Starting a New Page of Accord, „Asian Perspective”, vol. 30, no. 4, 2006, por. też 
M. Beeson, Institutions of the Asia-Pacifi c…, s. 30−32. Co ciekawe, choć być może nie bezpośrednio 
związane z kryzysem, lata 1997−1998 były też okresem kryzysu wewnątrz ASEAN i narastania konfl iktów 
na linii Filipiny i Indonezja vs. Malezja (dotyczyło to osadzenia w więzieniu wicepremiera Anwara 
Ibrahima). Również Tajlandia i Singapur wyraziły sympatię wobec Anwara. Wcześniej mieliśmy też do 
czynienia z kryzysem na linii Singapur−Malezja. Kryzysy te były o tyle istotne, że zasada nieingerencji 
w wewnętrzne sprawy innych krajów jest fundamentem działania ASEAN. Por. J. Funston, Challenges 
Facing ASEAN in a More Complex Age, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 21, no. 2, 1999.

153 Szczegółowe informacje dostępne w: Chairman’s Statement of the 10th ASEAN Summit, 
Vientianne, Laos, 29 November 2004; Vientianne Action Programme (VAP) 2004−2010, Vientianne, 
Laos, 29 November 2004 [w:] ASEAN Document Series 2004, The ASEAN Secretariat, Jakarta 2005. 

154 Podczas tego szczytu zajmowano się też m.in. globalnym kryzysem fi nansowym, 
bezpieczeństwem energetycznym i żywnościowym, radzeniem sobie z klęskami żywiołowymi, walką 
z dysproporcjami rozwojowymi i wysiłkami na rzecz osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, sprawami 
Myanmaru, nielegalnych imigrantów w basenie Oceanu Indyjskiego, a wreszcie aspektami budowy 
Wspólnoty ASEAN. Zob. ASEAN Charter for ASEAN Peoples, Chairman’s Statement of the 14th ASEAN 
Summit, Cha-am, 28 February−1 March 2009, dostępne w Internecie: http://www.aseansec.org/22328.
htm (15.11.2009).

155 Wydaje się jednak, że już samo zapisanie takiej inicjatywy w Karcie jest sporym sukcesem, biorąc 
pod uwagę wcześniejsze przewidywania i możliwości w tym zakresie. Por. Maznah Mohamad, Towards 
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czasowe doświadczenia wskazują, że kraje członkowskie Stowarzyszenia podeszły 
do tego problemu poważnie, powołując w 2009 roku Międzyrządową Komisję do 
spraw Praw Człowieka, która zbiera się minimum dwa razy do roku156. 

W przyjętej w 2003 roku podczas spotkania na indonezyjskiej wyspie Bali De-
klaracji jedności ASEAN II (Bali Concord II) liderzy państw ASEAN zdecydowali 
o utworzeniu do 2020 roku Wspólnoty ASEAN. Wspierać się miała ona na trzech 
fi larach: na Wspólnocie Politycznej i Bezpieczeństwa (APSC ASEAN Polititical-
-Security Community), Wspólnocie Gospodarczej (AEC ASEAN Economic Com-
munity) oraz Wspólnocie Społeczno-Kulturowej (ASCC ASEAN Socio-Cultural 
Community)157. Przygotowany rok później Program Działania z Vientiane (VAP 
Vientiane Action Program) zdefi niował bardziej szczegółowo działania, które zmie-
rzały do utworzenia Wspólnoty ASEAN158. 

W styczniu 2007 roku zdecydowano, że Wspólnota ASEAN powinna powstać do 
2015 roku. Szczegółowe uregulowania znalazły się w przygotowanych projektach 
poszczególnych wspólnot – AEC z 2007 oraz APSC i ASCC z 2009 roku, a na spot-
kaniu 1 marca 2009 roku liderzy państw ASEAN zdecydowali, że Mapa Drogowa do 
Wspólnoty ASEAN 2009−2015 (Roadmap for an ASEAN Community 2009−2015) 
powinna zastąpić VAP. W skład tej tak zwanej mapy drogowej wchodzą projekty po-
szczególnych trzech wspólnot (AEC, APSC, ASCC) oraz II Plan Roboczy Inicjatywy 
na rzecz Integracji ASEAN (IAI 2 – Initiative for ASEAN Integration Workplan 2)159. 

Warto też zwrócić uwagę na przyjętą podczas 19. Szczytu ASEAN na Bali, który 
odbył się w dniach 14−19 listopada 2011 roku, Deklarację Jedności ASEAN III (Bali 
Concord III), czyli Deklarację z Bali o Wspólnocie ASEAN w Globalnej Wspólno-
cie Narodów, w ramach której zwrócono uwagę na koordynację i spójność polityki 
ASEAN wobec problemów globalnych, wzrost zdolności ASEAN do odpowiedzi na 
zagadnienia globalne, wzmocnienie Wspólnoty ASEAN (w oparciu o Kartę ASEAN) 

a Human Rights Regime in Southeast Asia: Charting the Course of State Commitment, „Contemporary 
Southeast Asia”, vol. 24, no. 2, August 2002. 

156 W zakresie uprawnień Komisji zapisano, że jej celami są: (1) promocja praw człowieka 
i podstawowych wolności dla społeczeństw ASEAN; (2) podtrzymywanie prawa społeczeństw ASEAN 
do życia w pokoju, godności i dobrobycie; (3) wsparcie ASEAN w promocji stabilności i harmonii 
w regionie, przyjaźni i współpracy pomiędzy krajami członkowskimi ASEAN; (4) promocja praw 
człowieka w kontekście regionalnym, przy uwzględnieniu narodowych i regionalnych odmienności 
i wzajemnym szacunku dla różnic historycznych, kulturowych i religijnych, zważając na równowagę 
praw i odpowiedzialności; (5) wzmocnienie współpracy regionalnej dla uzupełnienia narodowych 
i międzynarodowych wysiłków na rzecz promocji i ochrony praw człowieka; (6) poprawa 
międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka zgodnie z zaleceniami Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka, Deklaracji Wiedeńskiej i Programu Działania oraz międzynarodowych instrumentów 
praw człowieka, których członkami są kraje ASEAN. Zob. ASEAN Intergovernmental Commission on 
Human Rights: Terms of Reference, ASEAN Secretariat, Jakarta 2009, s. 3−4.

157 Zob. Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II), dostępna w Internecie: http://www.
aseansec.org/15159.htm (25.08.2008).

158 Zob. Vientiane Action Programme, dostępny w Internecie: http://www.aseansec.org/VAP-10th 
ASEAN Summit.pdf (25.08.2008).

159 Por. Cha-am Hua Hin Declaration on the Roadmap for the ASEAN Community (2009−2015), 
dostępna w Internecie: http://www.asean.org/22210.htm (15.11.2009). 
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oraz poprawę zdolności Sekretariatu ASEAN – będzie on wspierał wizję i rozwój 
Wspólnoty ASEAN w globalnej wspólnocie narodów160.

Swoistym fenomenem procesów integracyjnych w Azji Wschodniej jest fakt, że 
organizacja często słabych i niewielkich państw161, które w dodatku w większości 
borykają się z poważnymi problemami wewnętrznymi, stała się osią tworzonego sy-
stemu regionalnego. Może to wynikać z faktu, że z jednej strony ASEAN zostało 
uznane przez mocarstwa za gracza na tyle słabego, że bez obawy o przejęcie przez 
niego przywództwa w regionie można mu było oddać formalnie palmę pierwszeń-
stwa w regionie. Z drugiej strony warto zauważyć, że umiejętna dyplomacja państw 
ASEAN odegrała w tych procesach istotną rolę, balansując między znacznie potęż-
niejszymi graczami z regionu i spoza niego oraz uzyskując z tego tytułu korzyści 
gospodarcze i strategiczne162.

W systemie regionalnym opartym o ASEAN możemy mówić o ASEAN Plus Je-
den, ASEAN Plus Trzy (APT), Szczycie Azji Wschodniej (EAS) oraz Forum Re-
gionalnym ASEAN (ARF). Stosunki w tych konfi guracjach konstytuują w znacznej 
mierze system regionalny Azji Wschodniej. 

W ramach współpracy ASEAN Plus Jeden mamy współpracę ASEAN z Austra-
lią, Chinami, Indiami, Japonią, Kanadą, Koreą Południową, Nową Zelandią, Pakista-
nem, Rosją, Stanami Zjednoczonymi i Unią Europejską.

Powstanie ASEAN Plus Trzy (APT) można powiązać z azjatyckim kryzysem go-
spodarczym, w trakcie którego okazało się, że istniejące porozumienia i organizacje 
o charakterze gospodarczym nie są w stanie zapobiec kryzysowi (zaczął się on od gwał-
townego kryzysu walutowego), ani wesprzeć regionu w przezwyciężaniu jego skutków. 

Co więcej, USA, od których oczekiwano pomocy jako od lidera regionu, rów-
nież nie okazały, w oczach państw regionu, zainteresowania w zażegnaniu kryzysu. 
Uświadomiło to liderom Azji Południowo-Wschodniej niebezpieczeństwa wiążące 
się z jednobiegunowym systemem światowym i skłoniło do szukania ściślejszych po-
wiązań, szczególnie gospodarczych, z krajami Azji Północno-Wschodniej. Powiąza-

160 Na podstawie tych przesłanek liderzy opracowali zestaw obszarów współpracy w odniesieniu 
do współpracy politycznej i bezpieczeństwa, współpracy gospodarczej oraz współpracy społeczno- 
-kulturowej. Zob. Bali Declaration on ASEAN Community in a Global Community of Nations “Bali 
Concord III”, dostępne w Internecie: http://www.asean.org/documents/19th%20summit/Bali%20
Concord%20III.pdf (06.12.2011).

161 Szczególnie jeśli wyłączymy Indonezję, która dzięki swojemu potencjałowi mogłaby 
w przyszłości odgrywać istotną samodzielną rolę na scenie regionalnej.

162 W tym kontekście możemy mówić o polityce balansowania pomiędzy mocarstwami (hedging), 
dzięki której państwa ASEAN nie są uzależnione od jednego z mocarstw, co pozwala im nadal prowadzić 
niezależną politykę, a dodatkowo odnosić korzyści ze współpracy z różnymi podmiotami sceny 
regionalnej. Por. np. Kuik Cheng-Chwee, The Essence of Hedging: Malaysia and Singapore’s Response to 
a Rising China, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 30, no. 2, 2008. Polityka ta jest szczególnie istotna 
w odniesieniu do Chińskiej Republiki Ludowej, której wpływy są balansowane przez współpracę z USA 
(tutaj podaje się przykłady Filipin i Singapuru, a jako balansujących w sposób bardziej subtelny Wietnamu, 
Malezji i Indonezji). Ważne jest też przyjęcie możliwości dołączania do silniejszego (bandwagoning), 
która jest szczególnie istotna w sferze współpracy gospodarczej z ChRL. Zob. D. Roy, Southeast Asia 
and China: Balancing or Bandwagoning, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 27, no. 2, 2005. Na temat 
polityki wzajemnego balansowania między ChRL i USA zob. E. Medeiros, Strategic Hedging and the 
Future of Asia-Pacifi c Stability, „The Washington Quarterly”, vol. 29, no. 1, Winter 2005−2006.
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nia te są też wygodne dla liderów państw Azji Północno-Wschodniej (Chin, Japonii, 
Korei Południowej), które w ten sposób starają się umacniać swoje wpływy w regio-
nie163. Istotne są też silne tendencje integracji regionalnej, które występują na całym 
świecie, szczególnie w Ameryce Północnej (NAFTA) oraz Europie (UE) i potrzeba 
istnienia analogicznej instytucji integrującej państwa azjatyckie164.

Pierwszy szczyt ASEAN Plus Trzy miał miejsce w 1997 roku w Kuala Lum-
pur przy okazji nieformalnego szczytu ASEAN165. Szczyt i współpraca w formu-
le ASEAN Plus Trzy został sformalizowany w 1999 roku, kiedy wydano wspólne 
oświadczenie na temat współpracy w Azji Wschodniej, w którym zawarto deklarację 
współpracy w szerokim zakresie, skupiając się na sprawach współpracy gospodar-
czej, monetarnej i fi skalnej oraz rozwojowej166. 

Jako najważniejszy obszar współpracy APT, co wynika ze specyfi ki powstania 
w reakcji na kryzys azjatycki, należy wymienić współpracę fi nansową opartą na 
trzech instrumentach:

1. Przeglądzie Gospodarczym i Dialogu Politycznym (Economic Review and 
Policy Dialogue) – jest to mechanizm, który ma na celu kontrolę i monitoring 
przepływów kapitałowych, wzmacnianie systemu bankowego oraz wczesne 
ostrzeganie o ewentualnych nadchodzących kryzysach167; 

163 Por. S. Simon, ASEAN and the New Regional Multilateralism: The Long and Bumpy Road to 
Community [w:] D. Shambaugh, M. Yahuda eds., International Relations of Asia, Rowman & Littlefi eld 
Publishers, Lanham 2008, s. 208−209.

164 W tym kontekście por. artykuł Richarda Stubbsa, który próbuje odnieść wysiłki integracyjne w Azji 
Wschodniej do analogicznych w innych regionach świata, nie pomijając bodźca integracyjnego, jakim 
stał się azjatycki kryzys gospodarczy, a także problemów z integracją związanych ze społeczeństwami 
i gospodarkami wschodnioazjatyckimi. Autor ten konkluduje, że rola APT będzie rosła. W momencie 
pisania swojego tekstu R. Stubbs nie miał jeszcze wiedzy, w jakiej formie ukształtuje się Szczyt Azji 
Wschodniej. Zob. R. Stubbs, ASEAN Plus Three: Emerging East Asian Regionalism?, „Asian Survey”, 
vol. 42, no. 3, 2002. Por. też S. Boisseau du Rocher, ASEAN and Nothreast Asia: Stakes and Implications 
for the European Union−ASEAN Partnership, „Asia-Europe Journal”, vol. 4, 2006.

165 Wydano wtedy trzy odrębne oświadczenia ASEAN−Chiny, ASEAN−Japonia, ASEAN−
Republika Korei. Zob. Joint Statement of the Meeting of Heads of State/Government of the Member 
States of ASEAN and the President of the People’s Republic of China, Kuala Lumpur, 16 December 1997, 
dostępne w Internecie: http://www.asean.org/5476.htm (25.08.2008); Joint Statement of the Meeting of 
Heads of State/Government of the Member States of ASEAN and the Prime Minister of Japan, Kuala 
Lumpur, 16 December 1997, dostępne w Internecie: http://www.aseansec.org/5476.htm (25.08.2008); 
Joint Statement of the Meeting of Heads of State/Government of the Member States of ASEAN and 
the Prime Minister of the Republic of Korea, Kuala Lumpur, Malaysia, 16 December 1997, dostępne 
w Internecie: http://www.aseansec.org/5474.htm (25.08.2008). 

166 Zadeklarowano współpracę w sferach: gospodarczej, monetarnej i fi skalnej, rozwoju społecznego 
i zasobów ludzkich, rozwoju naukowego i technicznego, w sferze kultury i informacji, współpracy 
rozwojowej. Zdawkowe deklaracje odnosiły się do współpracy w sferach politycznej i bezpieczeństwa oraz 
problemów transnarodowych. Por. Joint Statement on East Asia Cooperation, 28 November 1999, Manila, 
Philippines [w:] ASEAN+3 Document Series 1999−2004, The ASEAN Secretariat, Jakarta 2005, s. 3−5. 

167 Szerzej na temat mechanizmów nadzoru fi nansowego w Azji Wschodniej, jak również inicjatywy 
Chiang Mai, zob. Tadahiro Asami, Chiang Mai Initiative as the Foundation of Financial Stability in 
East Asia, Institute for International Monetary Affairs, March 2005, dostępne w Internecie: http://
www.aseansec.org/17905.pdf (25.08.2008). Szczegółowa analiza potencjalnej drogi rozwoju Economic 
Review and Policy Dialogue, zob. Masahiro Kawai, Cindy Houser, Evolving ASEAN+3 ERPD: Towards 
Peer Reviews or Due Dilligence?, Asian Development Bank Institute, „Discussion Paper”, no. 79, 
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2. Inicjatywie Chiang Mai (CMI Chiang Mai Initiative), w ramach której istnie-
je sieć porozumień swapowych w ramach ASEAN (o wartości około 1 mld 
USD) oraz pomiędzy krajami ASEAN i Chinami, Japonia i Koreą Południo-
wą (o wartości około 36,5 mld USD) – porozumienia te mają na celu obronę 
wartości walut krajów sygnatariuszy w przypadku ataków spekulacyjnych168; 
w kolejnym etapie zdecydowano się na multilateralizację dotychczasowych 
dwustronnych porozumień swapowych (Chiang Mai Initiative Multilaterali-
zation), w ramach których stworzono wspólny fundusz o wartości 120 mld 
USD, co może pozwolić uwolnić się Azji Wschodniej od MFW i znacząco 
zmniejszyć rolę USA w regionie169; porozumienie ws. multilateralizacji we-
szło w życie 24 marca 2010 roku170;

3. Inicjatywie Azjatyckiego Rynku Obligacji (Asian Bond Market Initiative) – 
w tym utworzonym w 2003 roku Azjatyckim Funduszu Obligacji (Asian Bond 
Fund) – celem tych inicjatyw jest zapewnienie stabilnego długookresowego 
fi nansowania, poprzez bezpieczne papiery dłużne, i promocja obligacji deno-
minowanych w walutach lokalnych171.

September 2007. Zob. też analizę przygotowaną dla Sekretariatu ASEAN: Research Papers and Policy 
Recommendations on Economic Surveillance and Policy Dialogue in East Asia, Institute for International 
Monetary Affairs, March 2005, dostępne w Internecie: http://www.aseansec.org/17890.pdf (25.08.2008).

168 Szersze informacje oraz perspektywy CMI można znaleźć w raportach przygotowanych dla 
ASEAN Plus Trzy przez ośrodki badawcze w różnych państwach regionu. Por. Tadahiro Asami, Chiang 
Mai Initiative…; Kanit Sangsubhan, Exploring Ways to Enhance the Functions of the Chiang Mai 
Initiative in the Medium Term, March 2005, dostępne w Internecie: http://www.aseansec.org/17906.
pdf (25.08.2008); He Fan, Zhang Bin, Zhang Ming, After the CMI: The Future of Asian Monetary 
Cooperation and China’s Role, Institute of World Economics and Politics, Chinese Academy of Social 
Sciences, dostepne w Internecie: http://www.aseansec.org/17904.pdf (25.08.2008); J. Ravalo, Enhancing 
the Chiang Mai Initiative (CMI) to Address the Medium-Term Needs and Vulnerabilities of the Region: 
A Possible Capital Market Solution to the Problem of Risk, dostępne w Internecie: http://www.aseansec.
org/17907.pdf (25.08.2008).

169 Co istotne, Chiny i Japonia uzyskały po 32% głosów – jest to przełom w dotychczasowej polityce, 
w której Chiny były traktowane jako mocarstwo drugiej kategorii. Głosowanie będzie odbywać się za 
pomocą zwykłej większości głosów, a ilość głosów będzie mniej więcej proporcjonalna do posiadanego 
wkładu. Przy tym układzie sił żadne z państw nie będzie w stanie stosować de facto prawa weta, co 
ma miejsce w przypadku Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Stanów Zjednoczonych. Por. 
B. Eichengreen, Can Asia Free Itself from the IMF?, June 30, 2009, dostępne w Internecie: http://www.
eastasiaforum.org/2009/06/30/can-asia-free-itself-from-the-imf/ (25.08.2010). Zob. też Hyoung-kyu 
Chey, The Changing Political Dynamics of East Asian Financial Cooperation, „Asian Survey”, vol. 49, 
no. 3, 2009.

170 Zob. Joint Press Release: Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) Comes into Effect 
on the 24th March 2010, dostępne w Internecie: http://www.mof.go.jp/english/international_policy/
fi nancial_cooperation_in_asia/100324press_release.pdf (25.11.2011).

171 Szerzej na ten temat zob. Kiyohiko Fokushima, Challenges for Currency Cooperation in East 
Asia, „Asia-Pacifi c Review”, vol. 11, no. 1, 2004. Istotną przyczyną azjatyckiego kryzysu fi nansowego 
był niedorozwój rynków papierów dłużnych, które pozwalałyby z pominięciem banków inwestować 
stosunkowo wysokie oszczędności w rozwój przedsiębiorstw (oszczędności były lokowane w Azji 
poprzez amerykańskie czy europejskie instytucje fi nansowe, które pozyskiwały je z rynku lokalnego 
i reinwestowały często w formie krótkoterminowego kapitału spekulacyjnego). Stąd potrzeba rozwoju 
azjatyckiego rynku obligacji wydaje się kluczowa w celu zapewnienia stabilności systemu fi nansowego 
regionu, a także ściślejszej współpracy gospodarczej w przyszłości. Zob. Hong Chen, A New Approach 
to the Asian Finance Cooperation: Asian Bond Market Initiative, Korea Institute for International 
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Współpraca w grupie ASEAN Plus Trzy jest szczególnie popierana przez Chińską 
Republikę Ludową oraz Malezję. W przypadku ChRL chodzi o fakt, że w tej grupie 
jej wpływ byłby znacznie większy niż w ramach Szczytu Azji Wschodniej, gdzie 
należą też Indie, Australia i Nowa Zelandia172. W przypadku Malezji należy wiązać to 
ze zbieżnością współpracy w ramach EAS z wizjami EAEC przedstawianymi w po-
czątkach lat 90. XX wieku przez premiera tego kraju Mahathira bin Mohammada, 
przy czym dla kraju tego również współpraca w formule Szczytu Azji Wschodniej 
jest korzystna, gdyż rozszerza koncepcję integracji wschodnioazjatyckiej przy ogra-
niczeniu wpływu państw zewnętrznych (szczególnie USA)173. Warto zwrócić uwagę 
na pojawiające się głosy sceptyczne, w których zwraca się uwagę na fakt, że inte-
gracja w regionie Azji Wschodniej ma na celu głównie ograniczenie wewnętrznych 
napięć oraz wpływów zewnętrznych na region, a jest odpowiedzią i reakcją szcze-
gólnie na silne wpływy USA. Co więcej, ściślejsza integracja, ze względu właśnie 
na wewnętrzne napięcia, ale też niechęć Stanów Zjednoczonych do tych procesów, 
raczej ma niewielkie szanse na sukces174. 

Szczyt ASEAN, a później APT w Vientianne w 2004 roku zdecydował o powsta-
niu Szczytu Azji Wschodniej (EAS East Asia Summit), w skład którego miały wejść 
państwa ASEAN Plus Trzy. Jako kryteria uczestnictwa w Szczycie Ministrowie 
Spraw Zagranicznych zebrani w Cebu na Filipinach wymienili: znaczące stosunki 
z ASEAN, status partnera dialogu oraz przyjęcie Traktatu o Przyjaźni i Współpra-
cy (TAC). To ostatnie kryterium wzbudziło pewne wątpliwości – z jednej strony 
warunek ten gwarantuje pokojowy rozwój stosunków międzynarodowych wśród 
państw członkowskich EAS, z drugiej natomiast implikuje niebezpieczeństwo, że 
wzmocniona zostanie zasada nieingerencji w sprawy wewnętrzne, co wydaje się być 
niezgodne z obecnymi trendami w świecie oraz może utrudniać konieczne reformy 
wewnętrzne w państwach Azji Wschodniej175.

Wraz z konkretyzowaniem się propozycji i rosnącym przekonaniem o trwałości 
rodzącego się forum, mieliśmy do czynienia z istotnymi zabiegami dyplomatycznymi 
związanymi z członkostwem w tej grupie. W pierwotnej wersji rozważano członko-

Economic Policy, Seoul 2004, passim. Por. też przemówienie dziekana Asian Development Bank 
Institute Masahiro Kawai, Asian Bond Market Development: Progress, Prospects and Challenges, High 
Yield Debt Summit Asia 2007, 16−17 May 2007, Singapore, dostępne w Internecie: http://adbi.adb.org/
fi les/speech.2007.05.30.kawai.speech.bond.markets.pdf (25.11.2008).

172 Por. D. Nanto, The U.S. Singapore Free Trade Agreement…, s. 17−18. 
173 Niektóre analizy zwracają uwagę, że poza Chinami i Malezją kraje Azji Wschodniej popierają 

integrację w ramach basenu Pacyfi ku. Zob. M. Hund, ASEAN Plus Three: Towards a New Age of Pan-
-East Asian Regionalism? A Skeptic’s Appraisal, „The Pacifi c Review”, vol. 16, no. 3, 2003.

174 Taki pogląd przedstawiał M. Beeson, ASEAN Plus Three and the Rise of Reactionary Regionalism, 
„Contemporary Southeast Asia”, vol. 25, no. 2, August 2003. Por. też You Ji, East Asian Community: 
A New Platform for Sino-Japanese Cooperation and Contention, „Japanese Studies”, vol. 26, no. 1, May 
2006.

175 Szczególne obawy dotyczą ewentualnego rozwoju wzorców demokratycznych w regionie, 
ale również problemy te wydają się istotne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i integracji 
gospodarczej w odniesieniu do ważnych zagadnień ustroju wewnętrznego. Por. Susumu Yamakage, The 
Construction of an East Asian Order and the Limitations of the ASEAN Model, „Asia-Pacifi c Review”, 
vol. 12, no. 2, 2005. 
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stwo państw z grupy ASEAN Plus Trzy, co jednak spowodowało ofensywę dyploma-
tyczną, szczególnie ze strony USA, aby nie dopuścić do zawężania członkostwa, co 
w rezultacie mogłoby doprowadzić do hegemonicznej pozycji Chin w ugrupowaniu. 
Pierwszy Szczyt Azji Wschodniej odbył się w Kuala Lumpur w Malezji w 2005 roku. 
Dzięki inicjatywom dyplomatycznym Japonii176 oraz poparciu niektórych krajów 
Azji Południowo-Wschodniej, do udziału w szczycie zaproszono też Indie, Australię 
i Nową Zelandię, co pozwoliło zredukować niebezpieczeństwo przewodnictwa Chin 
w organizacji i uspokoiło administrację USA177. Warto zwrócić uwagę na fakt, że 
w listopadzie 2011 roku do EAS dołączyły Rosja i Stany Zjednoczone, co uczyni-
ło go w pewnej mierze zgodnym z jednym z wariantów propozycji Kevina Rudda 
w sprawie utworzenia Wspólnoty Azji i Pacyfi ku. 

Wydaje się, że na obecnym etapie właściwe byłoby skupienie się na budowie Stre-
fy Wolnego Handlu Azji Wschodniej, co jednak również należy uznać za krok w kie-
runku harmonizacji preferencyjnych porozumień handlowych w regionie. Wydaje się 
też, że budowa szerszego układu handlowego w ramach Szczytu Azji Wschodniej jest 
wskazana z ekonomicznego punktu widzenia, acz w przypadku niemożności osiąg-
nięcia konsensusu na poziomie ASEAN Plus Osiem budowa EAFTA i harmonizacja 
istniejących porozumień handlowych wydaje się obecnie podstawowym wyzwaniem, 
przynajmniej dla APT. Trzeba jednak mieć nadzieję, że to jednak korzystniejszy z eko-
nomicznego punktu widzenia projekt CEPEA doczeka się realizacji178.

W raporcie grupy studyjnej do spraw CEPEA zwraca się uwagę na główne zało-
żenia tego projektu, czyli pogłębianie integracji gospodarczej, zmniejszanie różnic 
rozwojowych i wpływanie na zrównoważony rozwój regionu. W tym celu należy 
skupić się na współpracy gospodarczej oraz liberalizacji i ułatwieniach w handlu 
i inwestycjach. Wreszcie siłą napędową mechanizmu powinno być ASEAN, CEPEA 
natomiast winna być zorientowana na sfery gospodarcze, gdyż to sektor biznesowy 
będzie głównym benefi cjentem, ale i wykonawcą projektu, wreszcie projekt powi-
nien się opierać na otwartym regionalizmie, gdyż ma się on przyczyniać do liberali-
zacji gospodarki światowej179.

Forum Regionalne ASEAN można rozpatrywać raczej w dziedzinie stosunków 
politycznych i bezpieczeństwa niż integracji gospodarczej, wydaje się jednak klu-

176 Warto zwrócić uwagę, że premier Junichiro Koizumi zaznaczał wyraźnie, że sojusz USA−Japonia 
zajmuje miejsce przed stosunkami Japonii z krajami azjatyckimi. Zob. Yeo Lay Hwee, Japan, ASEAN, 
and the East Asian Community, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 28, no. 2, 2006.

177 M. Malik, The East Asia Summit, „Australian Journal of International Affairs”, vol. 60, no. 2, 
June 2006.

178 Korzyści z takich działań i potrzebę podążenia w tym kierunku przedstawia Hadi Soesastro, 
An ASEAN Economic Community and ASEAN+3: How Do They Fit Together?, „Pacifi c Economic 
Papers”, no. 338, 2003. Analizę działań w kierunku harmonizacji istniejących porozumień w strefę 
ogólnoregionalną przedstawiają Chang Jae Lee, Hyung-Gon Jeong, Han Sung Kim, Ho Kyung Bang, 
From East Asian FTAs to an EAFTA: Typology of East Asian FTAs and Implications for an EAFTA, Korea 
Institute for International Economic Policy, Seoul 2006. Zob. też analizę obu możliwości: Masahiro 
Kawai, Ganeshan Wignaraja, EAFTA or CEPEA: Which Way Forward?, „ASEAN Economic Bulletin”, 
vol. 25, no. 2, 2008.

179 Por. Mung-Hang Toh, ASEAN+6 as a Step towards an Asian Economic Community, 15 May 
2009, dostępne w Internecie: http://www.eastasiaforum.org/2009/05/15/asean6-as-a-step-towards-an-
asian-economic-community (25.10.2010).
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czowe dla architektury regionalnej. Warto zwrócić uwagę, że rola ASEAN w ARF 
jest mniejsza, niż wskazywałaby na to nazwa organizacji. Samą organizację możemy 
rozpatrywać ze względu na zakres członkostwa jako organizację międzyregionalną, 
która, funkcjonując w obszarze Pacyfi ku, posiada też istotny łącznik z Europą, gdyż 
UE jest jej członkiem. Powstanie ARF wiąże się ze zmianami w architekturze bezpie-
czeństwa regionu Azji Wschodniej i szerzej basenu Pacyfi ku po zakończeniu zimnej 
wojny. Pierwsze spotkanie Forum Regionalnego ASEAN (ARF ASEAN Regional 
Forum) miało miejsce 25 lipca 1994 roku w Bangkoku. Organizacja wyłoniła się 
z istniejących wcześniej konferencji postministerialnych ASEAN, które odbywały 
się po spotkaniach ministrów spraw zagranicznych ASEAN, a w których brali udział 
również przedstawiciele mocarstw regionalnych USA, Chin i Japonii. 

Początkowo podkreślano, że organizacja ta była odpowiedzią krajów Azji Wschod-
niej na niebezpieczeństwo wycofania się USA z regionu w latach 90. XX wieku. 
Zwracano też uwagę (z takimi porównaniami nadal możemy się spotkać), że Forum 
Regionalne ASEAN mogłoby być organizacją zbliżoną w swej formule do Organiza-
cji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE), ale szczególnie kraje ASEAN 
starały się unikać tworzenia takiej paraleli. Wydaje się, że uprawnione jest stwierdze-
nie, iż podstawowym celem ARF jest zapewnienie w regionie stabilności, w ramach 
której dopuszcza się drobne napięcia, pomagając unikać poważniejszych konfl iktów. 
Jest to szczególnie istotne dla regionu, w którym stabilna sytuacja międzynarodowa 
była i jest kluczowa dla zapewnienia rozwoju gospodarczego oraz często idącej za 
tym stabilności systemów społeczno-politycznych w poszczególnych państwach180.

ARF jest często postrzegane jako arena dla realizacji interesów przez mocarstwa. 
Zarówno kluczowe mocarstwa regionalne, to jest Chiny, Japonia, USA, jak i ASE-
AN, ale także podmioty spoza regionu mają interes w tym, aby wspierać istnienie 
i działalność ARF, gdyż nawet jeśli organizacja ta nie jest w stanie w pełni zabez-
pieczyć pokoju i stabilności w regionie, nie wydaje się, aby jakakolwiek inna była 
w stanie zrealizować ten cel lepiej181.

W przedstawionym w 1995 roku concept paper określono, że organizacja będzie 
się rozwijać w trzech etapach, co jest konieczne ze względu na zróżnicowanie jej 
członków. Poszczególne etapy miały obejmować:

180 Zob. szerzej L. Wortzel, The ASEAN Regional Forum: Asian Security Without an American 
Umbrella, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle 1996, passim.

181 Por. D. Heller, The Relevance of the ASEAN Regional Forum (ARF) for Regional Security in 
the Asia-Pacifi c, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 27, no. 1, 2005. Na rolę polityki równowagi 
sił w ramach ARF zwraca też uwagę R. Emmers, który odnosi się szczególnie do znaczenia, jakie 
Chińska Republika Ludowa przywiązuje do organizacji promującej wielobiegunowość w regionie Azji 
i Pacyfi ku (co ciekawe, również on odnosi się do genezy ARF jako instrumentu, który miał utrzymać 
obecność USA w regionie, a jednocześnie zapewnić właściwe normy zachowania ChRL w środowisku 
międzynarodowym). Por. R. Emmers, The Infl uence of the Balance of Power Factor within the ASEAN 
Regional Forum, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 23, no. 2, August 2001. Por. też R. Emmers, 
Cooperative Security and the Balance of Power in ASEAN and the ARF, RoutledgeCurzon, London 
2003, szczególnie s. 10−60 oraz 110−127. Warto zwrócić też uwagę na zmienne podejście Japonii do 
tego forum, w stosunku do którego była ona entuzjastyczna na początku lat 90. XX wieku, stopniowo 
tracąc ten entuzjazm w związku z niewielkimi możliwościami forum oraz własnymi ograniczeniami 
w sferze bezpieczeństwa (co jest odniesione do dwóch kluczowych prądów badawczych). Por. Takeshi 
Yuzawa, Japan’s Changing Conception of the ASEAN Regional Forum: From an Optimistic Liberal to 
a Pessimistic Realist Perspective, „The Pacifi c Review”, vol. 18, no. 4, December 2005.



235Polityka USA wobec organizacji regionalnych, szczególnie wobec APEC i ASE AN

1. promocję środków budowy zaufania, na podstawie doświadczeń członków 
ASEAN – organizacja w zasadzie nie wyszła poza ten etap182; 

2. rozwój mechanizmów dyplomacji prewencyjnej, przy czym rzeczywisty jej 
rozwój wydaje się możliwy dopiero po odstąpieniu od zasad ASEAN Way183;

3. rozwój mechanizmów rozwiązywania konfl iktów, który to jednak etap został 
określony jako odległy w czasie, gdyż ASEAN miało skupić się na promowa-
niu regionalnego pokoju i stabilności184.

Forum Regionalne ASEAN jest organizacją słabą ze względu na: przyjęcie norm 
postępowania opartych na ASEAN Way, które w zasadzie wykluczają aktywniejszą 
rolę w regionie, wysoki stopień inkluzyjności, dopuszczający do członkostwa każde 
zainteresowane państwo, co znacząco osłabia siłę przetargową organizacji, formalne 
przewodnictwo w organizacji państw ASEAN − w rzeczywistości są one bardziej 
przedmiotem rozgrywek między mocarstwami niż ich podmiotem, a w końcu struk-
turę organizacyjną, w której spotkaniami najwyższej rangi są spotkania ministerialne.

Mimo tych organiczeń organizacja odgrywa istotną rolę zarówno ze względu 
na rozwijane środki budowy zaufania pomiędzy podmiotami w trudnym ze strate-
gicznego punktu widzenia regionie, stopniowe rozszerzanie aktywności na obszar 
nietradycyjnych zagrożeń bezpieczeństwa, jak i − szczególnie − ze względu na kon-

182 W załącznikach do concept paper wymieniano środki, które mogą być wdrożone natychmiast, 
takie jak np. dialog na temat postrzegania zagrożeń bezpieczeństwa, publikacja tak zwanych Białych 
Ksiąg, uczestnictwo w rejestrze zbrojeń konwencjonalnych ONZ, rozbudowane kontakty, w tym wizyty 
na wysokim szczeblu, wymiana pomiędzy uczelniami wojskowymi, obserwacja ćwiczeń wojskowych, 
coroczne seminaria na temat spraw bezpieczeństwa oraz te, które mają być wdrożone w dalszym 
okresie, przykładowo regionalny rejestr zbrojeń, regionalne centrum studiów nad bezpieczeństwem, 
współpraca w zakresie morskich linii komunikacyjnych, piractwa, przemytu narkotyków, ustanowienie 
stref współpracy (Morze Południowochińskie), współpraca w zakresie pomocy w przypadku klęsk 
żywiołowych, system notyfi kacji rozmieszczenia broni, a nawet zachęcanie fi rm zbrojeniowych do 
przekazywania informacji na temat odbiorców ich produkcji. Por. The ASEAN Regional Forum: 
A Concept Paper [w:] ASEAN Regional Forum Document Series 1994−2006…, s. 17−19. 

183 Wśród działań, które mogłyby być podjęte natychmiast, w concept paper wymieniono w tej 
mierze m.in. przygotowanie wskazówek dla pokojowego rozstrzygania sporów zgodnie z zasadami Karty 
NZ i TAC, promocję i uznanie celów oraz zasad TAC pokojowego rozwiązywania sporów, poszukiwanie 
wsparcia innych krajów dla Deklaracji ASEAN ws. Morza Południowochińskiego. Jako działania 
bardziej odległe w czasie wymieniono poszukiwanie i rozwój środków unikania konfl iktów, analizę 
możliwości powoływania specjalnych wysłanników, którzy mieliby ustalać stan faktyczny i oferować 
dobre usługi, czy wreszcie ustanowienie regionalnego centrum ryzyka w celu wymiany informacji. 
Por. ibidem. Zgodnie z materiałami dostępnymi w serwisie ASEAN ARF przechodzi obecnie na etap 
dyplomacji prewencyjnej, por. The ASEAN Regional Forum: Paving the Way for a Peaceful Asia-Pacifi c, 
Fact Sheet, 2008/APSC/002, dostępne w Internecie: http://www.aseansec.org/Fact Sheet/ASC/2008/
APSC.002.pdf (15.11.2009). Por. również sceptyczną analizę (uwzględniającą m.in. spór Chin i Japonii 
o rolę dyplomacji prewencyjnej oraz poszczególne analizy przygotowywane w ramach ścieżki II); 
Takeshi Yuzawa, The Evolution of Preventive Diplomacy in the ASEAN Regional Forum: Problems and 
Prospects, „Asian Survey”, vol. 46, no. 5, September−October 2006.

184 Por. The ASEAN Regional Forum: A Concept Paper…, s. 13−16. Na fakt, że rola ARF powinna 
skupiać się na promowaniu norm, które skłaniają do zachowania pokoju i stabilności w regionie, 
przy uwzględnieniu jednak zmian w środowisku międzynarodowym, które to zmiany wymuszają 
bardziej aktywną politykę w dziedzinie rozwiązywania sporów i operacji pokojowych, zwraca uwagę 
Mely Caballero-Anthony, Partnership for Peace in Asia: ASEAN, the ARF, and the United Nations, 
„Contemporary Southeast Asia”, vol. 24, no. 3, December 2002.
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struowanie i skłanianie do przestrzegania norm zachowań sprzyjających pokojowi 
i stabilności w regionie, co jest kluczowe dla poszczególnych aktorów i dla całego 
systemu na przynajmniej trzech poziomach – międzyludzkim, międzypaństwowym 
oraz organizacji międzynarodowych185. 

Podsumowując, można stwierdzić, że w niektórych przypadkach ASEAN ma na 
swoim koncie znaczące sukcesy, szczególnie w sferze politycznej i bezpieczeństwa 
w regionie, w innych jego kraje członkowskie muszą zacząć od porządków w sferze 
wewnętrznej, wreszcie w niektórych pozycja organizacji wydaje się iluzoryczna, acz 
ważna. Można też przyjąć założenie, że zapisane cele będą w jakimś czasie realizo-
wane, choć wątpliwe jest, czy uda się to w najbliższych latach.

Niewątpliwie jednak istnienie i rola ASEAN w regionie wydają się nie do prze-
cenienia, a trwałość organizacji oraz obecne zamierzenia i podejmowane działania są 
istotne zarówno dla samego Stowarzyszenia, jak i szerzej: dla systemu Azji Wschod-
niej. Wynika to z faktu, że sprzeczne interesy mocarstw nie pozwoliłyby zapewne 
na stworzenie organizacji regionalnej, w której jedno z nich uzyskałoby hegemonię. 
Z tej perspektywy wskazane jest wspieranie integracji i wzmacniania instytucjonal-
nego samego ASEAN, które powinno stać się podmiotem systemu międzynarodowe-
go basenu Pacyfi ku, oraz wspieranie jego roli jako osi współpracy międzynarodowej 
w regionie, co może sprzyjać stabilności tego systemu. 

Szczególnie decydenci polityczni w USA powinni sobie zdać sprawę, że to dzięki 
ASEAN (właściwej polityce wobec tej organizacji) mogą utrzymać pozycję swojego 
kraju w regionie, a także zapewnić równowagę sił pomiędzy mocarstwami, co wyda-
je się nie do przecenienia w związku ze stopniowym spadkiem roli USA w systemie 
światowym, w tym systemie regionalnym basenu Pacyfi ku.

5.4. USA  A ORGANIZACJE INTEGRACYJNE W RAMACH
AZJI WSCHODNIEJ

Wprawdzie USA nie są państwem członkowskim organizacji regionalnych w Azji 
Wschodniej, co wydaje się naturalne z geografi cznego punktu widzenia186, jednakże 
patrząc z perspektywy geopolitycznej, organizacje tego regionu są kluczowe dla inte-

185 Członkowie ARF podczas X Forum w Phnom Penh zwrócili uwagę na następujące osiągnięcia 
forum: (1) użyteczność jako forum dwu- i wielostronnego dialogu i konsultacji oraz ustanowienie 
efektywnych zasad dla dialogu i współpracy, wśród których należy wymienić podejmowanie decyzji 
przez konsensus, nieinterwencję, stopniowy postęp i poruszanie się po ścieżce, która jest komfortowa 
dla wszystkich; (2) skłonność wszystkich członków do dyskutowania szerokiego spektrum spraw 
bezpieczeństwa na gruncie wielostronnym; (3) wzajemne zaufanie budowane poprzez wspólne działania; 
(4) utrwalanie nawyków dialogu i konsultacji w sprawach politycznych i bezpieczeństwa; (5) przejrzystość 
promowaną przez takie działania ARF jak wymiana informacji odnoszących się do polityki obronności 
i publikacja Białych Ksiąg w sferze bezpieczeństwa; (6) rozwijanie współpracy pomiędzy urzędnikami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, obronę i wojsko. Zob. ARF Achievements, dostępne w Internecie: 
http://www.aseanregionalforum.org/AboutUs/ARFAchievements/tabid/130/Default.aspx (25.08.2008).

186 Z wyjątkiem Szczytu Azji Wschodniej, od listopada 2011 r.
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resów USA. Organizacje te są w pewnym uproszczeniu oparte na ASEAN i fu nkcjo-
nują w odniesieniu do zasad tego Stowarzyszenia. Próba analizy polityki USA wo-
bec tych organizacji (ASEAN, APT, EAS) nie może nie uwzględniać polityki USA 
wobec regionu Azji Południowo-Wschodniej jako całości, szczególnie w kontekście 
zmian w ASEAN, które doprowadziły do włączenia w struktury organizacji w zasa-
dzie wszystkich krajów regionu187. 

Wydaje się, że integracja w regionie Azji Wschodniej traktowana jest obecnie 
jako najpoważniejsze zagrożenie instytucjonalne dla USA, których pozycja znacząco 
słabnie, jeśli mówimy o regionie Azji Wschodniej, nie zaś wygodnym i, jak sugerują 
niektórzy uczeni, amerykańskim konstrukcie Azji i Pacyfi ku, którego USA są na-
turalnym elementem. Zaniedbania polityki w stosunku do organizacji regionalnych 
w Azji Południowo-Wschodniej, a później Wschodniej, dotyczą wszystkich admini-
stracji USA od 1989 roku, jednak szczególnie pierwszej kadencji prezydenta G.W. 
Busha, w której USA skupiły się na innych rejonach świata, co spowodowało istotne 
osłabienie pozycji Stanów Zjednoczonych. Zmiana tej polityki za czasów admini-
stracji Baracka Obamy pociągnęła za sobą istotne przewartościowanie pozycji USA 
w organizacjach regionalnych, którego kulminacją było dołączenie do Szczytu Azji 
Wschodniej w listopadzie 2011 roku.

USA posiadają istotne powiązania z regionem w każdej ze sfer, szczególnie zaś 
w sferze militarnej, poprzez utrzymywanie znaczących sił w regionie, a także gospo-
darczej, związanej z istotnym udziałem handlu i inwestycji w odniesieniu do regionu. 
Jednak USA z pewnością krajem Azji Wschodniej nie są, a różnice są szczególnie 
widoczne w sferach kultury i etniczności − tu Stany Zjednoczone postrzegane są 
jako kraj „europejski”. Podstawą strategii USA w odniesieniu do regionu jest mo-
del tak zwanej piasty i szprych (hub-and-spokes): kluczowe są stosunki dwustronne 
(szprychy), a w ich centrum (piasta) pozostają USA. Jednak po zakończeniu zim-
nej wojny siła tych sojuszy znacząco osłabła, a USA, poniekąd słusznie, są trakto-
wane jako kraj, który interesuje się regionem okazjonalnie, jeśli na świecie nie ma 
istotniejszych problemów. Co więcej, po zakończeniu zimnej wojny utrzymywany 
przez USA system sojuszy (wspomniana struktura piasty i szprych; hub-and-spokes) 
wydawał i wydaje się przestarzały wobec nowej sytuacji międzynarodowej, w któ-
rej porozumienia wielostronne są coraz istotniejsze w stosunku do kluczowych dla 
USA dwustronnych188. Samo zaangażowanie USA w regionie odpowiada jednak jego 

187 Z wyjątkiem Timoru Wschodniego, który jest niepodległy od 2002 r., ale najprawdopodobniej 
zostanie członkiem ASEAN w perspektywie kilku lat po uregulowaniu trudnej sytuacji wewnętrznej. Por. 
R. Margesson, B. Vaughn, East Timor: Political Dynamics, Development, and International Involvement, 
CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2009.

188 Por. E. Heginbotham, Ch. Twomey, America’s Bismarckian Asia Policy, „Current History”, 
September 2005. Analitycy różnią się w ocenie roli tych sojuszy – niektórzy uważają, że system taki 
będzie trwał jeszcze przez kolejne dekady – por. J. Ikenberry, American Hegemony and East Asian Order, 
„Australian Journal of International Affairs”, vol. 58, no. 3, September 2004, inni zaś zwracają uwagę, 
że rola USA w takim systemie zdecydowanie się zmniejsza, a pozycję hegemoniczą zajmą Chiny − por. 
E. Medeiros, Strategic Hedging and the Future of Asia-Pacifi c Stability, „The Washington Quarterly,” 
vol. 29, no. 1, Winter 2005−2006.
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krajom członkowskim, szczególnie zaś krajom Azji Południowo-Wschodniej, gdyż 
gwarantuje jego stabilność i równoważy wpływy Chińskiej Republiki Ludowej189.

Jeśli chodzi o rolę regionu w polityce USA, to można określić ją mianem se-
lektywnego zaangażowania. Warto zwrócić uwagę na bezpieczeństwo szlaków 
morskich (cieśniny Malakka, Sunda, Lombok), kwestie zagrożenia terroryzmem, 
w tym państw islamskich regionu, problemy praw człowieka (ruchy separatystyczne 
w Indonezji i oddzielenie się Timoru Wschodniego były poważnym wyzwaniem, ale 
szczególnie kwestie Birmy/Myanmaru190, które znacząco utrudniają współpracę USA 
z ASEAN), a także niestabilności wewnętrznej państw regionu191. 

Warto podkreślić istnienie sojuszy militarnych USA z Tajlandią192 i Filipina-
mi193, oraz de facto, choć bez podstaw traktatowych, z balansującym między USA 

189 Por. D. Kang, China Rising: Peace, Power and Order in East Asia, Columbia University Press, 
New York 2007, s. 185−186. Zob. też L. Grinter, China, the United States, and Mainland Southeast 
Asia: Opportunism and the Limits of Power, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 28, no. 3, 2006; 
S. Tow, Southeast Asia in the Sino-U.S. Strategic Balance, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 26, 
no. 3, 2004; B. Vaughn, W. Morrison, China–Southeast Asia Relations: Trends, Issues, and Implications 
for the United States, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2006.

190 Por. L. Niksch, Burma–U.S. Relations, CRS Report for Congress, Congressional Research 
Service, Washington 2007; L. Niksch, M. Weiss, Burma: Economic Sanctions, CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, Washington 2007; J. Badgley ed., Reconciling Burma/
Myanmar: Essays on U.S. Relations with Burma, „NBR Analysis”, vol. 15, no. 1, March 2004; 
I. Holliday, Rethinking the United States’ Myanmar Policy, „Asian Survey”, vol. 45, no. 4, 2005; 
D. Steinberg, The United States and Its Allies: The Problem of Burma/Myanmar Policy, „Contemporary 
Southeast Asia”, vol. 29, no. 2, 2007.

191 Por. M. Daley, Deputy Assistant Secretary, Bureau of East Asian and Pacifi c Affairs, U.S. 
Department of State, G. West, Senior Deputy Assistant Administrator, Bureau for Asia and the Near 
East, Agency for International Development, U.S. Policy Toward Southeast Asia, Hearing before 
the Subcommittee on Asia and the Pacifi c of the Committee on International Relations, House of 
Representatives, One Hundred Eight Congress, March 26, 2003, U.S. Government Printing Offi ce, 
Washington 2003; D. Capie, Between a Hegemon and a Hard Place: The ‘War on Terror’ and Southeast 
Asian-US Relations, „The Pacifi c Review”, vol. 17, no. 2, June 2004; Satu Limaye, Minding the Gaps: 
The Bush Administration and U.S.–Southeast Asia Relations, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 26, 
no. 1, 2004; D. Mauzy, B. Job, U.S. Policy in Southeast Asia: Limited Re-engagement after Years of 
Benign Neglect, „Asian Survey”, vol. 47, no. 4, 2007.

192 Wydaje się, że ten sojusz jest najbardziej trwały spośród amerykańskich aliansów w Azji 
Południowo-Wschodniej (choć, szczególnie w końcu lat 90., niewolny od problemów – wzmocniony 
znów po zamachach terrorystycznych z 2001 r.), problemem jest niestabilność w tym kraju, szczególnie 
od zamachu stanu z 2006 r., w którym obalono premiera Thaksina Shinawatrę. Por. E. Chanlett-Avery, 
Thailand: Background and U.S. Relations, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 
Washington 2009; M. Connors, Thailand and the United States: Beyond Hegemony? [w:] M. Beeson 
ed., Bush and Asia: America’s Evolving Relations…, s. 128−144; P. Chambers, U.S.–Thai Relations after 
9/11: A New Era of Cooperation?, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 26, no. 3, 2004.

193 Amerykańskie bazy zostały zamknięte na Filipinach w 1992 r., jednak współpraca została 
zintensyfi kowana znów od 1994 r., a szczególnie po zamachach terrorystycznych na USA z 2001 
r. (w 2003 r. Filipiny otrzymały status kluczowego sojusznika poza NATO). Współpraca w obszarze 
przeciwdziałania terroryzmowi jest szczególnie istotna, gdyż na terenie Filipin operuje kilka istotnych 
organizacji (Abu Sayyaf, MNLF – Moro National Liberation Front i MILF – Moro Islamic Liberation 
Front, wymienia się też zagrożenie ze strony Jemaah Islamiyah). Dla USA problemem są rosnące 
wpływy Chin na Filipinach, a także niestabilność wewnętrzna (prezydent Gloria Macapagal Arroyo 
musiała zmierzyć się z trzema próbami zamachu stanu i czterema próbami odwołania z urzędu za pomocą 
procedury impeachmentu). Por. T. Lum, L. Niksch, The Republic of the Philippines: Background and 
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i Chinami Singapurem. Warto też zwrócić uwagę na strefę wolnego handlu pomię-
dzy USA i Singapurem (pierwsze takie porozumienie z krajem azjatyckim)194 oraz 
trwające w tej sprawie negocjacje z Malezją195 i Tajlandią196. Porozumienia ramowe 
w sprawie handlu i inwestycji (TIFA) USA posiadają też z Brunei, Kambodżą, In-
donezją, Filipinami i Wietnamem197. Stosunki USA z krajami regionu należy uznać 
za poprawne, a szczególnie warto podkreślić stałą poprawę stosunków z Indonezją, 
widoczną zwłaszcza za prezydentury Susilo Bambang Yudhoyono (od 2004 roku), 
który w listopadzie 2008 roku zaproponował strategiczne partnerstwo z USA198 oraz 
z Malezją, od czasu zmiany premiera z antyamerykańsko nastawionego Mahathira 
bin Mohamada199 na bardziej umiarkowanego Abdullaha Badawiego w roku 2003200. 
Istotna jest też poprawa stosunków z Wietnamem, która ma miejsce od połowy lat 90. 

U.S. Relations, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2009; R. Cruz 
de Castro, Special Relations and Alliance Politics in Philippine–U.S. Security Relations, 1990−2002, 
„Asian Perspective”, vol. 27, no. 1, 2003; R. Cruz de Castro, The Revitalized Philippine–U.S. Security 
Relations: A Ghost from the Cold War or an Alliance for the 21st Century?, „Asian Survey”, vol. 43, 
no. 6, 2003; R. Cruz de Castro, Politics in Command: The Case of the US Proposal for an FTA with the 
Philippines, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 27, no. 3, 2005.

194 Należy wziąć pod uwagę fakt, że USA posiadają nadwyżkę handlową z Singapurem, co może 
być dobrym punktem wyjścia dla dalszych preferencyjnych porozumień handlowych w regionie. Warto 
też zwrócić uwagę na strategiczno-militarne motywacje tego porozumienia, które sugerują niektórzy 
badacze. Por. J. Tongzon, U.S. Singapore Free Trade Agreement: Implications for ASEAN, „ASEAN 
Economic Bulletin”, vol. 20, no. 2, August 2003; Eul-Soo Pang, Embedding Security into Free Trade: 
The Case of the United States–Singapore Free Trade Agreement, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 29, 
no. 1, 2007; D. Nanto, The U.S. Singapore Free Trade Agreement: Effects After Three Years, CRS Report 
for Congress, Congressional Research Service, Washington 2008.

195 Por. S. Smeltzer, A Malaysia–United States Free Trade Agreement: Malaysian Media and 
Domestic Resistance, „Asia Pacifi c Viewpoint”, vol. 50, no. 1, April 2009.

196 R. Ahearn, W. Morrison, U.S. Thailand Free Trade Agreement Negotiations, CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, Washington 2005.

197 Dane za biurem Przedstawiciela USA ds. Handlu, dostępne w Internecie: http://www.ustr.gov/
trade-agreements (25.10.2009).

198 Por. B. Vaughn, Indonesia: Domestic Politics, Strategic Dynamics, and American Interests, CRS 
Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2009, oraz wypowiedzi M. Huthala, 
Deputy Assistant Secretary, Bureau of East Asian and Pacifi c Affairs, U.S. Department of State,
A. La Porta, President, United States-Indonesia Society, D. Ramage, Ph.D., Representative, Indonesia 
and Malaysia, The Asia Foundation, E. McWilliams, Board of Directors, Indonesia Human Rights 
Network and Former Political Counselor with the U.S. Embassy, Jakarta, Indonesia in Transition: Recent 
Developments and Implications for U.S. Policy, Hearing before the Subcommittee on Asia and the Pacifi c 
of the Committee on International Relations, House of Representatives, One Hundred Ninth Congress, 
March 10, 2005, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 2005. Zob. też P. Dibb, Indonesia: Key 
to South-East Asia’s Security, „International Affairs”, vol. 77, no. 4, 2001; A. Smith, A Glass Half Full: 
Indonesia–U.S. Relations in the Age of Terror, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 25, no. 3, 2003; Hadi 
Soesastro, Towards a U.S. Indonesia Free Trade Agreement, „CSIS Working Paper Series”, WPE 085, 
May 2004, dostępne w Internecie: http://www.csis.or.id/papers/wpe085 (25.10.2010).

199 Był premierem Malezji w latach 1981−2003.
200 Zob. B. Vaughn, M. Martin, Malaysia: Political, Security, Economic, and Trade Issues Considered, 

CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2007; H. Nesadurai, Malaysia 
and the United States: Rejecting Dominance, Embracing Engagement [w:] M. Beeson ed., Bush and 
Asia: America’s Evolving Relations…, s. 179−195; P. Sodhy, U.S.-Malaysian Relations during the Bush 
Administration: The Political, Economic, and Security Aspects, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 25, 
no. 3, 2003.
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XX wieku, szczególnie zaś po 2002 roku, kiedy to współpraca objęła szeroki zakres 
spraw201. Również stosunki z Kambodżą, choć obarczone problemami, ulegają stałej 
poprawie i zyskują coraz szerszy wymiar202. 

Z amerykańskiego punktu widzenia stosunki z ASEAN były elementem doktryny 
powstrzymywania, a sama Azja Południowo-Wschodnia − areną współzawodnictwa 
ze Związkiem Radzieckim. Warto tu zwrócić uwagę na istniejącą w latach 1954−1977 
Organizację Paktu Azji Południowo-Wschodniej (SEATO South-East Asian Treaty 
Organization), która skupiała Australię, Nową Zelandię, Francję, Wielką Brytanię, 
Pakistan, Filipiny, Tajlandię i Stany Zjednoczone203. Inicjatorem jej powstania były 
USA, szczególnie zaś John Forest Dulles, ówczesny Sekretarz Stanu204, a miała być 
ona częścią globalnego systemu sojuszy antykomunistycznych, a jednocześnie sank-
cjonować obecność USA w Wietnamie. Stopniowo Pakistan i Francja zrezygnowały 
z aktywnego uczestnictwa, a swoją niechęć coraz wyraźniej manifestowała też Wiel-
ka Brytania. Rozproszona struktura członkostwa, brak jakiejkolwiek skuteczności 
i rozbieżność celów państw członkowskich spowodowały, że organizacja przestała 
istnieć w 1977 roku205.

Również dla ASEAN206 głównym celem działania było początkowo przeciw-
stawienie się zagrożeniom, które wiązały się z konfl iktami na Półwyspie Indo-
chińskim, a także przeciwstawienie działalności wspieranych przez ChRL ruchów 
partyzanckich. Zwycięstwo ruchów komunistycznych w Wietnamie, Laosie i Kam-
bodży/Kampuczy spowodowało zacieśnienie współpracy i wzmocnienie antykomu-
nistycznego charakteru organizacji207. Taki charakter organizacji był korzystny dla 

201 Złożyły się na to zarówno czynniki strategiczne (rola Wietnamu w regionie), jak i (w głównej 
mierze) gospodarcze, gdyż szczególnie amerykańscy przedsiębiorcy naciskali na rozwój kontaktów 
z tym 85-milionowym krajem, szybko rozwijającym się gospodarczo. W 2006 r. Wietnam otrzymał 
stałą klauzulę najwyższego uprzywilejowania, co umożliwiło wejście do WTO w styczniu 2007 r. Nadal 
istnieją obawy, że USA chcą przeprowadzić aksamitną rewolucję i odsunąć partię komunistyczną od 
władzy. Wietnam jest głównym odbiorcą pomocy amerykańskiej w regionie. Por. M. Manyin, U.S.–
Vietnam Relations: Background and Issues for Congress, CRS Report for Congress, Congressional 
Research Service, Washington 2008. Zob. też M. Pietrasiak, Stany Zjednoczone−Wietnam: Proces 
normalizacji stosunków wzajemnych po okresie zimnej wojny [w:] J. Marszałek-Kawa red., Problemy 
rozwoju państw azjatyckich…, s. 58−86.

202 Kambodża jest silnie zależna od pomocy zagranicznej i eksportu do krajów zachodnich, w tym 
szczególnie USA, stąd rząd Hun Sena zgadza się na stopniową poprawę w dziedzinie praw człowieka 
i podstawowych wolności. Warto też zwrócić uwagę na stabilizację od 2006 r. po trzyletnim okresie 
niepokojów wewnętrznych. Por. T. Lum, Cambodia: Background and U.S. Relations, CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, Washington 2009.

203 Podstawą działania był traktat z Manili, a USA zastrzegały, że przez agresję na terytorium kraju 
Azji Południowo-Wschodniej będą rozumiały agresję komunistyczną, pełen tekst traktatu i protokołu 
dodatkowego, zob. Southeast Asia Collective Defense Treaty, Manila, September 8, 1954 [w:] Chen 
Hurng Yu ed., Compilation of Security Treaties…, s. 242−249.

204 Pełnił tę funkcję w latach 1953−1959.
205 Choć sam traktat z Manili pozostał w mocy. Por. N. Palmer, SEATO, ASA, MAPHILINDO and 

ASPAC [w:] K.S. Sandhu et al. eds., The New ASEAN Reader…, s. 27−28.
206 Warto wziąć pod uwagę, że członkami ASEAN były wówczas Filipiny, Indonezja, Malezja, 

Singapur i Tajlandia. W 1984 r. dołączył Sułtanat Brunei. Pozostałe kraje weszły w skład organizacji już 
po zakończeniu zimnej wojny (Wietnam w 1995, Laos i Myanmar/Birma w 1997 i Kambodża w 1999 r.).

207 Por. Yoshiyuki Hagiwara, Formation and Development of the Association of Southeast Asian 
Nations… Na temat powstania i rozwoju ASEAN w latach 1967−1989 zob. podrozdział 5.3.
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USA, a współpraca z nią wysoce pożądana, szczególnie kiedy USA poniosły klęskę 
w Wietnamie, tym bardziej, że mieliśmy już wówczas do czynienia z ugrupowaniem 
wzmocnionym, uwzględniającym zasady traktatu o przyjaźni i współpracy (TAC).

Pierwsza runda dialogu USA−ASEAN miała miejsce w 1977 roku208. W ofi cjal-
nym komunikacie zwracano uwagę na konieczność współpracy w związku z wzra-
stającą współzależnością w gospodarce światowej, na bariery w dostępie do rynków 
(tutaj szczególnie istotny był dostęp krajów ASEAN do rynku USA), na problem 
wielostronnych negocjacji handlowych, współpracę rozwojową i współpracę na po-
ziomie przedsiębiorstw209. 

W przygotowanym w 1978 roku dla Kongresu opracowaniu zwracano uwagę na 
następujące cele USA w regionie:

 1. utrzymanie równowagi sił mocarstw w regionie – przy wykorzystaniu pośred-
nich instrumentów militarnych, instrumentów gospodarczych oraz politycz-
nych, szczególnie w odniesieniu do ASEAN;

 2. utrzymanie proamerykańskiej orientacji Japonii;
 3. bezpieczeństwo i stabilność niekomunistycznych krajów regionu − centralnym 

elementem było ASEAN, należało więc wspierać wzrost i jedność ASEAN;
 4. rozwój polityczny w kierunku demokracji – zwracano uwagę na kontrower-

syjność tego założenia, acz podkreślano, że kraje ASEAN są celami inicjatyw 
na rzecz praw człowieka prezydenta Cartera;

 5. w dalszej perspektywie – normalizację stosunków z Wietnamem;
 6. dostęp do zasobów i rynków regionu − choć tu podkreślano raczej istotę regio-

nu dla Japonii, nie zaś dla USA;
 7. pomoc rozwojowa – choć zastępowana prywatnymi inwestycjami w ASEAN, 

co ma wspierać rozwój gospodarczy;
 8. unikanie zbrojnego zaangażowania w regionie (na podstawie doktryny Nixona);
 9. powstrzymywanie i zwalczanie ruchów komunistycznych w ASEAN;
10. dostęp do linii komunikacyjnych między Oceanem Indyjskim i Pacyfi kiem210.
Współpraca USA z ASEAN, szczególnie zaś ich obecność militarna, była w re-

gionie traktowana ambiwalentnie – z jednej strony jako element systemu bezpieczeń-
stwa, który jest pożądany, z drugiej zaś dobrze było mieć bazy amerykańskie, ale nie 
na swoim terenie. Również wpływ czynnika chińskiego zaznaczał się już wtedy, choć 
USA i Chiny współdziałały w powstrzymywaniu ZSRR. Kwestie gospodarcze nie 
były postrzegane jako kluczowe przez żadną ze stron211. 

Już jednak pod koniec lat 80. (1989) przygotowano raport na temat Inicjatywy 
ASEAN−USA (ASEAN−U.S. Initiative), który poświęcony był propozycjom rozwo-

208 Do 1989 r. miało miejsce osiem rund dialogu. 
209 Por. Joint Communiqué, The First ASEAN−US Dialogue, Manila, 8−10 September 1977, 

dostępne w Internecie: http://www.asean.org/5934.htm (25.08.2008).
210 Por. L. Niksch, The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN): An Emerging Challenge in 

U.S. Policy Towards Asia, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 1978.
211 Por. Muthiah Alagappa, The U.S. and ASEAN’s Approach to Security in Southeast Asia, Jusuf 

Wanandi, ASEAN’s View of the Role of the United States in Southeast Asia i R. Tilman, ASEAN−U.S. 
Relations, wszystkie trzy teksty w: K. Sandhu et al., The New ASEAN Reader…, s. 398−400, 428−438.



Wiek Pacyfi ku – polityka Stanów Zjednoczonych wobec regionu Azji i Pacyfi ku...242

ju współpracy gospodarczej między tymi podmiotami. Zwracano tam uwagę na szyb-
ki wzrost handlu w dekadzie lat 80., zmianę jego struktury (od surowców w stronę 
dóbr przetworzonych), a także wzrost inwestycji. Zalecano też zawarcie porozumie-
nia ramowego na temat współpracy gospodarczej, w ramach którego można by było 
zawierać porozumienia szczegółowe. Jako cel fi nalny defi niowano strefę wolnego 
handlu pomiędzy USA i ASEAN212.

Rola ASEAN wydawała się mniejsza dla USA po zakończeniu zimnej wojny, 
a wzrastający w latach 80. defi cyt handlowy USA z krajami regionu wywoływał 
frustrację w Waszyngtonie, gdyż jego przyczyn upatrywano w zamkniętych rynkach 
krajów Azji. W następstwie tego kraje azjatyckie odczuwały dużą presję na liberali-
zację rynków, co powodowało obawy o intencje USA i zachęcało do budowy włas-
nego bloku handlowego213.

Takim blokiem mogłoby być, zaproponowane przez premiera Malezji Mahathi-
ra bin Mohamada w 1990 roku, Ugrupowanie Gospodarcze Azji Wschodniej (East 
Asia Economic Group/Grouping), przemianowane później pod wpływem Indonezji 
i dla podkreślenia otwartego charakteru organizacji na East Asian Economic Caucus 
(EAEC). Przywództwo w organizacji miała sprawować Japonia (członkami miało 
być sześć krajów ASEAN: Singapur, Filipiny, Malezja, Tajlandia, Brunei, Indonezja, 
a także ChRL, Japonia, Korea Południowa, Tajwan, Hongkong, Kambodża, Laos, 
Wietnam, Myanmar, ale nie kraje Ameryk i Oceanii)214. Stany Zjednoczone przepro-
wadziły szeroką kampanię mającą na celu niedopuszczenie do powstania organizacji, 
a dzięki wsparciu Australii i Japonii udało im się powstrzymać jej utworzenie215. 
W 1993 roku na szczycie ASEAN zdecydowano, że EAEC będzie ugrupowaniem 
wewnątrz APEC, która to organizacja połączy NAFTA i EAEC216. 

O ile polityka G.H. Busha silnie przeciwstawiała się utworzeniu EAEG/EAEC, 
o tyle Bill Clinton zaznaczył na szczycie APEC w 1993 roku, że wspiera wszystkie 
inicjatywy, włączając w to EAEC, które wzmacniają regionalną integrację gospo-

212 Por. Seiji Naya, Kernial Sadhu, M. Plummer, Narongchai Akrasanee (co-ordinators), ASEAN−U.S. 
Initiative: Assessment and Recommendations for Improved Economic Relations: Joint Final Report, 
Institute of Southeast Asian Studies-East-West Center, Singapore−Honolulu 1989, s. 1−11.

213 J. Ravenhill, APEC and the Construction of Pacifi c Rim Regionalism…, s. 129.
214 Być może również Korea Północna. Zob. Hadi Soesastro, The East Asian Economic Group 

(EAEG) Proposal and East Asian Concepts of the Pacifi c Basin, Centre for Strategic and International 
Studies, Jakarta 1991, s. 9. Sam Mahathir bin Mohamad zwraca uwagę, że członkami miały być kraje 
ASEAN (choć nie zaznacza, czy w ówczesnym, czy obecnym kształcie ASEAN) oraz Chiny, Japonia, 
Korea Południowa. Por. Mahathir Mohamad, Let Asian Build Their Own Future Regionalism, „Global 
Asia”, vol. 1, no. 1, 2006. Podkreśla on, że Australia i Nowa Zelandia, jako „etnicznie europejskie”, nie 
mogą być członkami ugrupowania integracyjnego Azji Wschodniej.

215 W Japonii istniały poważne wątpliwości, czy kraj ten powinien dołączyć do EAEC, jednak 
naciski ze strony USA przekonały władze, aby tego nie robić, co w konsekwencji doprowadziło do 
upadku projektu. Na temat ambiwalentnego podejścia Japonii do EAEC zob. V. Blechinger, Flirting with 
Regionalism: Japan’s Foreign Policy Elites and the East Asian Economic Caucus [w:] V. Blechinger, 
J. Legewie eds., Facing Asia: Japan’s Role…, s. 56−82.

216 Por. D. Nanto, APEC, EAEC, and Free Trade in the Asia-Pacifi c [w:] S. Downing ed., Asia 
Pacifi c Economic Cooperation (APEC): Current Issues and Background, Nova Science Publishers, Inc., 
New York 2003, s. 87−88.
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darczą, ile jeśli tylko nie ograniczają możliwości innych217. Z pewnością utworzenie 
takiego bloku obniżyłoby pozycję negocjacyjną USA, a, jak zaznaczał raport CRS 
dla Kongresu, negocjacje z Koreą, Japonią i Chinami są wystarczająco trudne, nawet 
jeśli państwa te nie działają w ramach jednego bloku. Co więcej, konkurencyjność 
fi rm azjatyckich, mających dostęp do takiego szerokiego rynku, wzrosłaby, przez 
co mogłyby stać się one zagrożeniem dla przedsiębiorstw amerykańskich. USA jed-
nak tradycyjnie wspierały liberalizację rynków, a większy i zasobniejszy rynek Azji 
Wschodniej oznaczałby większe możliwości eksportowe dla tego kraju218.

Już w 1990 roku utworzono Komitet do spraw współpracy w zakresie handlu i in-
westycji (Trade and Investment Cooperation Committee), którego zadaniem miało 
być monitorowanie i przegląd stosunków w zakresie handlu i inwestycji, poszuki-
wanie możliwości zwiększenia powiązań w tym zakresie, a także w sferach transferu 
technologii i rozwoju zasobów ludzkich219. Trwały też prace nad rozwojem powiązań 
w dziedzinie handlu i inwestycji związanych z technologiami informacyjnymi (IT) 
w odniesieniu do telekomunikacji, bankowości czy praw własności intelektualnej, co 
zawsze było poważnym problemem USA w kontaktach z regionem220. 

Szczególną uwagę podczas kolejnych rund dialogu poświęcano współpracy po-
między przedsiębiorcami z obu podmiotów. Warto zwrócić uwagę na współpracę 
w ramach projektu PITO – Private Investment and Trade Opportunities, który był 
przygotowywany wspólnie przez USAID oraz sektor prywatny w ramach dialogu 
ASEAN−USA221, oraz intensyfi kującą się w początkach lat 90. współpracę w sferze 
rozwoju zasobów ludzkich222 i ochrony środowiska naturalnego223. Wreszcie w 1993 
roku, podczas 11. rundy dialogu, USA wyraziły bezpośrednie poparcie dla projek-

217 Można rozumieć to jako poparcie dla EAEC w formie luźnej/konsultacyjnej, która już wówczas 
była promowana. 

218 Por. D. Nanto, APEC, EAEC, and Free Trade in the Asia Pacifi c…, s. 6, i D. Nanto, Japan and an 
East Asian Trading Block, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 1991.

219 W Memorandum, w którym „mówiono o utworzeniu tego komitetu, znalazł się też zapis 
o corocznych spotkaniach ministrów gospodarki krajów ASEAN i Przedstawiciela USA ds. Handlu 
(USTR) w celu analizy współpracy handlowej i inwestycyjnej. Por. Memorandum of Understanding 
Between the Government of the United States of America and the Governments of ASEAN, Washington, 
DC, 21 December 1990, dostępne w Internecie: http://www.asean.org/5997.htm (25.08.2008).

220 Por. M. Snow, Facilitating ASEAN−U.S. Trade and Direct Foreign Investment in Information 
Services: Alternative Policies and Their Effects, „ASEAN Economic Bulletin”, vol. 6, no. 1, July 1989.

221 Celem projektu była identyfi kacja barier w handlu i próba ich usunięcia oraz rozwój rynków 
kapitałowych (w tym poparcie dla utworzenia Funduszu Wzrostu ASEAN, który miał wspierać 
fi nansowo spółki joint ventures pomiędzy partnerami z ASEAN i USA). Por. Joint Press Statement The 
Ninth ASEAN−US Dialogue, Bangkok, 1−2 September 1990, dostępne w Internecie: http://www.asean.
org/5942.htm (25.08.2008).

222 Komponentami projektu były: ASEAN Plant Quarantine Centre and Training Institute, ASEAN 
Agriculture Development Planning Center, Tropical Medicine and Public Health, Asian Institute of 
Technology. Koszt projektu oszacowano na 20 mln USD, z czego 6 mln USD miały wyłożyć kraje 
ASEAN, zaś środki pomocowe miały mieć wartość 14 mln USD. Zob. szczegóły: Memorandum of 
Understanding on ASEAN−US Project in Human Resources Development, dostępne w Internecie: http://
www.asean.org/6001.htm (25.08.2008). 

223 Podpisane w 1992 roku Memorandum mówiło o współpracy na rzecz rozwoju instytucjonalnego, 
o wsparciu technicznym i szkoleniowym, komercjalizacji technologii oraz promocji inwestycji. Koszt 
projektu wyceniono na około 17 mln USD. Zob. szczegóły: Memorandum of Understanding ASEAN−
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tu Strefy Wolnego Handlu ASEAN (AFTA ASEAN Free Trade Area), która miała 
zwiększać możliwości współpracy gospodarczej i rozwijać rynek, co było niezwykle 
istotne dla USA, a entuzjastycznie przyjmowane przez sektor prywatny224.

W raporcie CRS dla Kongresu z roku 1997 zwrócono uwagę na szerokie intere-
sy USA (polityczne, militarne i gospodarcze) w Azji Południowo-Wschodniej oraz 
na fakt, że ASEAN jako organizacja, najlepiej zjednoczona, sprzyja realizacji tych 
interesów. W sferze polityczno-militarnej kluczowe było utrzymywanie stabilności 
w regionie, do czego bez wątpienia organizacja ta się przyczyniała225. W sferze go-
spodarczej należało wziąć pod uwagę rosnący potencjał i wielkość rynku organizacji, 
szczególnie w świetle rozszerzenia jej o trzy nowe kraje. Jednak USA borykały się 
ze stałym problemem defi cytu handlowego oraz potrzebą zachęcenia krajów regionu 
do większego promowania liberalizacji gospodarczej. Poważnym problemem była 
promocja demokracji i praw człowieka w zdominowanym przez autorytarne reżimy 
regionie. W tym kontekście polityka Billa Clintona wydawała się dla niektórych zbyt 
asertywna226. 

Bardzo poważnym problemem okazał się kryzys azjatycki. Kraje Azji Południo-
wo-Wschodniej nie tylko nie mogły liczyć na pomoc USA227 i zdominowanych przez 
nie instytucji (szczególnie MFW)228, ale Stany Zjednoczone zablokowały też inicja-
tywę utworzenia Azjatyckiego Funduszu Walutowego, który miałby wspierać te kraje 
w kryzysie. Propozycja jego utworzenia wypłynęła od Japonii we wrześniu 1997 roku. 
W założeniu miał on dysponować środkami o wartości 100 mld USD (50 mld miało 
pochodzić od Japonii, zaś 50 mld od Singapuru, Tajwanu, Hongkongu i ChRL). Silny 
sprzeciw USA i Międzynarodowego Funduszu Walutowego wynikał z założenia, że 
organizacja ta promowałaby tak zwany hazard moralny: kraje regionu miałyby dostęp 
do pożyczek bez wdrażania bolesnych reform zaleconych przez MFW. Co ciekawe, 
przeciwne były też ChRL i Korea Południowa, obawiające się zbytniej dominacji 
Japonii. Wydaje się jednak, że kluczowym motywem działania Stanów Zjednoczo-
nych było tutaj zachowanie wpływów USA na system fi nansowy regionu, a nawet 
zwiększenie pozycji przedsiębiorstw amerykańskich na osłabionych kryzysem ryn-

US Project in Environmental Improvement, dostępne w Internecie: http://www.asean.org/5982.htm 
(25.08.2008).

224 Por. Joint Press Statement The Eleventh ASEAN−US Dialogue, Bandar Seri Begawan, 15−16 
May 1993, dostępne w Internecie: http://www.asean.org/5944.htm (25.08.2008).

225 W debacie zorganizowanej przez CRS w 1998 r. zwracano uwagę, że USA poświęcają regionowi 
zbyt mało uwagi i zachęcano do wzmocnienia programów pomocowych przygotowanych przez MFW 
dla walki z kryzysem, co mogłoby istotnie poprawić pozycję USA. Por. L. Niksch, ASEAN−U.S. Security 
Relations: Summary of a CRS Workshop, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 
Washington 1998.

226 Por. R. Ahearn, ASEAN: Background, U.S. Interests and Policy Challenges, CRS Report for 
Congress, Congressional Research Service, Washington 1997.

227 O poparcie apelowano m.in. podczas 14. rundy dialogu ASEAN, jednak USA skupiły się na 
potrzebie programów dostosowawczych, wspierając jednak mechanizmy monitoringu przyjęte przez 
ASEAN w ramach porozumienia z Manili. Por. Press Statement: 14th US−ASEAN Dialogue, Manila, 
Philippines, May 23−24, 1998, dostępne w Internecie: http://www.asean.org/5945.htm (25.08.2008).

228 Problem został opisany w poprzednim podrozdziale niniejszej pracy.
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kach229. Pod wpływem USA Japonia wycofała się z projektu, a przywódcy i miesz-
kańcy państw regionu do dziś traktują te działania USA jako wysoce nieprzychylne 
dla regionu. Inicjatywa nie została zresztą całkowicie porzucona, stała się podstawą 
współpracy fi nansowej w ramach ASEAN Plus Trzy230. 

Jednak rola USA dla ASEAN (ze względu na rynek zbytu – kluczowy dla go-
spodarek opartych na strategii eksportowej oraz funkcję stabilizatora w Azji Połu-
dniowo-Wschodniej) była na tyle istotna, że nie doszło do załamania stosunków, 
a zapoczątkowane wcześniej programy były kontynuowane. Istotna jest współpraca 
w kluczowym dla integracji gospodarczej obszarze, to jest standardów i dostosowań, 
co wydaje się nawet istotniejsze niż obniżanie stawek celnych231. W obszarach roz-
woju zasobów ludzkich i potencjału instytucjonalnego, ochrony środowiska, a także 
promocji handlu, inwestycji oraz drobnej przedsiębiorczości kraje ASEAN otrzy-
mywały wsparcie USA; w latach 1979−2002 wyniosło ono około 83 mln USD, co 
w skali USA wydaje się sumą stosunkowo niewielką232.

Polityka administracji G.W. Busha, szczególnie po zamachach z 11 września 
2001 roku, była nakierowana bardziej zdecydowanie na kwestie walki z terroryzmem 
oraz bilateralne preferencyjne porozumienia handlowe. Współpraca z USA w kwestii 
zwalczania terroryzmu była i jest dla krajów ASEAN wysoce korzystna, gdyż wiele 
z nich boryka się z tym problemem na własnych terytoriach233. Deklaracje wsparcia 
walki z terroryzmem pojawiły się zatem wkrótce po zamachach terrorystycznych na 
USA, co znalazło uznanie wśród członków administracji amerykańskiej234. W sierp-
niu 2002 roku zawarto porozumienie o zwalczaniu międzynarodowego terroryzmu235, 

229 Taką opinię wyraził Sekretarz Handlu Jeffrey Garten (dosłownie: „worsening fi nancial fl u will 
lower Asian immunity to US business”). Por. R. Higgott, The United States and the Aborted Asian 
Monetary Fund [w:] Sharon Siddique, Sree Kumar eds., The 2nd ASEAN Reader, Institute of Southeast 
Asian Studies, Singapore 2003, s. 415−419. Zob. też Shaun Narine, The Idea of an “Asian Monetary 
Fund”: The Problems of Financial Institutionalism in the Asia-Pacifi c, „Asian Perspective”, vol. 27, 
no. 2, 2003.

230 Problem został opisany szerzej w poprzednim podrozdziale. Porównanie nieudanej inicjatywy 
zmierzającej do powołania Asian Monetary Fund oraz Chiang Mai Initiative, która weszła w życie, zob. 
Hyoung-kyu Chey, The Changing Political Dynamics of East Asian Financial Cooperation: The Chiang 
Mai Initiative, „Asian Survey”, vol. 49, no. 3, 2009.

231 Por. Memorandum of Cooperation between the Department of Commerce of the United States of 
America and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Secretariat Concerning Cooperation 
on Trade-Related Standards and Conformance Issues, 5th April 2001, dostępne w Internecie: http://www.
asean.org/5979.htm (25.08.2008).

232 Na rozwój zasobów ludzkich i potencjału instytucjonalnego przekazano 34,6 mln USD, na 
promocję handlu, inwestycji oraz drobnej przedsiębiorczości – 16,5 mln USD, zaś na programy ochrony 
środowiska 31,8 mln USD. Por. United States Engagement with ASEAN, 1977–2007: Thirty Years of 
Friendship and Cooperation, United States Agency for International Development−US Department of 
State, Washington 2007. Tam też dokładny opis programów współpracy USA i ASEAN.

233 Szerzej problem ten został opisany w podrozdziale 2.4 niniejszej pracy.
234 Zob. Joint Press Statement: 16th US−ASEAN Dialogue, Washington, DC, 29 November 2001, 

dostępne w Internecie: http://www.asean.org/5947.htm (25.08.2008).
235 W ramach tego porozumienia zakładano: wymianę informacji wywiadowczych, w tym dotyczących 

fi nansowania terroryzmu, wdrożenie bardziej skutecznych polityk antyterrorystycznych, w tym reżimów 
regulacyjnych, prawnych i administracyjnych dla przeciwdziałania terroryzmowi; współdziałanie agencji 
odpowiedzialnych za zwalczanie terroryzmu; wzmocnienie potencjału, konsultacje, seminaria, a nawet 
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a na fakt, że działania antyterrorystyczne są głównym elementem współpracy USA 
z ASEAN, zwracał uwagę podczas przesłuchań w Kongresie James Kelly, Asystent 
Sekretarza Stanu ds. Azji i Pacyfi ku, argumentując tym faktem potrzebę wspierania 
przez Stany Zjednoczone dalszej integracji w ramach ASEAN236.

Również w roku 2002 została zgłoszona inicjatywa Enterprise for ASEAN, w ra-
mach której umożliwiono i zachęcano do tworzenia preferencyjnych porozumień 
handlowych (docelowo FTAs) z poszczególnymi krajami ASEAN. Jak już zaznaczo-
no, USA wynegocjowały porozumienie o FTA (które weszło w życie) z Singapurem, 
a negocjacje toczą się z Malezją i Tajlandią. Ofi cjalnie USA zadeklarowały, że po-
dejście bilateralne umożliwia dostosowanie negocjacji i procedur liberalizacyjnych 
do specyfi ki danego kraju. Nieofi cjalnie: warto wziąć pod uwagę dwa czynniki – po 
pierwsze silniejszą pozycję negocjacyjną USA w stosunku do poszczególnych państw, 
nie zaś do bloku handlowego z około 580 mln ludzi i gospodarce wartej około 2,6 
bln USD (PKB PPP), po drugie problemem w negocjacjach byłaby Birma/Myanmar, 
ale też w zależności od sytuacji inne rządy autorytarne i niestabilność wewnętrzna 
w poszczególnych krajach ASEAN (negocjacje z Tajlandią zostały z tego powodu 
wstrzymane)237. Jednak zawieranie porozumień z poszczególnymi państwami ze stra-
tegicznego punktu widzenia może dla USA na dłuższą metę nie być korzystne, gdyż 
doprowadza do większej konkurencji wewnątrz bloku (np. na linii Singapur−Ma-
lezja), nie dając jednocześnie ASEAN wystarczającej siły przebicia w stosunku do 
najpoważniejszego konkurenta na rynku amerykańskim, to jest Chińskiej Republiki 
Ludowej. Z punktu widzenia długookresowych interesów USA zintegrowana Azja 
Południowo-Wschodnia i wzmocnione gospodarczo ASEAN, mogące równoważyć 
pozycję ChRL w Azji, wydają się nie do przecenienia238.

Istotnym krokiem w celu poprawy współpracy było przedstawienie, również 
w 2002 roku, przez Sekretarza Stanu Colina Powella ASEAN Cooperation Plan 
(ACP), którego celem miało być wsparcie promocji handlu, zapobieganie klęskom 
żywiołowym oraz walka z terroryzmem. Warto zwrócić uwagę na fakt, że ASEAN 
Cooperation Plan odnosił się ściśle do Programu Działania z Vientianne (VAP), wspie-
rając istotne dla samego ASEAN projekty. W ramach tego planu założono wspiera-
nie Sekretariatu ASEAN w działaniach na rzecz integracji gospodarczej, rozwoju 

wspólne operacje, jeśli byłoby to właściwe; zapewnienie pomocy w kontroli granicznej i imigracyjnej, 
w tym w odniesieniu do fałszywych dokumentów dla powstrzymania przepływu materiałów, pieniędzy 
i ludzi związanych z terroryzmem oraz badanie dalszych obszarów możliwej współpracy. Por. ASEAN−
United States of America Joint Declaration for Cooperation to Combat International Terrorism, Bandar 
Seri Begawan, 1 August 2002, dostępne w Internecie: http://www.asean.org/7424.htm (25.09.2009).

236 Por. Statement of the Honorable James A. Kelly, Assistant Secretary of State, East Asian and 
Pacifi c Affairs [w:] U.S. Interests in East Asia and the Pacifi c: Problems and Prospects in the Year 
of the Horse, Hearing before the Subcommittee on East Asia and the Pacifi c of the Committee on 
International Relations, House of Representatives, One Hundred Seventh Congress, February 14, 2002, 
U.S. Government Printing Offi ce, Washington 2002, s. 13.

237 Por. Press Statement: Informal Consultations between the ASEAN Economic Ministers and the 
United States Trade Representative (AEM−USTR), 20 November 2002, Manila, Philippines, dostępne 
w Internecie: http://www.asean.org/13390.htm (25.08.2008).

238 Por. Seiji Naya, M. Plummer, A Quantitative Survey of the Economics of ASEAN–U.S. Free Trade 
Agreements, „ASEAN Economic Bulletin”, vol. 23, no. 2, 2006.
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i współpracy regionalnej w odniesieniu do problemów transnarodowych. W projekt 
zostały zaangażowane różne agencje rządowe z USA, rządy stanowe, organizacje 
pozarządowe, sektor akademicki i prywatny. Najważniejszym z przedsięwzięć w ra-
mach ACP jest utworzony w 2004 roku, a działający w ramach sekretariatu ASEAN 
projekt ASEAN−US Technical Assistance and Training Facility239. 

Nadal jednak organizacje regionalne były traktowane głównie jako istotne narzę-
dzia w walce USA z terroryzmem, a ich rozwój − kluczowy z punktu widzenia zwal-
czania przestępczości transgranicznej, handlu ludźmi, walki z chorobami zakaźnymi 
czy współpracy w dziedzinie ochrony środowiska. Zwracano też uwagę na podziela-
nie wspólnych celów w promowaniu demokracji (sic!), pokoju i stabilności. Z tego 
też powodu należało wspierać rozwój instytucjonalny ASEAN, które spełniało taką 
rolę w Azji Południowo-Wschodniej240.

Wydaje się, że działania te były niewystarczające, aby zahamować wzrost wyklu-
czających USA tendencji integracyjnych w Azji Wschodniej. Dodatkowo skupienie się 
na problemach innych regionów świata, związane z prowadzoną wojną z terroryzmem, 
skutkowało zaniedbywaniem przez USA swoich interesów w regionie Azji i Pacyfi ku, 
co było widoczne w odniesieniu do regionalnych organizacji integracyjnych241.

Zwołanie I Szczytu Azji Wschodniej oraz wcześniejsze prace nad tą inicjatywą 
sprawiły, że USA zaczęły zauważać istotny spadek swojej pozycji oraz możliwość 
wykluczenia z coraz bardziej integrującego się regionu Azji Wschodniej. Najwięk-
sze obawy Stanów Zjednoczonych budziło niebezpieczeństwo, że nowa organizacja 
może ograniczyć wpływy APEC, a przez to USA w regionie, a jednocześnie pozba-
wić Stany Zjednoczone pozycji, która zapewniała im dotychczas miejsce główne-
go rozgrywającego. Silne niepokoje wzbudzało też prawdopodobieństwo, że przy-

239 W ramach projektu (wartego 6 mln USD) rezydujący w Sekretariacie ASEAN specjaliści z USA 
działają w dziewięciu obszarach odnoszących się do VAP: integracji sektora gospodarczego, inwestycji, 
ułatwień w handlu i procedurach celnych, handlu usługami, negocjacji handlowych, koordynacji i dialogu 
w odniesieniu do handlu, zarządzaniu zasobami naturalnymi, zdrowia publicznego i wzmacniania 
zasobów Sekretariatu. Do czerwca 2007 roku rozpoczęto 125 działań w ramach tego projektu. Por. 
United States Engagement with ASEAN, 1977–2007: Thirty Years of Friendship and Cooperation…, s. 6. 
Zob. też szczegółowy opis osiągnięć i przygotowane opracowania: The ASEAN−US Technical Assistance 
and Training Facility, dostępne w Internecie: http://www.asean-us-partnership.org/asean_us_facility.htm 
(15.11.2009).

240 Por. Statement of Eric G. John Deputy Assistant Secretary, Bureau of East Asian and Pacifi c 
Affairs, Department of State before the Subcommittee on East Asia and the Pacifi c of the Committee 
on International Relations, House of Representatives, September 21, 2005, pozyskano za pomocą bazy 
Lexis Nexis, dostępne w Internecie: http://www.lexis-nexis.com (25.11.2008), oraz Statement of the 
Honorable James A. Kelly, Assistant Secretary, Bureau of East Asian and Pacifi c Affairs, U.S. Department 
of State [w:] U.S. Policy in East Asia and the Pacifi c, Hearing before the Subcommittee on East Asia 
and the Pacifi c of the Committee on International Relations, House of Representatives, One Hundred 
Eighth Congress, June 2, 2004, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 2004. Zob. też Joint 
Press Statement: 17th ASEAN−US Dialogue, Bangkok, 30 January 2004, dostępne w Internecie: http://
www.asean.org/15982.htm (25.08.2008) oraz Joint Press Statement of the 18th U.S.–ASEAN Dialogue, 
Washington, DC, 28 June 2005, dostępne w Internecie: http://www.asean.org/17530.htm (25.08.2008). 
W ostatnim dokumencie widać silne przesunięcie akcentów w stronę bezpieczeństwa humanitarnego.

241 Por. R. Sutter, The United States and Asia in 2005: Managing Troubles, Sustaining Leadership, 
„Asian Survey”, vol. 46, no. 1, 2006.
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wództwo w nowej organizacji przejmie Chińska Republika Ludowa242. Inicjatywa 
dyplomatyczna USA, wspieranych przez Japonię, doprowadziła do poszerzenia 
członkostwa o Indie, Australię i Nową Zelandię, co ograniczyło wpływy chińskie 
i zmniejszyło zaniepokojenie administracji amerykańskiej. Uspokajająco na władze 
w Waszyngtonie wpłynęła też decyzja EAS, że to ASEAN przypadnie na szczycie 
rola kierownicza243. 

Niektórzy analitycy widzieli dla USA miejsce w ramach EAS, co mogłoby zarów-
no wzmocnić tę organizację, jak i wesprzeć działania USA mające na celu utrzymanie 
pozycji w regionie. Najważniejszą przeszkodą z tym związaną był opór administracji 
G.W. Busha przed przystąpieniem do Traktatu o Przyjaźni i Współpracy ASEAN 
(TAC), jednak w lipcu 2009 roku USA traktat ten podpisały, a konsekwentne działa-
nia administracji Baracka Obamy, szczególnie Sekretarz Stanu Hillary Clinton spra-
wiły, że Stany Zjednoczone przystąpiły do ugrupowania w listopadzie 2011 roku244.

Powstanie EAS zmobilizowało USA do podjęcia kolejnych inicjatyw mających 
na celu współpracę z ASEAN. Warto podkreślić zgłoszoną w listopadzie 2005 roku 
U.S.−ASEAN Enhanced Partnership Initiative, w ramach której zawierać się mają 
współpraca w dziedzinie politycznej i bezpieczeństwa, współpraca gospodarcza, 
społeczna i w dziedzinie edukacji. W fazie początkowej skupiono się na pomocy po 
tsunami, stypendiach badawczych, współpracy w dziedzinie sztuki i kultury, przygo-
towaniu umowy ramowej w sprawie handlu i inwestycji (TIFA), pracami nad FTA 
i przygotowaniu umowy w sprawie nauki i techniki245. 

W ramach współpracy w dziedzinach politycznej i bezpieczeństwa zadekla-
rowano między innymi wsparcie dla integracji ASEAN w celu budowy Wspólno-
ty ASEAN, uznanie TAC za kodeks działania w stosunkach międzynarodowych 
w regionie, wsparcie ARF, uznanie ważkości nieproliferacji broni nuklearnej w Azji 
Południowo-Wschodniej, współpracę w zwalczaniu różnych form terroryzmu i prze-
stępczości transgranicznej oraz współpracę na forach międzynarodowych, takich jak 
ONZ, WTO, APEC (w tym wsparcie dla przyjęcia pozostałych członków ASEAN 
do APEC). Współpraca gospodarcza miała obejmować dalsze wdrażanie Enterprise 
for ASEAN Initiative oraz pracę nad ASEAN−US TIFA, dążenie do wzrostu powią-
zań gospodarczych i wsparcie procesu tworzenia Wspólnoty Gospodarczej ASEAN 
(AEC), współpracę na rzecz reformy międzynarodowych instytucji fi nansowych, 
promocję współpracy w sektorze prywatnym, wdrażanie czystszych technologii. 

242 Zob. B. Vaughn, East Asian Summit: Issues for Congress, CRS Report for Congress, Congressional 
Research Service, Washington 2005. 

243 Zob. B. Vaughn, East Asian Summit (EAS): Issues for Congress, CRS Report for Congress, 
Congressional Research Service, Washington 2006. Na uwagę zasługuje szczególnie dramatyczna zmiana 
wydźwięku raportu (przytaczanego w wersji z 2005 roku w niniejszym podrozdziale) po szczycie.

244 Na temat potencjalnej roli USA w EAS zob. M. Cook, The United States and the East Asia 
Summit: Finding the Proper Home, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 30, no. 2, 2008.

245 Por. B. Vaughn, U.S. Strategic and Defense Relationships in the Asia-Pacifi c Region, CRS 
Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 2007, s. 9; na temat wdrażania 
inicjatywy w 2006 roku i planów na rok 2007: Joint Press Statement on Follow-Up to the ASEAN−U.S. 
Enhanced Partnership, 17 November 2006, dostępne w Internecie: http://www.aseansec.org/18955.htm 
(25.08.2008).



249Polityka USA wobec organizacji regionalnych, szczególnie wobec APEC i ASE AN

W sferze społecznej i współpracy rozwojowej − między innymi współpracę w ra-
dzeniu sobie z klęskami żywiołowymi, chorobami zakaźnymi, wzrost współpracy 
w dziedzinie nauki i techniki, wymianę edukacyjną i kontakty międzyludzkie246. 

W sierpniu 2006 roku zawarto Porozumienie ramowe w sprawie handlu i inwesty-
cji pomiędzy USA a ASEAN, w ramach którego utworzono wspólną radę do spraw 
handlu i inwestycji. Jej zadaniem jest monitorowanie i wspieranie wysiłków integra-
cyjnych, przyjacielskie rozstrzyganie ewentualnych sporów oraz stworzenie i moni-
torowanie programu działania na rzecz handlu i inwestycji247.

Jeśli chodzi o politykę USA wobec ASEAN, to podczas przesłuchań w Kongresie 
w 2006 roku Catharin Dalpino zwracała uwagę na następujące aspekty:

1. należy zoperacjonalizować ASEAN−US Enhanced Partnership – trzeba 
przejść od wizji do działania;

2. podobnie należy wykorzystywać możliwości US−ASEAN TIFA;
3. przyspieszyć dwustronne negocjacje handlowe z krajami ASEAN;
4. wesprzeć Laos w przystąpieniu do WTO;
5. wesprzeć pozostałe kraje ASEAN w wejściu do APEC, kiedy zakończone zosta-

nie moratorium na przyjmowanie nowych członków (Laos, Kambodża, Birma/
Myanmar). Ten ostatni kraj będzie stanowił najpoważniejszy problem248.

Z pomysłu nowego sekretarza ASEAN Surin Pitsuwana z 2008 roku zrodziła 
się ADVANCE ASEAN Development Vision to Advance National Cooperation and 
Economic Integration – inicjatywa, w ramach której USA będą wspierać Sekretariat 
ASEAN oraz państwa członkowskie w stworzeniu Wspólnoty ASEAN do 2015 roku 
jest właściwą odpowiedzią na przedstawione niniejszym założenia. Ze strony USA 
inicjatywa jest koordynowana przez USAID i Departament Stanu. Obecnie w jej ra-
mach funkcjonują cztery projekty: ASEAN−US Technical Assistance and Training 
Facility (opisany wcześniej w tym podrozdziale), ASEAN Single Window (ma na 
celu przyspieszenie i ułatwienie procedur celnych oraz przepływu informacji w han-
dlu międzynarodowym), ASEAN Competitiveness Enhancement Project (jego celem 
jest zwiększenie konkurencyjności głównie w sektorze tekstylnym i turystycznym 
w słabiej rozwiniętych krajach regionu) oraz Lao ADVANCE (wsparcie przystąpienia 

246 Por. Joint Vision Statement on the ASEAN−US Enhanced Partnership, dostępne w Internecie: 
http://www.asean.org/17871.htm (25.08.2008). Jeśli chodzi o operacjonalizację i cele na rok 2007, 
zob. Joint Press Statement on Follow-Up to the ASEAN−U.S. Enhanced Partnership, 17 November 
2006, dostępne w Internecie: http://www.aseansec.org/18955.htm (25.08.2008). Por. też Plan of Action 
to Implement the ASEAN−U.S. Enhanced Partnership, dostępne w Internecie: http://www.aseansec.
org/18589.pdf (25.08.2009).

247 Trade and Investment Framework Arrangement between the United States of America and 
the Association of Southeast Asian Nations, Kuala Lumpur, Malaysia, 25 August 2006, dostępne 
w Internecie: http://www.ustr.gov/sites/default/fi les/uploads/agreements/tifa/asset_upload_fi le932_9760.
pdf (25.08.2008).

248 Por. Statement of Ms. Catharin E. Dalpino, Visiting Associate Professor of Southeast Asian 
Studies, Edmund A. Walsh School of Foreign Service, Georgetown University [w:] America and Asia in 
a Changing World, Hearing before the Subcommittee on East Asia and the Pacifi c of the Committee on 
International Relations, House of Representatives, One Hundred Ninth Congress, September 21, 2006, 
U.S. Government Printing Offi ce, Washington 2006, s. 26−33.
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Laosu do WTO)249. Na inicjatywę ADVANCE USA zareagowały, powołując pierw-
szego ambasadora przy ASEAN (Scot Marciel)250 oraz sugerując zwołanie w 2008 
roku pierwszego szczytu USA−ASEAN, który jednak nie doszedł do skutku251.

Podejście administracji G.W. Busha do regionalizmu w Azji Wschodniej jest oce-
niane ambiwalentnie. Z jednej strony zwraca uwagę duża ilość inicjatyw admini-
stracji, z drugiej jednak często można odnieść wrażenie, że inicjatywy te to projekty 
o niewielkich kosztach i ograniczonych rezultatach252. Problemem, na który zwracają 
uwagę politycy i badacze z regionu, jest fakt małego zaangażowania USA na wyso-
kim szczeblu, nawet jeśli działalność urzędników Departamentu Stanu czy innych 
agend rządu Stanów Zjednoczonych owocuje wieloma inicjatywami. Zaangażowa-
nie USA w stosunki dwustronne powinno zostać uzupełnione o bardziej odważne 
działania w sferze dyplomacji wielostronnej253. Na zbyt małe zaangażowanie USA 
w relacje z ASEAN zwraca też uwagę Kishore Mahbubani, który uważa, że to USA 
są głównym benefi cjentem stabilności geopolitycznej w regionie, a stabilność ta jest 
wynikiem działania ASEAN254.

249 Jako priorytetowe w odniesieniu do poszczególnych fi larów Wspólnoty ASEAN ADVANCE 
przewiduje w ASEAN Economic Community sektory: integrację gospodarczą, liberalizację i ułatwienia 
w handlu i inwestycjach, integrację małych i średnich przedsiębiorstw, wzmocnienie sektora fi nansowego 
i rynków kapitałowych, reformę gospodarczą i w dziedzinie zarządzania (governance). W ASEAN 
Socio-Cultural Community są to: zdrowie publiczne (HIV/AIDS), regionalne problemy zdrowotne, 
reagowanie na klęski żywiołowe, regionalne problemy środowiska naturalnego, rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego, rozwój siły roboczej, rozwój zrównoważonych źródeł energii, przeciwdziałanie handlowi 
ludźmi. W ramach ASEAN Political Security Community: promocja dobrego zarządzania (governance), 
wzmocnienie rządów prawa, systemów sądownictwa i infrastruktury prawnej, rekonstrukcję i odbudowa 
po konfl iktach. Por. ADVANCE: From Shared Vision to ASEAN Community: ADVANCE Broadens 
U.S. Assistance to ASEAN, dostępne w Internecie: http://www.asean-us-partnership.org/advance.htm 
(15.11.2009).

250 Kongres USA już w 2006 r. przyjął uchwałę, w której zachęcał do powołania ambasadora do 
ASEAN, zwracając uwagę na szerokie powiązania USA z tą organizacją oraz na jej znaczenie dla Stanów 
Zjednoczonych. Por. A Bill to Establish the Position of the United States Ambassador for ASEAN, 109th 
Congress, May 25, 2006, U.S. Government Printing Offi ce, Washington 2006. Zob. też Media Release: 
ASEAN SG Welcomes Impending Appointment of the First US Envoy to ASEAN, ASEAN Secretariat, 
10 April 2008, dostępne w Internecie: http://www.asean.org/21460.htm (25.08.2008).

251 Por. C. Dalpino, U.S.–Southeast Asia Relations: Domestic Drama and a New Path to ASEAN, 
„Comparative Connections: A Quarterly E-Journal on East Asian Bilateral Relations”, vol. 10, no. 1, 2008.

252 Por. Satu Limae, United States−ASEAN Relations on ASEAN’S Fortieth Anniversary: A Glass 
Half Full, „Contemporary Southeast Asia”, vol. 29, no. 3, 2007.

253 Na takie problemy zwracali uwagę uczestnicy forum poświęconego stanowi stosunków 
USA−ASEAN, które odbyło się w Waszyngtonie w listopadzie 2007 r. z inicjatywy East-West Center 
w Waszyngtonie, Institute of Southeast Asian Studies w Singapurze oraz Stanley Foundation. Wśród 
uczestników byli m.in. amb. Rodolfo Severino – były Sekretarz Generalny ASEAN, amb. K. Kesavapany 
– dyrektor ISEAS, dr. Muthiah Alagappa z East-West Center oraz dr. Mark Borthwick – dyrektor U.S. 
Asia Pacifi c Council. Podstawowe tezy ich dyskusji, zob. The State of U.S. ASEAN Relations, dostępne 
w Internecie: http://www.eastwestcenter.org/news-center/east-west-wire/the-state-of-us-asean-relations 
(25.11.2009).

254 Dziekan Lee Kuan Yew School of Public Policy University of Singapore, były ambassador 
Singapuru przy ONZ, podkreśla, że w przypadku ASEAN możemy mówić o trzech cudach: zaprowadzeniu 
ładu na geopolitycznych Bałkanach Azji, którymi jest Azja Południowo-Wschodnia, a które były i są 
znacznie bardziej zróżnicowane niż Bałkany europejskie; rozwój powiązań społeczno-gospodarczych 
w ramach ASEAN, które mogą być wzorem dla Bliskiego Wschodu czy Azji Południowej i wreszcie 
osiągnięcie przez organizację centralnej roli w systemie geopolitycznym regionu, dzięki czemu jest ona 
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Wsparcie przez USA budowy Wspólnoty ASEAN jest niezwykle istotne, gdyż:
1. wzmocni to wzajemnie korzystne powiązania pomiędzy USA a ASEAN 

(większa integracja i rozwój regionu sprzyjają jego otwartości);
2. może to wzmocnić politykę globalną USA (ze względu na różnorodność swo-

ich członków głos ASEAN na scenie globalnej jest słabo słyszalny, a cele po-
lityczne i gospodarcze tej organizacji są często zgodne z celami USA);

3. integracja w ramach ASEAN wpłynie stabilizująco na ważny z geopolityczne-
go punktu widzenia region;

4. integracja w ramach ASEAN pomoże zbalansować wpływy Chin i Indii255.
Podsumowując, warto zauważyć, że polityka G.W. Busha wobec regionalizmu 

w Azji Wschodniej, szczególnie zaś Południowo-Wschodniej, może być ocenio-
na znacznie bardziej korzystnie, niż się to powszechnie przyjmuje. Wydaje się, że 
zbieżność interesów USA i Azji Południowo-Wschodniej naprawdę występuje i wią-
że się zarówno z kwestiami integracji gospodarczej, walką z terroryzmem, zagro-
żeniami transnarodowymi, stabilnością regionalną, jak i równoważeniem wpływów 
mocarstw regionalnych, szczególnie zaś Chińskiej Republiki Ludowej. W związku 
z tym działania administracji G.W. Busha wpływały korzystnie na zachodzące w re-
gionie procesy integracyjne, a można je nawet uznać za znacznie korzystniejsze niż 
działanie poprzedniej, nastawionej prointegracyjnie administracji Billa Clintona, nie 
wspominając już o polityce G.H. Busha, który w regionalizmie Azji Wschodniej upa-
trywał zagrożenia dla pozycji USA. 

Wydaje się, że USA rozumieją, że utrudnianie integracji w Azji Wschodniej nie 
sprzyja prowadzeniu przez nie skutecznej polityki w regionie, a wręcz doprowadza 
do alienacji tego kraju i tworzenia niezależnego od Ameryki systemu Azji Wschod-
niej w miejsce propagowanego przez USA systemu regionalnego Azji i Pacyfi ku bądź 
basenu Pacyfi ku. Co więcej, procesy integracyjne w Azji Wschodniej są stosunko-
wo powolne, w wielu aspektach deklaratywne, obarczone wieloma problemami i nie 
wydaje się, aby w krótkim okresie mogły doprowadzić do drastycznej zmiany w sy-
stemie. Powinny być jednak przez USA traktowane nie jako budowa konkurencyjne-
go ośrodka siły, co oczywiście ma miejsce, ale jest nieodwracalne, lecz raczej jako 
możliwość współpracy na dodatkowej płaszczyźnie i właściwego wpływania na te 
procesy (zgodnego z interesem USA, acz przy założeniu gry o sumie niezerowej)256.

w stanie moderować stosunki pomiędzy znacznie potężniejszymi rywalami. Por. Kishore Mahbubani, 
The American-ASEAN Relationship, „East-West Dialogue: Ideas for Pacifi c Economic Cooperation”, 
dostępne w Internecie: http://forum.eastwestcenter.org/eastwestdialogue/ewd2/commentary-mahbubani/ 
(25.08.2009).

255 Por. M. Plummer, How (and Why) the United States Should Help to Build the ASEAN Economic 
Community, „East-West Dialogue: Ideas for Pacifi c Economic Cooperation” dostępne w Internecie: 
http://forum.eastwestcenter.org/eastwestdialogue/ewd2/lead-plummer/ (25.08.2009).

256 Trzy różne interpretacje i oceny polityki USA wobec regionu możemy znaleźć w: J. Tyner, 
America’s Strategy in Southeast Asia: From the Cold War to the Terror War, Rowman & Littlefi eld 
Publishers, Lanham 2007, s. 175−204 – bardzo krytyczna, sugerująca nawet potencjalne rozpoczęcie 
nowej zimnej wojny w Azji Południowo-Wschodniej; M. Wesley, The Dog That Didn’t Bark: The Bush 
Administration and East Asian Regionalism [w:] M. Beeson ed., Bush and Asia: America’s Evolving 
Relations…, s. 65−77 – zwracająca uwagę na uczenie się administracji USA i słabość regionalizmu 
w Azji Wschodniej; B. Taylor, The Bush Administration and Asia Pacifi c Multilateralism: Unrequited 
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Nowa administracja USA odpowiedziała pozytywnie na podnoszone niniejszym 
problemy i na zastrzeżenia wysuwane pod adresem polityki amerykańskiej, szcze-
gólnie przez niektórych przywódców i badaczy z Azji Południowo-Wschodniej. 
Z jednej strony Sekretarz Stanu Hillary Clinton podczas spotkania z Sekretarzem 
Generalnym ASEAN Surin Pitsuwanem, które odbyło się w Dżakarcie w lutym 
2009 roku, zadeklarowała większe zaangażowanie wyższego szczebla administracji, 
w tym swoje, w spotkania i współdziałanie z ASEAN257. Z drugiej doprowadziła (co 
również zadeklarowała w lutym w Dżakarcie) do przystąpienia USA do Traktatu 
o przyjaźni i współpracy w Azji Południowo-Wschodniej (TAC) w lipcu 2009 roku. 
Taką ewentualność uznawano za niemożliwą za czasów administracji G.W. Busha, 
gdyż ograniczałoby to możliwości działania USA na arenie międzynarodowej. USA 
pozostawały wówczas ostatnim mocarstwem Pacyfi ku, które do TAC nie dołączy-
ło, co automatycznie wykluczało je też z możliwości ubiegania się o członkostwo 
w Szczycie Azji Wschodniej i poniekąd wykluczało z obecnych inicjatw integracyj-
nych w regionie, obniżając tym samym znacząco ich pozycję i siłę przetargową258.

Przystąpienie USA do Traktatu o przyjaźni i współpracy ASEAN (TAC), które 
miało miejsce w lipcu 2009 roku, wydaje się być kluczowym wydarzeniem tegoż 
roku. W tym samym miesiącu na trzy lata koordynację współpracy z USA przejęły 
Filipiny, traktatowy sojusznik USA. Nie mniej ważne od przystąpienia USA do TAC 
było spotkanie prezydenta USA Baracka Obamy z liderami państw ASEAN w li-
stopadzie 2009 roku, czyli pierwszy szczyt USA−ASEAN. W czasie tego szczytu 
przyjęto deklarację o wzmocnionym partnerstwie dla trwałego pokoju i dobroby-
tu (Enhanced Partnership for Enduring Peace and Prosperity), w której zwróco-
no uwagę na potrzebę szerszej współpracy w zakresie edukacji, mobilności ludzi, 
dialogu międzyreligijnego czy współpracy rozwojowej. Liderzy ASEAN podkreślili 
między innymi fakt nawiązania dialogu pomiędzy rządem USA a rządem Myanmaru/
Birmy, który może doprowadzić do przemian w tym kraju. Mocno wybrzmiało zaan-
gażowanie ASEAN w sprawy globalne i regionalne, a wreszcie kwestie gospodarcze 
czy współpracę w zakresie zwalczania międzynarodowego terroryzmu i prolifera-

Love?, „Australian Journal of International Affairs”, vol. 62, no. 1, March 2008 – zwracająca uwagę na 
inicjatywy multilateralne G.W. Busha oraz fakt stereotypowego i niewłaściwego identyfi kowania tego 
prezydenta z unilateralizmem w polityce zagranicznej.

257 Warto zaznaczyć, że Hillary Clinton była najwyższej rangi urzędnikiem USA, który złożył 
ofi cjalną wizytę ASEAN. Por. Beginning a New Era of Diplomacy in Asia: Hillary Rodham Clinton, 
Secretary of State Remarks With ASEAN Secretary General Dr. Surin Pitsuwan, Jakarta, Indonesia, 
February 18, 2009, dostępne w Internecie: http://www.state.gov/secretary/rm/2009a/02/119422.htm 
(25.09.2009).

258 Traktat z jednej strony zabrania ingerencji w wewnętrzne sprawy któregokolwiek z państw, co 
mogłoby stawiać w dwuznacznej sytuacji amerykańskie sankcje nakładane na Birmę/Myanmar, a szerzej 
politykę USA w odniesieniu do np. interwencji humanitarnej czy uderzenia wyprzedzającego. Z drugiej 
strony Australia, będąca sygnatariuszem TAC, również nakłada sankcje na Birmę, co nie spotyka się 
z negatywnymi reakcjami krajów ASEAN (w aspekcie prawno-międzynarodowym). Por. United States 
Accedes to the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, dostępne w Internecie: http://www.
state.gov/r/pa/prs/ps/2009/july/126294.htm, oraz M. Manyin, M. Garcia, W. Morrison, U.S. Accession 
to ASEAN’s Treaty of Amity and Cooperation (TAC), CRS Report for Congress, Congressional Research 
Service, Washington 2009 (25.08.2011).
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cji broni jądrowej. Zwrócono też uwagę na współpracę w zakresie czystej energii, 
bezpieczeństwa żywności, zapobieganiu katastrofom naturalnym, i wyrażono radość 
z powołania ambasadora przy ASEAN259. 

Podczas szczytu ASEAN−USA, który odbył się w Nowym Jorku we wrześniu 
2010 roku, zgromadzeni liderzy zdecydowali o podniesieniu stosunków wzajemnych 
na poziom strategiczny oraz rozpoczęli dalsze prace w celu operacjonalizacji idei 
powołania Grupy Wybitnych Osobistości (Eminent Persons’ Group). Zgodzono się 
również na gościnny udział Sekretarz Stanu Hillary Clinton w piątym Szczycie Azji 
Wschodniej w październiku 2010 roku. Liderzy ASEAN z zadowoleniem przyję-
li też deklarację Baracka Obamy o udziale w szóstym Szczycie Azji Wschodniej 
w 2011 roku. W deklaracji odniesiono się także do różnorakich spraw gospodar-
czych (m.in. do kryzysu gospodarczego, roli ASEAN w G-20) czy innych obszarów 
współpracy, co było zgodne z wcześniejszymi deklaracjami, w tym deklaracją lide-
rów z roku 2009260. 

W 2011 roku listy uwierzytelniające złożył pierwszy stały ambasador USA przy 
ASEAN David Lee Carden. W roku tym przyjęto też plan działania w sprawie wdro-
żenia wzmocnionego partnerstwa dla trwałego pokoju i dobrobytu na lata 2011−2015 
(Plan of Action to Implement the ASEAN−U.S. Enhanced Partnership for Enduring 
Peace and Prosperity 2011−2015)261. W deklaracji, którą wydano po trzecim szczy-
cie ASEAN−USA − odbył się on 18 listopda 2011 roku na Bali − zwrócono uwagę na 
przyjęty wcześniej plan działania oraz wyrażono zadowolenie z uczestnictwa USA 
w Szczycie Azji Wschodniej, a szerzej − ze znacznie większego niż wcześniej zaan-
gażowania USA w fora regionalne. Odniesiono się też do współpracy gospodarczej 
w zakresie handlu i usług czy wsparcia USA dla integracji regionalnej. Wiele punk-
tów deklaracji było w bardzo wysokim stopniu zbieżnych z deklaracjami z dwóch 
poprzednich szczytów. Warto zwrócić uwagę na powołanie Grupy Wybitnych Oso-
bistości, w której skład weszli ze strony USA ambasador Charlene Barshefsky (była 
USTR z lat 1997−2001), Muhtar Kent (przewodniczący Rady Nadzorczej i dyrektor 
zarządzający Coca-Coli), ambasador Stapelton Roy (były ambasador w Singapurze, 

259 Por. Joint Statement: 1st ASEAN−U.S. Leaders’ Meeting, Singapore, 15 November 2009, dostępne 
w Internecie: http://www.asean.org/24020.htm (25.11.2011). 

260 Por. Joint Statement: 2nd ASEAN−U.S. Leaders’ Meeting, New York, 24 September 2010, dostępne 
w Internecie: http://www.asean.org/24684.htm (25.11.2011).

261 Plan obejmuje bardzo szeroki zakres współpracy. W obszarze politycznym i bezpieczeństwa: 
przestępczość transnarodową, w tym działania antyterrorystyczne, dobre rządzenie (good governance), 
rządy prawa, system sądownictwa, promocję praw człowieka. W obszarze gospodarczym: współpracę 
w zakresie handlu i inwestycji, współpracę fi nansową, prawa własności intelektualnej, małe i średnie 
przedsiębiorstwa, współpracę w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, transport, 
bezpieczeństwo energetyczne i czystą energię. W obszarze społeczno-kulturowym: współpracę w zakresie 
nauki i techniki, zapobieganie i radzenie sobie z klęskami żywiołowymi, zdrowie publiczne, kwestie 
środowiska, różnorodności biologicznej, zmian klimatycznych, bezpieczeństwa żywności, edukacji 
i zasobów ludzkich, kultury oraz wymian międzyludzkich, sprawiedliwości społecznej, dobrobytu 
i rozwoju rodziny. Do tego dochodzi współpraca międzysektorowa. Zob. Plan of Action to Implement 
the ASEAN−U.S. Enhanced Partnership for Enduring Peace and Prosperity 2011−2015, dostępny 
w Internecie: http://www.asean.org/22684 (25.11.2011).
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Chinach, Indonezji). Zadaniem grupy będzie przygotowanie rekomendacji w sprawie 
rozwoju współpracy USA−ASEAN262. 

W 2007 roku wartość obrotów handlowych (w sferze dóbr i usług) USA z  ASEAN 
wyniosła około 196 mld USD (eksport 75 mld USD, import 120 mld USD, defi cyt 
45 mld USD)263. Jeśli chodzi o handel towarami, to miał on w 2008 roku wartość 177 
mld USD (eksport 67 mld USD, import 110 mld USD), zaś handel usługami w 2007 
− 24 mld USD (eksport 14,5 mld USD, import 9,3 mld, nadwyżka 5,2 mld). Najwięk-
szymi rynkami eksportowymi były Singapur, Malezja, Tajlandia, Filipiny i Indonezja. 
W 2008 roku defi cyt handlowy USA zmniejszył się o 16% w stosunku do roku po-
przedniego. Wartość inwestycji amerykańskich w krajach regionu wynosiła w 2007 
roku około 130 mld USD (kraje regionu zainwestowały w USA około 11 mld USD)264. 

W 2010 roku kraje ASEAN zostały wspólnie czwartym partnerem handlowym 
USA (w 2009 były partnerem piątym). Handel w zakresie towarów miał w 2010 roku 
wartość 178 mld USD (eksport 70,4 mld USD, import 107,8 mld USD), przy czym 
warto podkreślić wzrost od 2009 roku o 31% w zakresie eksportu i o 17% − importu. 
Wartości te są porównywalne z danymi z 2007 roku. Obroty handlowe w zakresie 
usług miały w 2009 roku (ostatnie dostępne dane) wartość 25 mld USD (eksport 
15,9 mld USD, import 9,3 mld). Warto zwrócić uwagę na nadwyżkę w handlu usłu-
gami. Jeśli chodzi o inwestycje bezpośrednie, to w 2009 roku wyniosły 122,9 mld 
USD dla inwestycji USA w krajach ASEAN oraz 23,9 mld USD dla inwestycji kra-
jów ASEAN w Stanach Zjednoczonych. Największe spośród krajów ASEAN amery-
kańskie rynki eksportowe w 2010 roku to Singapur (29,1 mld USD), Malezja (14 mld 
USD), Tajlandia (9 mld USD), Filipiny (7,4 mld USD) i Indonezja (6,9 mld USD)265.

Warto również pokrótce odnieść się do roli USA w Forum Regionalnym  ASEAN, 
które jest wskazywane jako kluczowa organizacja odpowiedzialna za sprawy bezpie-
czeństwa w regionie. Postrzegana ambiwalentnie – przez zwolenników jako droga 
do azjatyckiego NATO, przez przeciwników jako nic nieznaczące miejsce dialogu, 
stanowi jednak szerokie forum, na którym USA mogą przedstawiać swoje interesy 
regionalne w dziedznie bezpieczeństwa i negocjować poparcie dla ich realizacji266. 
Jednak w strategii USA udział w tej organizacji wydaje się być głównie odpowie-
dzią na wzrastającą potęgę Chin, a jednocześnie jednym z instrumentów zachowa-
nia przewagi strategicznej w regionie. Stąd główny nacisk USA był kładziony na so-
jusze dwustronne (z założenia silniejsze), zaś fora wielostronne (głównie ARF) były 

262 Por. Joint Statement: 3rd ASEAN−U.S. Leaders’ Meeting, Bali, Indonesia, 18 November 2011, 
dostępne w Internecie: http://www.asean.org/24742.htm (05.12.2011).

263 Dla porównania – z Chinami 409 mld USD, z Japonią – 273 mld USD, z Koreą Południową – 
101 mld USD, z Indiami – 61 mld USD.

264 Dane za biurem Przedstawiciela USA ds. Handlu: U.S.−ASEAN Trade Relations, dostępne 
w Internecie: http://www.ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacifi c/association-southeast-asian-
nations-asean (25.08.2008).

265 Dane za biurem Przedstawiciela USA ds. Handlu: U.S.−ASEAN Trade Relations, dostępne 
w Internecie: http://www.ustr.gov/countries-regions/southeast-asia-pacifi c/association-southeast-asian-
nations-asean (25.08.2011).

266 Potencjalne korzyści i cele dla USA przedstawiają D. Dillon, B. Hwang, J. Tkacik, ASEAN 
Regional Forum: Promoting U.S. Interests, Heritage Foundation Backgrounder, June 10, 2003, dostępne 
w Internecie: http://www.heritage.org/research/asiaandthepacifi c/bg1659.cfm (25.10.2008).
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traktowane jako element wspierający tę politykę. Niemożność radzenia sobie przez 
ARF z wieloma problemami regionalnymi spowodowała, że Waszyngton traktował 
i traktuje tę organizację jako mało znaczącą i nie uczestniczy istotnie w jej działal-
ności, jak również nie stara się o jej wzmocnienie. Jednak uczestnictwo, a najlepiej 
aktywne uczestnictwo USA w ARF może sprzyjać legitymizacji amerykańskich 
intersów bezpieczeństwa w regionie (tym bardziej, że często są one zgodne z inte-
resami państw regionu – vide walka z terroryzmem, zagrożeniami bezpieczeństwa 
humanitarnego, problemami transnarodowymi), a przez to przyczyniać się do umac-
niania pozycji USA w systemie regionalnym i zachowania przewagi strategicznej267.

Istotny krok w stronę budowy nowej architektury instytucjonalnej zrobił australij-
ski premier Kevin Rudd, który w swoim wystąpieniu przed Asia Society w czerwcu 
2008 roku zaproponował stworzenie Wspólnoty Azji i Pacyfi ku (Asia-Pacifi c Com-
munity). Zwrócił też uwagę na potrzebę przygotowania się na wiek Azji i Pacyfi ku, 
w tym na dynamikę regionu i pojawiające się nowe wyzwania. W związku z tym 
dostrzegł potrzebę powstania instytucji, która obejmowałaby pełne spektrum dialo-
gu, współpracy i działań w obszarach gospodarczym, politycznym i bezpieczeństwa, 
rozciągając się na obszar Pacyfi ku, skupiając USA, Japonię, Chiny, Indie, Indonezję 
i inne państwa regionu. Uznał też, że obecnie istniejące w regionie instytucje nie są 
w stanie właściwie odpowiedzieć na te pojawiające się wyzwania268. 

Propozycja ta spotkała się z dużym odzewem, ale jednocześnie istotną krytyką 
ze strony zarówno badaczy, jak i dziennikarzy, którzy zarzucali premierowi chęć 
tworzenia Unii Azji i Pacyfi ku (na podstawie analogii z UE − premier odwoływał 
się do przykładu europejskiego). Duże obawy pojawiały się i pojawiają w związku 
z potencjalnym tworzeniem nowej, najprawdopodobniej mało efektywnej organiza-
cji regionalnej269. 

Co więcej, w publikowanym corocznie przez PECC (instytucję bardzo opinio-
twórczą dla liderów regionu, a także dla działalności poszczególnych organizacji 
regionalnych), a przeprowadzanym wśród istotnych dla procesów integracyjnych re-
spondentów270 sondażu na temat stanu regionu (State of the Region Survey) przygo-

267 Por. E. Goh, The ASEAN Regional Forum in United States East Asian Strategy, „The Pacifi c 
Review”, vol. 17, no. 1, March 2004. Zob. też ASEAN Regional Forum Annual Security Outlook 
2009, 42th AMM/PMC−16th ARF, Thailand 2009, s. 125−136 − wymienia się tu cele USA w stosunku 
do organizacji, postrzegane zagrożenia bezpieczeństwa, sposoby radzenia sobie z poszczególnymi 
zagadnieniami.

268 Por. K. Rudd, Address to the Asia Society AustralAsia Centre, Sydney: It’s time to build an Asia 
Pacifi c Community, 4 June 2008, dostępne w Internecie: http://www.pm.gov.au/media/Speech/2008/
speech_0286.cfm (15.08.2011). 

269 Zob. opis polemiki D. Meagher, Who Said Anything about an Asia Pacifi c Union, dostępny 
w Internecie: http://www.eastasiaforum.org/2008/06/06/who-said-anything-about-an-asia-pacifi c-union 
(25.11.2010). Zob. też G. Hawke, The Asia Pacifi c Community: Objectives, Not Institutions, dostępne 
w Internecie: http://www.eastasiaforum.org/2009/06/15/the-asia-pacifi c-community-objectives-not-
institutions (25.11.2010).

270 W 2008 r. profi le uczestników w odniesieniu do podziału regionalnego kształtowały się 
następująco: Ameryka Południowa – 51, Ameryka Północna – 80, Australia i Nowa Zelandia – 48, 
Azja Południowo-Wschodnia – 154, Azja Północno-Wschodnia – 147, inne – 3. Reprezentowali oni: 
przedsiębiorców (127), rządy (85), instytucje akademickie i badawcze (235), media (15), społeczeństwo 
obywatelskie (21).
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towanym w 2008 roku na spotkanie APEC w Limie, możemy przeczytać, że wzmoc-
nienie istniejących instytucji, takich jak APEC i ASEAN, uważa za ważne lub bardzo 
ważne 62% respondentów, zwiększenie zasięgu ich działania za ważne i bardzo waż-
ne 59% respondentów, a tworzenie nowych instytucji regionalnych za ważne i bardzo 
ważne uznaje tylko 25% pytanych271.

Premier Rudd podjął znaczące wysiłki w celu realizacji swojej wizji. Zadanie 
dyplomatycznego przygotowania tego projektu powierzył Richardowi Woolcottowi, 
urzędnikowi, którego misja zaowocowała utworzeniem APEC 20 lat wcześniej272. 
Kevin Rudd zmodyfi kował nieco swoją wizję, uwzględniając zarówno uwagi na-
ukowców, jak i wyniki misji Woolcotta i przedstawiając nieco dokładniejszą wersję 
(a w niej rolę dla istniejących organizacji regionalnych) podczas Shangri-La Dialo-
gue – dorocznego forum bezpieczeństwa Azji i Pacyfi ku, organizowanego w Singa-
purze przez Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS International 
Institute for Strategic Studies)273. 

W odniesieniu do tego projektu pojawiły się następujące uwagi, których uwzględ-
nienie byłoby kluczowe do realizacji tej idei w jakiejkolwiek formie:

1. potrzeba uwzględnienia specyfi ki regionu, czyli otwartości nowego projek-
tu, równości podmiotów połączonej z szacunkiem dla ich zróżnicowania oraz 
ewolucyjności274;

2. dążenie do spełnienia potrzeb, które powinno być realizowane w ramach in-
frastruktury regionalnej, potrzeb związanych zarówno z polityką, bezpieczeń-
stwem czy gospodarką, ale też ze spotkaniami liderów bądź edukowaniem na 
temat regionu275;

3. potrzeba uwzględnienia istniejących instytucji – w sprawach bezpieczeństwa 
i politycznych na Szczycie Azji Wschodniej i ARF, a w sprawach gospodar-

271 Zob. Survey Results, Undertaken in cooperation with the Asian Development Bank Offi ce of 
Regional Economic Integration [w:] State of the Region Report 2008−2009, Provisional Release, Pacifi c 
Economic Cooperation Council, dostępne w Internecie: http://www.pecc.org (25.11.2009).

272 Dyplomata ten odwiedził 21 państw regionu (wszystkie państwa członkowskie APEC – bez 
Tajwanu i Hongkongu − i państwa członkowskie ASEAN bez Myanmaru/Birmy). Na temat misji 
Woolcotta zob. P. Kelly, Shape of the Future, „The Australian”, December 20, 2008, dostępne w Internecie: 
http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,25197,24824788-7583,00.html (25.11.2009).

273 Zob. K. Rudd, Keynote Address, The 8th IISS Asian Security Summit, The Shangri-La Dialogue, 
Singapore, 29 May 2009, dostępne w Internecie: http://www.iis.org/~keynote-address-kevin-rudd 
(15.08.2011).

274 Otwartość ma tu oznaczać otwarty regionalizm i unikanie jakiejkolwiek dyskryminacji, równość 
oznacza, że działania powinny być korzystne dla wszystkich uczestników i uwzględniać ich zróżnicowanie, 
ewolucyjność odnosi się do stopniowego, pragmatycznego i ciągłego procesu dobrowolnej współpracy 
bazującej na zasadzie konsensusu. Por. A. Elek, Kevin Rudd’s Vision for Asia-Pacifi c Institution-Building, 
dostępne w Internecie: http://www.eastasiaforum.org/2008/06/12/kevin-rudd%e2%80%99s-vision-for-
asia-pacifi c-institution-building (15.11.2010).

275 Są to: (1) zapewnienie liderom z regionu forum, na którym mogą podnosić kluczowe dla regionu 
i świata sprawy; (2) wzmocnienie i efektywne radzenie sobie z konsekwencjami integracji gospodarczej, 
szczególnie w wymiarach handlu i inwestycji; (3) podejmowanie spraw związanych z polityką 
i bezpieczeństwem; (4) zapewnienie podstaw dla edukacji ludności i opinii publicznej na temat regionu. 
Por. Hadi Soesastro, Architectural Momentum in Asia and the Pacifi c, dostępne w Internecie: http://www.
eastasiaforum.org/2009/06/14/architectural-momentum-in-asia-and-the-pacifi c (15.11.2010).
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czych na APT i APEC276 − pozwoliłoby to utrzymać nieco wyższą dynamikę 
integracji i przesunąć jej ciężar na Azję Wschodnią;

4. zawężenie członkostwa w nowej organizacji do 8 lub 10 państw, co zwięk-
szyłoby sprawność nowego forum (jako alternatywę podawano też stwo-
rzenie grupy 18 państw, czyli rozszerzenie Szczytu Azji Wschodniej o USA 
i Rosję)277.

Warto też zwrócić uwagę na poparcie dla propozycji, jakie wyraził Asystent 
Sekretarza Stanu USA ds. Azji Wschodniej i Pacyfi ku Kurt Campbell, choć trzeba 
wziąć pod uwagę, że zostało to przedstawione w sposób dyplomatyczny i wysoce 
ostrożny278. 

Choć diagnoza potrzeb oraz propozycja Kevina Rudda były trafne, to istnieje wie-
le przesłanek przeciw nowej architekturze regionalnej, nawet jeśli spojrzymy tylko 
na przedstawione czteropunktowe zestawienie. Szczególnie propozycje zawężania 
grona uczestników dla zwiększenia efektywności organizacji wydają się wątpliwe, 
gdyż w grze pozostają największe mocarstwa, które bardzo często mają sprzeczne 
interesy, i to rozgrywki pomiędzy nimi blokują dynamikę integracji. Jednocześnie 
wielkim przegranym staje się ASEAN, obecnie przynajmniej formalnie kierujące in-
tegracją w Azji Wschodniej (na podstawie APT, EAS czy nawet ARF) – nie wydaje 
się, aby nowa propozycja była dla tej organizacji akceptowalna. 

Zmiana na stanowisku premiera Australii, która nastąpiła w 2010 roku, kiedy Ke-
vina Rudda zastąpiła Julia Gillard, mianując byłego szefa rządu ministrem spraw 
zagranicznych, wydawała się kończyć żywot tego pomysłu (głównie jednak ze 
względu na niechęć partnerów Australii). Co ciekawe, wydaje się, że rozszerzony 
w listopadzie 2011 roku o Rosję i Stany Zjednoczone Szczyt Azji Wschodniej (EAS) 
może bardzo dobrze w propozycję australijskiego premiera się wpisywać, stanowiąc 
dogodny punkt wyjścia dla budowy wieloaspektowej infrastruktury regionalnej, in-
tegrującej Azję Wschodnią i Pacyfi k, ale z istotną rolą tej pierwszej.

276 Por. Hadi Soesastro, Kevin Rudd’s Architecture for the Asia Pacifi c, dostępne w Internecie: http://
www.eastasiaforum.org/2008/06/09/kevin-rudds-architecture-for-the-asia-pacifi c (15.11.2010).

277 W skład G-8 wchodziłyby USA, Chiny, Japonia, Rosja, Indie, Indonezja, Korea Południowa, 
Australia, w wariancie G-10 mielibyśmy do czynienia z udziałem tak zwanej Trójki ASEAN, czyli byłego, 
obecnego i przyszłego przewodniczącego ASEAN. Por. P. Kelly, Shape of the Future… Rozszerzenie 
EAS o USA i Rosję wydaje się logiczne z punktu widzenia tworzenia nowej instytucji.

278 Zwrócił on uwagę, że dobrze byłoby, aby dyplomacja wielostronna w Azji była głębsza, gdyż 
obecnie jest na bardzo płytkim poziomie, a inicjatywy, żeby znajdować odpowiednie fora, są zdrowe, 
rolą zaś USA jest kanalizowanie energii nakierowanej na integrację regionalną we właściwy sposób. 
Por. Campbell Testimony on the Rudd Proposal (unoffi cial transcript), dostępne w Internecie: http://
www.eastasiaforum.org/wp-content/uploads/2009/06/campbell-testimony-on-the-rudd-proposal.pdf 
(25.08.2010).





Ocena polityki USA wobec regionu z pewnością nie jest łatwa, nie może też być 
jednoznaczna. Warto podkreślić, że w ciągu ostatnich 20 lat USA zdołały utrzymać 
istotną pozycję w regionie, co nie było oczywiste, zważywszy na fakt, że po zakoń-
czeniu zimnej wojny wiele wskazywało na to, że ich rola będzie się dynamicznie 
zmn iejszać. W obszarze stosunków międzypaństwowych należy zwrócić szczególną 
uwagę na stosunki z Chińską Republiką Ludową, które wydają się kluczowe dla 
basenu Pacyfi ku, ale także dla całego systemu światowego. Stosunki z tym krajem, 
mimo periodycznych trudności oraz problemów związanych z chińskim systemem 
politycznym, ulegają stałej poprawie. W tym kontekście każda administracja ame-
rykańska (G.H. Busha, B. Clintona i G.W. Busha) czyniła wysiłki dla utrzymania 
właściwych relacji z tym krajem, mimo częstej retoryki antychińskiej pojawiającej 
się w kampaniach wyborczych, a obecnie głównym polem współpracy i sporów są 
stosunki gospodarcze, co możemy uznać za znaczący sukces.

Jeśli chodzi o tradycyjnych sojuszników w Azji Północno-Wschodniej, to alians 
z Japonią przeżywał trudności w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, jednak stop-
niowo doszło do jego rewitalizacji, a bardzo dużą zasługę należy tutaj przypisać 
współpracy G.W. Busha i Junichiro Koizumiego. Warto też zwrócić uwagę na czyn-
niki obiektywne, głównie zaś osłabienie pozycji Japonii jako gracza globalnego, przy 
jednoczesnym wzroście roli Chin, zarówno w systemie regionalnym, jak i świato-
wym, co stanowiło dodatkowy impuls dla współpracy. To właśnie stosunki w trójką-
cie strategicznym Chiny−Japonia−USA są i będą kluczowe dla systemu międzynaro-
dowego basenu Pacyfi ku. 

Jeśli chodzi o sojusz z Koreą Południową, to uległ on w ostatnich 20 latach osła-
bieniu, gdyż ta dążyła do większej niezależności od USA i wzmocnienia współpracy 
z Koreą Północną oraz Chinami. Warto jednak zauważyć, że to właśnie z Koreą Po-
łudniową USA podpisały umowę o utworzeniu strefy wolnego handlu.

Bardzo dużym osiągnięciem, szczególnie administracji G.W. Busha, była popra-
wa stosunków z Indiami, kluczowym mocarstwem systemu regionalnego, które tra-
dycyjnie nie było sojusznikiem USA. Współpraca oparta na wspólnych wartościach 
(przy włączeniu Japonii i Australii) może przynieść wiele korzyści i umocnić pozy-
cję USA w regionie. Uregulowanie kwestii programu nuklearnego Indii wydaje się 
również dużym osiągnięciem, otwierającym drogę do pełniejszego uczestnictwa tego 
kraju w porozumieniach międzynarodowych w tej sferze.

Sojusz z Australią może być postrzegany jako najbardziej stabilny spośród alian-
sów USA w regionie, przy czym zmiana orientacji polityki zagranicznej Australii 
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w stronę Azji z pewnością stanowiła dla tego sojuszu wyzwanie. Zmiana rządów 
w Australii z laburzystowskich (R. Hawke, P. Keating) na liberalne (J. Howard, 
1996−2007) z pewnością była istotnym czynnikiem wzmacniającym stosunki mię-
dzy oboma krajami, choć zamachy terrorystyczne najpierw na USA, a potem na in-
donezyjską wyspę Bali również miały tutaj bardzo istotne znaczenie. Wydaje się, 
że premier Kevin Rudd oraz premier Julia Gillard prowadzą zbalansowaną politykę 
zagraniczną, acz dystans wobec Azji ulega raczej skróceniu, a zapowiedzi USA roz-
mieszczenia w Australii oddziałów wojskowych i utworzenia stałych baz są z pew-
nością dobrym momentem do głębokiej analizy tego sojuszu.

Jeśli chodzi o współpracę z krajami Azji Południowo-Wschodniej, z większoś-
cią z nich stosunki układały się bardzo poprawnie. Nadal utrzymywane są sojusze 
z Tajlandią i Filipinami oraz rzeczywisty sojusz (nietraktatowy) z Singapurem, z któ-
rym to USA mają FTA. Znaczącej poprawie w XXI wieku uległy stosunki z Male-
zją (po przejęciu władzy przez Abdullaha Badawiego) oraz Indonezją (szczególnie 
od czasów rządów Susilo Bambang Yudhoyono). Wreszcie warto zwrócić uwagę na 
współpracę USA z Wietnamem oraz stopniowo poprawiające się stosunki z Kambo-
dżą i Laosem. Dużym problemem pozostaje Myanmar/Birma i rządząca tam junta 
wojskowa, co w rezultacie prowadzi do poważnego ograniczenia kontaktów z tym 
krajem (oraz sankcji), a także utrudnia szerszą współpracę z ASEAN (z analogicz-
nym problemem boryka się UE, co utrudnia rozwój ASEM, a ten dialog mógłby być 
traktowany jako struktura konkurencyjna dla APEC).

Jeśli chodzi o organizacje regionalne, to rola USA w APEC pozostaje bardzo 
istotna, jednak kryzys azjatycki z lat 1997−1998 spowodował zarówno osłabienie 
roli tej organizacji, jak i wpływów w niej Stanów Zjednoczonych. Wydaje się, że 
polityka administracji B. Clintona z tego okresu była najpoważniejszym błędem, jaki 
zrobiono w stosunku do organizacji regionalnych. Wydaje się również, że skierowa-
nie APEC na tory współpracy w sferze bezpieczeństwa w 2001 roku nie służyło tej 
organizacji, ale interesowi USA, w konsekwencji osłabiając APEC, a przez to wpły-
wy USA w regionie oparte na tej platformie. 

W odniesieniu do organizacji integracyjnych w Azji Wschodniej, to w polityce 
administracji G.H. Busha raczej nie można dopatrzyć się pozytywów. Kraje azjaty-
ckie do dziś mają mu za złe zablokowanie idei EAEG/EAEC, podobnie jak uważają 
za niewłaściwe zablokowanie idei Azjatyckiego Funduszu Walutowego administra-
cji Billa Clintona, co w rezultacie i w połączeniu z brakiem odpowiedniej reakcji 
na azjatycki kryzys gospodarczy doprowadziło do zacieśnienia integracji w Azji 
Wschodniej (powstanie ASEAN Pl us Trzy, a w dalszej perspektywie Szczytu Azji 
Wschodniej) i istotnego osłabienia pozycji USA w regionie, szczególnie na płasz-
czyźnie multilateralnej. 

Podjęte przez prezydenta G.W. Busha inicjatywy w zakresie integracji basenu 
Pacyfi ku, szczególnie propozycja Strefy Wolnego Handlu Azji i Pacyfi ku (FTAAP) 
oraz współpracy z ASEAN (ADVANCE, US-ASEAN Enhanced Partnership) oraz 
możliwość przystąpienia do TPP i budowania na bazie tego porozumienia nowej or-
ganizacji ogólnoregionalnej, a wreszcie podpisanie przez H. Clinton TAC w lipcu 
2009 roku wydają się działaniem właściwym, jeśli USA chcą utrzymać pozycję w sy-
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stemie regionalnym, a określając to precyzyjniej: spowolnić tempo spadku ich roli 
w tym systemie. Poświęcenie większej uwagi aspektowi multilateralnemu i wyważe-
nie wymiarów transnarodowego, dwustronnego i wielostronnego wydaje się również 
znacznie bardziej konstruktywne dla budowania nowoczesnych i zrównoważonych 
relacji w systemie.

W kontekście przywołanego trójpoziomowego modelu systemu regionalnego 
warto zauważyć zbyt silne skupienie się USA na problematyce bilateralnej, kosz-
tem szczególnie aspektów multilateralnych. Jeśli chodzi o pierwszy z poziomów, 
czyli stosunki transnarodowe, wpływ rządu na nie jest stosunkowo niewielki, trudno 
więc w tym kontekście się do nich odnosić. Gdy mowa o współpracy wielostronnej, 
to kwestie handlowe i gospodarcze są przez Stany Zjednoczone realizowane w tej 
formie, choć również tutaj możemy obserwować przesunięcie w kierunku dwustron-
nych porozumień handlowych w ostatnich latach. Jeśli jednak wziąć pod lupę kwestie 
strategiczne i militarne, ten obszar jest wyraźną domeną stosunków dwustronnych.

W polityce USA wobec instytucji również zderza się postrzeganie realistów i libe-
rałów. Według realistów włączenie się USA do APEC miało na celu zrównoważenie 
wpływów Japonii oraz współdziałającej z nią w kreowaniu tej organizacji Australii, 
może być też traktowane jako odpowiedź USA na regionalizm w Europie oraz regio-
nalizm w Azji Wschodniej (EAEG/EAEC), w stosunku do którego działania mające 
za podstawę doktrynę realizmu były szczególnie jaskrawo widoczne. Według libera-
łów włączenie się USA w APEC było odpowiedzią na procesy regionalizacji, ale też 
możliwością stworzenia nowej instytucji na podstawie pojawiających się wyzwań, 
forum do promocji wartości, odpowiedzią na wzrost transakcji (geoekonomika) oraz 
zagrożeń transgranicznych. Ciężko wykluczyć którąkolwiek z tych motywacji; wy-
daje się, że w świetle przedstawionych danych oba podejścia są właściwe, przy czym 
G.H. Bush kierował się raczej doktryną realizmu, zaś Bill Clinton − liberalizmu 
(w zasadzie możemy mówić o podejściu neofunkcjonalnym). Jeśli chodzi o G.W. 
Busha, to w podejściu do instytucji i organizacji międzynarodowych w regionie nale-
ży postawić na realizm, choć, jak już wspomniano, należy wyróżnić dwa okresy za-
angażowania: w pierwszym z nich rola organizacji była mocno niedoceniana (chyba 
że jako forum wspólnej walki z terroryzmem), a w drugim jako motywację podejścia 
− to czas po zwołaniu Szczytu Azji Wschodniej − należy traktować obawy o wyklu-
czenie USA z powstającego systemu Azji Wschodniej. 

Kluczowym problemem, przed którym stoją USA, jest odpowiednie rozegranie 
stosunków w trójkącie strategicznym USA−Japonia−Chiny, w którym zarówno Japo-
nia, jak i Chiny dążą do stworzenia z USA osi trójkąta (G-2) i ograniczenia wpływów 
państwa trzeciego. Jednak instytucjonalizacja mechanizmu współpracy trójstronnej, 
która doprowadziłaby do marginalizacji Korei Południowej oraz ograniczyła rolę 
ASEAN jako platformy współpracy (a czasem współzawodnictwa), z pewnością nie 
byłaby korzystna ani dla USA, ani dla stabilności w Azji Wschodniej. Wydaje się tak-
że, że brakuje pomysłów na zrównoważone podejście do Chin, które zyskują coraz 
silniejszą pozycję na scenie regionalnej i światowej, zarówno w obszarach politycz-
nym czy gospodarczym, jak i wpływów kulturowych bądź szeroko rozumianej soft 
power (w znacznej mierze dzięki pragmatycznemu podejściu do prowadzenia poli-
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tyki zagranicznej). Warto także zauważyć potencjalne zmiany z sojuszu z Japonią, 
w której do władzy doszła Demokratyczna Partia Japonii (DPJ Democratic Party of 
Japan) oraz w której dokonuje się zmiana pokoleniowa w polityce279. 

Poważnym wyzwaniem pozostaje również kwestia Korei Północnej, szczególnie 
w świetle ostatnich prób jądrowych i rakietowych. Wreszcie należy dążyć do wzmoc-
nienia pozycji ekonomicznej Stanów Zjednoczonych w systemie regionalnym, jak 
również do rozwoju organizacji regionalnych i zapewnienia w nich miejsca dla USA 
jako kraju katalizującego i wspierającego te procesy. Tylko w ten sposób USA mogą 
utrzymać pozycję w systemie regionalnym (a przynajmniej ograniczyć spadek swojej 
roli), w tym, co szczególnie istotne, na scenie gospodarczej regionu, co w świetle co-
raz szybszego wzrostu wielkości tamtejszych rynków wydaje się nie do przecenienia. 

Warto na koniec raz jeszcze podkreślić, że rola Azji dla Stanów Zjednoczonych 
i powiązania USA z Azją stale się zwiększają, i to w bardzo wielu wymiarach. W 2006 
roku w USA było około 13,1 mln Azjatów (z tego około 9,4 mln urodzonych w Azji). 
Warto też zwrócić uwagę na ponad 280 tys. studentów z Azji studiujących w tym 
samym roku na amerykańskich uczelniach, co sprzyja zarówno budowaniu powiązań 
transnarodowych, jak i znacząco podnosi poziom wpływów do budżetu (przychody 
stanu Kalifornia z tego tytułu wynosiły w 2006 roku około 1,25 mld USD). Eksport 
USA do Azji w 2007 roku to około 305 mld USD, co jest wartością większą niż war-
tość eksportu do UE, a dla niektórych stanów stanowił istotną część PKB (dla stanu 
Waszyngton 12%, dla stanu Vermont około 6,5% – średnia dla USA 2,3%), a pra-
cę przy produktach eksportowanych do Azji znajduje około 1,5 mln Amerykanów. 
Sporym problemem pozostaje oczywiście olbrzymi defi cyt w handlu towarami, lecz 
w miarę wzrostu rynków Azji Wschodniej można się spodziewać jego stopniowego 
zmniejszania280.

Na zakończenie należy zauważyć, że Stany Zjednoczone Ameryki pełnią rolę 
hegemona w systemie światowym początku XXI wieku, a jeszcze silniejszą pozy-
cję zajmują w systemie regionalnym Azji i Pacyfi ku. Region ten powinien, biorąc 
pod uwagę jego znaczenie w świecie oraz w polityce USA, być traktowany jako 
priorytetowy, niestety, inne priorytety w polityce tego kraju sprawiły, że został on 
zaniedbany. 

Od USA zależy, czy uda im się utrzymać dotychczasową pozycję, przy której sy-
stem regionalny Azji i Pacyfi ku mógłby być traktowany jako jednobiegunowy. Zde-
cydowanie bardziej prawdopodobne jest jednak, że system ten będzie ewoluował 
w stronę wielobiegunowego. Dla USA korzystne byłoby ukształtowanie systemu wie-
lobiegunowego, w którym zajmowałyby one kluczową pozycję, wzmacnianą przez 
sojusze w regionie (z Japonią, Australią, Indiami, może ASEAN). Sprawiłoby to, że 
potencjalni adwersarze, w szczególności Chiny, mieliby ograniczone pole działania.

Aby jednak kształtować w ten sposób system regionalny Azji i Pacyfi ku, trzeba 
doprowadzić do sytuacji, w której mamy do czynienia ze Wspólnotą Pacyfi ku, a nie 
Azji Wschodniej, gdyż w tym drugim przypadku Stanom Zjednoczonym grozi wy-

279 Por. G. Curtis, Obama and East Asia: No Room for Complacency, „Issues and Insights”, vol. 9, 
no. 15, Pacifi c Forum CSIS, August 2009.

280 Por. Satu Limaye, Aaron Sirila, Asia Matters for America, „Global Asia”, vol. 3, no. 3, 2008.
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kluczenie ze względu choćby na czynniki geografi czne oraz porównanie tak zwanego 
potencjału integracyjnego między państwami APEC i ASEAN. Stąd bardzo ważne 
jest wzmacnianie instytucji międzyregionalnych (w szczególności zaś APEC) i nowe 
inicjatywy przybliżające USA do Azji Wschodniej, utrzymywanie dobrych stosun-
ków z sojusznikami w regionie (nie na zasadzie realistycznej polityki równowagi sił), 
wzmacnianie instytucji regionalnych, które mogłyby chcieć współpracować z USA 
(bardzo dobrym rozwiązaniem było przystąpienie do TAC w lipcu 2009 roku, co dało 
możliwość przystąpienia do Szczytu Azji Wschodniej w listopadzie 2011 roku) oraz 
budowanie z nimi sieci powiązań, wreszcie wspieranie rozwoju gospodarczego, spo-
łecznego i demokratyzacji społeczeństw (acz na zasadach zgodnych z tak zwanymi 
wartościami azjatyckimi, to jest bez narzucania reguł), co może znacząco wzmocnić 
osłabioną w ostatnim czasie soft power USA. 

Wydaje się, że osoby zaangażowane w konceptualizację polityki zagranicznej 
USA trafnie określają cele i interesy, które powinna realizować administracja ame-
rykańska, biorąc pod uwagę opisane niniejszym przesłanki utrzymania przez USA 
regionu Azji i Pacyfi ku. Wydaje się również, że podejście do rozwiązywania konfl ik-
tów i do wyzwań strategicznych w Azji Wschodniej jest właściwe. Podjęte w ostat-
nim czasie inicjatywy związane z nadaniem nowej dynamiki stosunkom transpacy-
fi cznym również mogą przynieść rezultaty. Ważne jest jednak, aby nie pozostały one 
w sferze deklaratywnej, gdyż dynamika procesów integracyjnych w Azji Wschodniej 
jest na tyle wysoka, że każde opóźnienie na obszarze Pacyfi ku powoduje coraz sil-
niejsze ograniczenie wpływu USA na te procesy. 

Na koniec warto zwrócić uwagę, że, niezależnie od podejmowanych działań, 
pozycja USA w regionie będzie słabnąć w miarę wzrostu państw Azji Wschodniej, 
gwałtowne załamanie wpływów nie nastąpi jednak w najbliższym czasie (o ile nie 
zdarzyłyby się jakieś niespodziewane wydarzenia), a umiejętne działania administra-
cji mogą ten proces znacząco spowolnić.





Summary

THE PACIFIC CENTURY: 
U.S. POLICY IN THE ASIA-PACIFIC REGION 

SINCE 1989

The 21st Century was announced as America’s Pacifi c Century by the Secretary of 
State, Hillary Clinton, actually following a trend present in U.S. foreign policy since 
the end of the Cold War. It is not a completely new approach, as it was George 
Herbert Bush, who had chosen to visit Asia fi rst in 1989 (unlike his predecessors 
who used to visit Europe on inaugural overseas trips). It was followed by the 1993 
statement by Winston Lord, the Assistant Secretary of State, that there was no region 
more important for the U.S. than Asia and the Pacifi c at that moment, and in the 21st 
century no other region would be more important. The United States already under-
stood when the Pacifi c Century, as the centre of gravity for U.S. foreign policy in the 
Pacifi c Rim, emerged.

This book, The Pacifi c Century: U.S. Policy in the Asia-Pacifi c Region since 
1989, focuses on the new and crucial dimension of U.S. foreign policy, i.e. Pacifi c 
policy. A change of priorities in the American Administration was already visible in 
the 1980s, but it was its geopolitical change after the end of the cold war that made 
the Asia-Pacifi c policy crucial for the United States. Bearing in mind the especially 
fast-growing economies of the region (currently being the engines of world growth) 
and their size, supported by the whole territorial and demographic potential, one can 
predict that its role in the world, and within U.S. foreign policy, must continue to in-
crease. This was understood by Bill Clinton and his administration. However, George 
W. Bush’s foreign policy, focused on different aspects (such as Iraq or Afghanistan), 
neglecting the region somewhat, especially in the multilateral area, which resulted 
in a diminishing of U.S. status in the Asia-Pacifi c region. The presidency of Barack 
Obama, in particular due to the activities of Hillary Clinton, brought America once 
again into the Pacifi c. New agreements with ASEAN, including the signing of the 
Treaty of Amity and Cooperation, followed by membership of the East Asian Summit 
was a watershed for the role of the U.S. in the region.

It is especially important, to bear in mind the basic assumption of this book, 
namely two models of regional relations symbolized by: APEC – Pacifi c Basin sys-
tem, wherein the U.S. is the crucial actor and ASEAN (ASEAN Plus Three, East 



Asian Summit) – East Asian system, where the U.S. is just a guest and the respective 
American status is much weaker than in the Asia-Pacifi c (or Pacifi c Basin) system. 
The diminishing U.S. position in the regional system seems to be a natural ramifi ca-
tion of both geopolitical, and geoeconomic changes in the system, with special em-
phasis on the latter, as the U.S. role within the system is largely based on economic 
power, and changes in this sphere are the clearest. The current economic crisis, with 
trade imbalances, particularly visible in the Pacifi c Rim, followed by American in-
centives to increase domestic demand in Asian economies could result in a reduction 
of economic links between the U.S. and East Asia. It is defi nite that a trade block in 
the East Asian region will be more natural than in the Asia-Pacifi c region, hence the 
American role in the region will diminish. It is crucial though, that the U.S. main-
tains strong relations with the region, supporting regional integration architecture and 
securing its links with regional integration organizations. The recent activities of the 
last administration has defi nitely been a step in the right direction. 

The book analyses U.S. foreign policy in the Asia-Pacifi c region in both bilateral 
and multilateral dimensions. The analysis focuses on the period since 1989, when the 
U.S. had to redefi ne its foreign policy, encompassing the administrations of George 
H. Bush (1989-93), Bill Clinton (1993–2001), George W. Bush (2001-09) and Barack 
Obama (2009-). This book is composed of fi ve chapters, including a theoretical intro-
duction, analysis of the U.S. position in comparison to other actors of the Asia-Pacifi c 
regional system, and the mechanisms and goals of U.S. foreign policy towards the 
region at the time.. It is followed by analysis of American foreign policy towards the 
most crucial countries in the region, namely the People’s Republic of China, Japan, 
the Republic of Korea, India and Australia. The last chapter is devoted to analysis 
of regional organizations, such as the Asia-Pacifi c Economic Cooperation (APEC) 
and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and its offspring (ASEAN 
Plus Three, ASEAN Regional Forum, East Asia Summit), and U.S. policy towards 
the abovementioned.
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