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ROLA PÓŁWYSPU KOREAŃSKIEGO W POLITYCE USA 
WOBEC REGIONU AZJI WSCHODNIEJ PO ROKU 1989 

Zasadniczym celem niniejszego artykułu jest próba przedstawienia roli Półwyspu 
Koreańskiego, a dokładniej dwóch państw koreańskich w polityce USA wobec re-
gionu Azji Wschodniej, przy czym analiza skupiać się będzie na odniesieniu roli 
tych państw do tradycyjnie w systemie regionalnym zakorzenionego trójbiegu-
nowego modelu stosunków międzynarodowych. Obecnie kluczowym trójkątem 
strategicznym w regionie jest trójkąt USA–Chiny–Japonia, stąd artykuł pokrótce 
analizuje stosunki państw koreańskich z tymi krajami w kontekście sytuacji geo-
strategicznej.

W poszczególnych sekcjach artykułu odniesiono się do założeń systemu trójbie-
gunowego oraz do ich powiązań z regionem Azji i Pacyfi ku, gdzie ten model sto-
sunków międzynarodowych jest głęboko zakorzeniony, podstawowego obecnie w re-
gionie (ale kluczowego też dla systemu światowego) trójkąta strategicznego między 
Chinami, Japonią i Stanami Zjednoczonymi oraz do roli Półwyspu Koreańskiego 
w tym trójkącie. Korea, podzielona na dwa państwa, z pewnością jest aktorem znacz-
nie słabszym w porównaniu do trzech biegunów omawianego modelu, jednak jej rola 
jako „sworznia geostrategicznego” wydaje się nie do przecenienia. 

W artykule omówiono rolę Korei w regionie i trójkącie strategicznym, politykę 
Chińskiej Republiki Ludowej w stosunku do obu państw koreańskich, wobec których 
ChRL zyskuje coraz silniejszą pozycję, oraz relacje japońsko-koreańskie, które przy 
pozytywnym rozwoju mogą być podstawą budowy wschodnioazjatyckiego bloku 
handlowego. Kolejną dyskutowaną kwestią jest poprawa stosunków pomiędzy obu 
częściami Półwyspu Koreańskiego i problem ewentualnego zjednoczenia Korei, która 
wówczas uzyskałaby znaczącą pozycję w systemie Azji Wschodniej. Wreszcie zajęto 
się kluczowym z punktu widzenia USA, ale też innych aktorów regionu, problemem 
północnokoreańskiego programu nuklearnego i mającymi go rozwiązać rozmowami 
sześciostronnymi (pomiędzy dwoma państwami koreańskimi, Chinami, Japonią, Ro-
sją i USA), które są traktowane jako potencjalny (acz mało prawdopodobny) zalążek 
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architektury bezpieczeństwa w Azji Wschodniej. W końcu przedstawiono współpra-
cę USA z Koreą Południową, w tym problemy istniejące między obu krajami oraz 
podpisaną umowę o ustanowieniu strefy wolnego handlu.

Założenia systemu trójbiegunowego i trójbiegunowość 

w regionie Azji i Pacyfiku

System trójbiegunowy mógłby być uznany za odmianę systemu wielobiegunowego, 
jednakże z uwagi na jego specyfi kę oraz historyczną i obecną rolę w systemie base-
nu Pacyfi ku, zostanie potraktowany odrębnie. W takim systemie państwo-aktor ma 
dwie możliwości. Może zająć pozycję „osi” trójkąta, czyli rozgrywającego, która to po-
zycja jest najlepszą z możliwych. Taka sytuacja występuje, kiedy państwo ma dobre 
stosunki z dwoma pozostałymi podmiotami systemu, będącymi wobec siebie wrogo 
nastawionymi. Najgorszą zaś sytuacją jest bycie tym niepasującym, czyli taki stan rze-
czy, w którym dwaj pozostali aktorzy systemu są nastawieni do siebie przyjacielsko 
i jednocześnie wrogo do danego podmiotu1. Jako regułę zachowań w takim systemie 
można sugerować próbę utrzymania dobrych stosunków z dwoma pozostałymi akto-
rami, ewentualnie, w wersji minimalnej, unikać z nimi relacji wrogich, a także starać 
się zapobiegać bliskiej współpracy pomiędzy dwoma pozostałymi aktorami2. 

Z formalnego punktu widzenia nie mieliśmy w historii do czynienia z systemem 
trójbiegunowym, ale za taki w skali świata, a szczególnie w odniesieniu do regionu 
Azji i Pacyfi ku, może być uznany stan stosunków pomiędzy Związkiem Radzieckim, 
Chińską Republiką Ludową i Stanami Zjednoczonymi Ameryki od lat sześćdziesią-
tych XX wieku3. Koncepcja stosunków trójstronnych, czy też systemu trójbieguno-
wego, została stosunkowo silnie zakorzeniona w pracach i myśli teoretycznej doty-
czących stosunków międzynarodowych w regionie Azji i Pacyfi ku.

Na taki układ stosunków w systemie ciągle zwraca silną uwagę Chińska Republika 
Ludowa, manewrując pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi (stąd m.in. Szang-
hajska Organizacja Współpracy), ale też między Unią Europejską a Stanami Zjedno-
czonymi (głównie w aspekcie gospodarczym i walki z sankcjami gospodarczymi)4. 
O „trójkątnych” stosunkach można też mówić w odniesieniu do Chin, Japonii i USA5, 

1 Do analizy zachowań w systemie trójbiegunowym można wykorzystać teorię koalicyjnych gier wie-
loosobowych, w tym wypadku triady, por. Z.J. Pietraś, Teoria gier jako sposób analizy podejmowania decyzji 
politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997, s. 110–112.

2 Por. O. Rourke, International Politics on the World Stage, McGraw Hill, Guilford 1997, s. 66.
3 Szerzej na temat trójbiegunowości R. Ross (ed.), China, the United States, and the Soviet Union: 

Tripolarity and the Policy Making in the Cold War, M.E. Sharpe, Armonk 1993, passim. Na temat trójstron-
nej dyplomacji tamtego okresu M. Grabowski, An Overview of Sino American Relations 1989–2001, „Ad 
Americam”, vol. 5, 2006. 

4 Zob. szerzej nt. stosunków w tym „trójkącie”: D. Shambaugh, Th e New Strategic Triangle: U.S. and 
European Reactions to China’s Rise, „Th e Washington Quarterly”, vol. 28, no. 3, Summer 2005.

5 Zob. Ming Zhang, Th e Emerging Asia-Pacifi c Triangle, „Australian Journal of International Aff airs”, 
vol. 52, no. 1, 1998; E. Vogel, Yuan Ming, Akihiko Tanaka (eds.), Th e Age of Uncertainty: Th e U.S.–China–
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czy Chin, Indii i USA6. Pojawiają się też głosy o trójkącie Rosji, Chin i Indii, który 
miałby zbalansować obecność USA w regionie, a może i w świecie, w tym kontekście 
możemy jednak mówić raczej o potencjalnych próbach tworzenia systemu dwubie-
gunowego, a dokładniej drugiego bieguna systemu, przy czym prawdopodobieństwo 
takiego trójkąta wydaje się dość niskie ze względu na fakt, że USA mają szersze po-
wiązania z każdym z uczestników niż oni między sobą7. Stąd można zaryzykować 
stwierdzenie, że USA mają bardzo duże szanse, aby być rozgrywającym, a przynaj-
mniej uczestnikiem większości trójkątów strategicznych mogących ukształtować się 
w systemie Azji i Pacyfi ku.

Trójkąt strategiczny Chiny–Japonia–USA

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 posiadają tu rozległe interesy, a utrzymanie 
równowagi pomiędzy nimi jest bardzo trudne. Japonia jest postrzegana jako prze-
dłużenie obecności USA w Azji Wschodniej, a dodatkowo historyczny rywal Chin8. 
Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż poprawa stosunków USA z Chinami budzi 
duże obawy w Japonii. Poprawa stosunków amerykańsko-chińskich w latach dzie-
więćdziesiątych (co było defi niowane przez B. Clintona i M. Albright jako „strate-
giczna współpraca” lub „strategiczne partnerstwo”) wywoływała obawy większości 
sąsiadów Chin, szczególnie zaś państw, które są sojusznikami USA, tj. Tajwanu, Ja-
ponii, Korei Południowej, a także (mimo stopniowej poprawy stosunków chińsko-
-indyjskich w latach dziewięćdziesiątych) Indii9. Podobna sytuacja zachodzi w przy-
padku stosunków amerykańsko-japońskich – polepszenie się układów na linii Tokio–
–Waszyngton rodzi poważne obawy w Chińskiej Republice Ludowej10. 

–Japan Triangle from Tiananmen (1989) to 9/11 (2001), Harvard University Asia Center, Cambridge, MA 
2004.

6 Zob. J. Garver, Th e China–India–U.S. Triangle: Strategic Relations in the Post-Cold War Era, „NBR 
Analysis”, vol. 13, no. 5, Th e National Bureau of Asian Research 2002. Cyt. za: http://www.nbr.org/publica-
tions/analysis/vol13no5/Triangle.html (12.08.2011). 

7 H. Pant, Feasibility of the Russia–China–India Strategic Triangle: Assessment of Th eoretical and Em-
pirical Issues, „International Studies”, vol. 43, no. 1, 2006.

8 Por. Z. Brzeziński, Wielka szachownica: Główne cele polityki amerykańskiej, Bertelsmann Media, 
Warszawa 1998, 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. Cyt. za: http://www.kantei.go.jp/foreign/
policy/2002/1128tf-e.html (12.08.2011).

9 Por. T. Carpenter, Rolling Asia: U.S. Coziness with China Upsets the Neighbors, „Foreign Aff airs”, 
November/December 1998.

10 Por. T. Christensen, China, the U.S.–Japan Alliance and the Security Dilemma in East Asia [w:] 
J. Ikenberry, M. Mastanduno (eds.), International Relations Th eory and the Asia-Pacifi c, Columbia Uni-
versity Press, New York 2003, s. 25–46. Zob. też analizę CFR, w której zwraca się uwagę na obawy obu 
stron, szczególnie związane z polityką B. Clintona: N. Silver, Th e United States, Japan, and China: Setting 
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Szczytowy okres współpracy pomiędzy USA, Japonią i Chinami 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 
oświadczył, iż nie przedłuży Traktatu o Przyjaźni, Sojuszu i Wzajemnej Pomocy, któ-
ry Mao Zedong i Józef Stalin podpisali w 1950 roku11.

W 1989 roku Japonia wraz z sześcioma pozostałymi państwami zachodnimi przy-
łączyła się do sankcji po wydarzeniach na Placu Tiananmen (zamrożono wówczas 
m.in. kolejną transzę kredytu dla Chin). Już jednak rok później sankcje zostały znie-
sione, a władze Japonii stały się gorącymi orędownikami zniesienia ich przez pozo-
stałe kraje. W sierpniu 1990 roku wizytę w Chinach złożył japoński premier, Toshiki 
Kaifu, a dwa lata później Chiny odwiedziła japońska para cesarska, co było preceden-
sem w historii12.

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 Ryutaro Hashimo-
to i prezydent Bill Clinton podpisali Wspólną deklarację o sojuszu bezpieczeństwa 
w XXI w., w której mówiono o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa na terenach 
otaczających Japonię13, co wywołało poważne zaniepokojenie w Pekinie14. 

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 nie-
właściwie polityka, co było częstą sytuacją w okresie po zakończeniu zimnej wojny, sprzyjała destabilizacji. 
Por. C. Soerensen, Strategic „Triangularity” in Northeast Asia: Th e 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 sprzyja 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.

11 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 
nastąpiła radziecka agresja na Afganistan, co dodatkowo wzmocniło skierowany przeciw ZSRR układ 
amerykańsko-chińsko-japoński. Por. D. Lampton, Same Bed, Diff erent Dreams: Managing U.S.–China Re-
lations, 1989–2000, University of California Press, Berkeley 2001, s. 234–235.

12 Por. M. Łuszczuk, Stosunki chińsko-japońskie [w:] K. Iwańczuk, A. Ziętek, Chiny w stosunkach między-
narodowych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, 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.

13 Poważne kontrowersje wzbudziło określenie „tereny otaczające Japonię”, co mogłoby oznaczać, iż 
ochroną objęty będzie również Tajwan, przy czym wyjaśniono, że określenie to jest użyte 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: Policies, Prospects and Possibilities, Lexington 
Books, Lanham 2003, s. 91–92.

14 W opracowaniu SSI z 1996 r. podkreślano jednak, że najbardziej stabilne stosunki są między USA a Ja-
ponią, 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: Th e China–
–Japan–United States Strategic Triangle, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, Carlisle 1996.
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Mimo powyższego, jak podkreśla raport amerykańskiej Congressional Research 
Service z 1997 roku, w omawianym okresie wszystkie trzy kraje zdawały sobie spra-
wę, iż utrzymanie pokoju i stabilności w regionie jest podstawą ich rozwoju gospo-
darczego, co można było obserwować, biorąc pod uwagę ich wkład w rozwiązanie 
konfl iktów w Korei czy Kambodży. Wszystkie trzy kraje były też bardzo silnie po-
wiązane gospodarczo, zarówno jeśli chodzi o stosunki handlowe, jak i inwestycje, 
szczególnie inwestycje w Chinach. Wydaje się też, że liderzy trzech krajów przyjęli 
realistyczną postawę w stosunkach wzajemnych, słusznie oceniając, iż tylko współ-
praca jest korzystna dla ich interesu narodowego15. 

Stosunki chińsko-japońskie pogorszyły się w czasie, gdy rządem Japonii kierował 
Junichiro Koizumi, a prezydentem USA był George W. Bush. Poważnym problemem 
był projekt Narodowej Obrony Przeciwrakietowej (NMD, National Missile Defense), 
a dokładniej system obrony teatru działań (TMD, Th eater Missile Defense), 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 ChRL, uległy wyraźnemu pogorszeniu, 
czego symbolem były wizyty premiera Koizumiego w świątyni Yasukuni i ożywiona 
krytyka Japonii w Chinach16.

Polityka premiera Shinzo Abe (wrzesień 2006–wrzesień 2007) znacząco różniła 
się od tej, którą prowadził jego poprzednik. W swoją pierwszą podróż zagranicz-
ną pojechał do Chińskiej Republiki Ludowej, unikając też wizyt w kontrowersyjnej 
świątyni Yasukuni. Podobną politykę prowadził jego następca, Yasuo Fukuda (wrze-
sień 2007–wrzesień 2008). W 2008 roku podpisano też umowę japońsko-chińską 
ws. wspólnej eksploatacji złóż gazu na Morzu Wschodniochińskim. Premier Taro 
Aso (wrzesień 2008–wrzesień 2009) kontynuował intensywny dialog na szczycie 
z władzami Chin, jednak składał ofi ary w świątyni Yasukuni, co znów wywołało nie-
pokój strony chińskiej17.

15 Por. R. Sutter, Asian-Pacifi c Security Arrangements: Th e U.S.–Japanese Alliance and China’s Strategic 
View, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, Washington 1997, s. 5–6.

16 Bez wątpienia jednak pogorszenie stosunków mogliśmy obserwować już od połowy lat dziewięć-
dziesiątych, kiedy Japonia nałożyła sankcje pomocowe na Chiny. Por. Tsukasa Takamine, A New Dyna-
mism in Sino-Japanese Security Relations: Japan’s Strategic Use of Foreign Aid, „Th e Pacifi c Review”, vol. 18, 
no. 4, December 2005. Publiczna debata, w mocno krytycznym nurcie, rozpoczęła się w Chinach po arty-
kule Ma Licheng, zatytułowanym New Th inking on Relations with Japan, który ukazał się w 2003 r. Krytyka 
była obecna zarówno na ulicach Chin, jak i w cyberprzestrzeni czy wśród naukowców. Por. P. Gries, China’s 
„New Th inking” on Japan, „Th e China Quarterly”, 2005. Jeśli chodzi o opinię publiczną (która w obu kra-
jach 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. Nt. 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, Sep-
tember 2005; Lam Peng Er, Japan’s Deteriorating Ties with China: Th e Koizumi Factor, „China: An Interna-
tional Journal”, vol. 3, no. 2, September 2005. Na temat wpływu polityki amerykańskiej, zob. R. Kernacs, 
Th e Future of U.S. Relations with Japan and China: Will Bilateral Relations Survive the New American Uni-
lateralism?, „Asia-Pacifi c Perspectives – An Electronic Journal”, vol. 4, no. 1, May 2004.

17 Analitycy podkreślali jednak, że polityka Shinzo Abe była dwutorowa – z jednej strony zmierzała do 
angażowania w dialog z Chinami, z drugiej zaś przygotowywała do ewentualnego powstrzymywania tego 
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Warto podkreślić, iż rozbieżności między Chinami i Japonią (szczególnie istotne 
są kwestie historyczne i symboliczne – w tym problem ze szintoistyczną świątynią 
Yasukuni, w której oddaje się hołd również zbrodniarzom wojennym klasy A, pod-
ręcznikami historii i kwestią odpowiedzialności Japonii za drugą wojnę światową, jak 
również spór o wyspy Diaoyu/Senkaku18), stopniowo niwelowane, nie muszą dopro-
wadzić do otwartego konfl iktu, nawet jeśli wiążą się z rywalizacją o zajęcie kluczowej 
pozycji przez oba mocarstwa regionalne, tj. Japonię i Chiny oraz przez uczestniczą-
ce czynnie w tej rozgrywce i dominujące jak dotąd w regionie Stany Zjednoczone19. 
Wydaje się, że przyjęta podczas wizyty chińskiego prezydenta Hu Jintao w Japonii 
w maju 2008 roku Deklaracja o wzajemnie korzystnych stosunkach opartych o wspólne 
interesy strategiczne (Mutually Benefi cial Relationship Based on Common Strategic In-
terests) nie musi być tylko sloganem, a może stać się rzeczywistością20. 

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 opartego o przy-
kład powojennej Europy, gdzie 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 doprowadziłoby to do ograniczenia ich wpływów w regionie21. Dla 
USA zbliżenie japońsko-chińskie może jednak doprowadzić do sytuacji, w której to 
one będą „niepasującym” do gry, a rozgrywającym stanie się, zdobywająca coraz sil-
niejszą pozycję w systemie międzynarodowym, Chińska Republika Ludowa. Wydaje 
się, że utrzymywanie dobrych stosunków zarówno z Japonią, jak i z ChRL, ale także 
z pozostałymi państwami regionu, gdzie trwa rywalizacja amerykańsko-chińska, jest 
kluczowe w tym kontekście. 

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 aft er Koizumi, 
„Th e Washington Quarterly”, vol. 29, no. 4, 2006; J. Przysup, Japan-China Relations: High-level Meeting In-
tensify as Old Problems Simmer, „Comparative Connections: A Quarterly E-Journal on East Asian Bilateral 
Relations”, vol. 11, no. 2, July 2009.

18 W języku chińskim Diaoyou tai lub Tiaoyi Lietao, w języku japońskim Senkaku Gunto.
19 Por. R. Sutter, China and Japan: Trouble Ahead?, „Th e Washington Quarterly”, vol. 25, no. 4, Autumn 

2002; C. Hughes, Japan’s Military Modernisation: A Quiet Japan–China Arms Race and Global Power Proje-
ction, „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 Aff airs”, vol. 63, no. 2, June 2009. 

20 Por. Haikuan Gao, Th e 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. 

21 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, Ja-
pan 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 Regiona-
lism, 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.
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Rola Korei w trójkącie strategicznym

Problem Korei i jej miejsca w strategicznym trójkącie USA–Chiny–Japonia wydaje 
się niezmiernie istotny, szczególnie biorąc pod uwagę długotrwały sojusz USA i Ko-
rei Południowej. Potencjał Korei jest zdecydowanie słabszy niż Chin i Japonii, jed-
nak rola tego kraju w utrzymaniu równowagi geostrategicznej w regionie wydaje się 
niezmiernie istotna. Co więcej, program nuklearny Korei Północnej był w ostatnim 
dwudziestoleciu przedmiotem największej troski administracji USA, odwracając 
skutecznie uwagę od innych problemów regionu, ale też stanowiąc pole do współ-
pracy między USA, Chinami, Japonią, Rosją i obu państwami koreańskimi w ramach 
tzw. Rozmów Sześciostronnych. Korea opisywana była w latach dziewięćdziesiątych 
przez Zbigniewa Brzezińskiego jako tzw. sworzeń geostrategiczny, a wycofanie się 
USA z Korei Południowej mogłoby doprowadzić do znacznego zaburzenia równo-
wagi strategicznej w regionie22. 

Pozycja Półwyspu Koreańskiego w odniesieniu do opisanego powyżej trójkąta 
strategicznego jest nie do przeceniania. Ścierają się tu wpływy chińskie, widoczne 
szczególnie 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). W samej Korei Południowej rośnie jed-
nak niechęć do USA, a stosunki Korei i Japonii pełne są niezałatwionych problemów 
historycznych, podobnych do tych, które istnieją na linii Tokio–Pekin. Również poli-
tyka Chin wobec Korei Północnej nie jest oparta na bezwarunkowej akceptacji panu-
jącego 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 wzmocnić23, podobnie jak ewentualne zjed-
noczenie kraju, które uczyniłoby z niego istotnego gracza regionu24. 

Półwysep Koreański odegrał szczególną rolę w amerykańskiej polityce wobec re-
gionu, a także stosunkach amerykańsko-chińskich, zaś wojna koreańska z lat 1950–
–1953 może być uznana za jedną z kluczowych przyczyn ukształtowania ładu geo-
politycznego w regionie Azji Wschodniej. Korea była tradycyjnie częścią chińskiego 

22 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 Chi-
nami, co z kolei doprowadziłoby do konieczności zwiększenia potencjału militarnego Japonii, za czym 
poszłoby naruszenie obecnej równowagi geostrategicznej. Por. Z. Brzeziński, Wielka szachownica..., s. 50, 
241–242. Zob. podobną analizę w W. Overholt, Asia, America and the Transformation of Geopolitics, Cam-
bridge University Press – RAND Corporation, New York 2008, s. 154–169.

23 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.

24 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.), Th e United States 
and Northeast Asia: Debates, Issues, and New Order, Rowman and Littlefi eld, Lanham 2008, s. 123–139.
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systemu trybutarnego, a więc postrzegano ją jako naturalną strefę wpływów Chin25, 
stąd interwencja wojsk amerykańskich26 w konfl ikcie koreańskim mogła wywołać 
ostrą reakcję strony chińskiej, która polegała na wysłaniu w rejon konfl iktu około 
500 tysięcy tzw. „ochotników”27. Podpisane w roku 1953 w Panmundżon zawieszenie 
broni, potwierdzone układami genewskimi z 1954 roku, stało się podstawą porządku 
na półwyspie od lat pięćdziesiątych XX wieku. Jednocześnie USA utrzymują sojusz 
z Koreą Południową, którego podstawą jest porozumienie z roku 1950 oraz Traktat 
o wzajemnej obronie z 195328.

Polityka chińska wobec Korei

W roku 1992 Pekin znormalizował stosunki z Koreą Południową, co wywołało duże 
niezadowolenie w Phenianie, spotęgowane przez chińskie zachęty do stopniowej re-
formy koreańskiego systemu społeczno-gospodarczego (jak również ograniczonych 
reform politycznych) oraz problemy związane z dostarczaną przez Chiny do KRL-D 
(Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej) pomocą żywnościową, czy wreszcie 
niechęcią Chin do napływających do tego kraju imigrantów północnokoreańskich29. 

Chiny posiadają znacznie rozleglejsze interesy w Korei, przy czym są one defi nio-
wane hierarchicznie i zazębiająco się, a są one następujące: 

25 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, iż 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 we-
wnętrzne sprawy, a składane przy okazji trybutu podarki często miały niższą wartość niż te, które darczyń-
cy otrzymywali od cesarza, por. R. Myers, U.S. Foreign Policy in the Twenty-First Century: Th e Relevance of 
Realism, Louisiana State University Press, Baton Rouge 1999, s. 55–61.

26 Ofi cjalnie stroną interweniującą były siły ONZ, które wkroczyły na mocy decyzji Rady Bezpie-
czeństwa, która została podjęta pod nieobecność bojkotującego obrady przedstawiciela ZSRR. Chiny były 
wówczas reprezentowane przez przedstawiciela Tajwanu.

27 Głównymi siłami ochotników dowodził marszałek Lin Biao, jeden z najzdolniejszych dowódców 
Mao Zedonga, szerzej nt. 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, Warsza-
wa 1998, s. 246–254. Nt. roli wojny koreańskiej w polityce USA wobec regionu, zob. R. Buckley, Th e United 
States in the Asia-Pacifi c since 1945, Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 49–82.

28 Tekst traktatu, zob. Agreement Between Th e Government of Th e United States and Th e Government 
of Th e Republic of Korea, Seoul, Korea, 26 January 1950, i Mutual Defense Treaty Between the United States 
of America and Republic of Korea, Washington, 1 October, 1953, oba dokumenty w: Chen Hurng Yu (ed.), 
Compilation of Security Treaties, Agreements and Statements of Asia-Pacifi c, Taiwan Research Institute, Tai-
pei 1999, s. odpowiednio 16–19 i 20–21. Szerzej nt. sojuszu amerykańsko-południowokoreańskiego oraz 
obaw związanych z ewentualnym wycofaniem się sił USA z półwyspu w przypadku zjednoczenia Korei 
w: Kim Dong Shin, Th e ROK-U.S. Alliance: Where Is It Headed?, „Strategic Forum”, no. 197, April 2003. 

29 Por. A. Scobell, China and North Korea: Th e Close but Uncomfortable Relationship, „Current Histo-
ry”, September 2002. 
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1)  zapewnić przetrwanie reżimu KRL-D, doprowadzić do jego reformy; 
2)  utrzymać i rozwinąć bardziej konstruktywne stosunki z Koreą Południową; 
3)  zapewnić Chinom dominujący wpływ na cały Półwysep Koreański; 
4)  zintegrować północ i południe poprzez środki ekonomiczne i społeczne, do-

prowadzając za jakiś czas do integracji politycznej; 
5)  zapobiec prowokacjom Korei Północnej związanym z bronią nuklearną30.
Stosunki Chin i Korei Południowej ulegają ciągłej intensyfi kacji, a w 2003 roku to 

Chiny zostały najważniejszym partnerem handlowym Korei Południowej, zajmując 
wcześniejszą pozycję USA. Chiny są też podstawowym miejscem docelowym inwe-
stycji południowokoreańskich. Stosunki wzajemne zostały ugruntowane w ramach 
uzgodnionego w 2000 roku, a ogłoszonego ofi cjalnie w 2003 roku „całościowego 
partnerstwa współpracy” (comprehensive cooperative partnership). Warto zwrócić 
uwagę, że obroty handlowe pomiędzy obu krajami wzrosły w latach 1979–2002 2158 
razy, z 19 mln do 41,2 mld dolarów31. Obecnie w obu krajach trwają prace nad bila-
teralną strefą wolnego handlu32. Strefa ta mogłaby być rozszerzona o Japonię, stając 
się podstawą północnoazjatyckiego bloku handlowego. Szczyt trójstronny (Chiny–
–Japonia–Korea), na którym można by oprzeć tę współpracę, nie wydaje się jednak 
obecnie w stanie takiej roli spełniać33.

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 ta stale się intensyfi kuje, a po zaliczeniu przez prezy-
denta G.W. Busha Korei Północnej do tzw. „osi zła”, USA zaczęły być postrzegane 
jako istotna przeszkoda w zjednoczeniu Korei34.

30 Por. D. Shambough, China and the Korean Peninsula: Playing for the Long Term, „Th e Washington 
Quarterly”, vol. 26, no. 2, Spring 2003. Pomiędzy Chinami a Koreą Północną istnieje drobny spór granicz-
ny, który jednak nigdy znacząco nie wpłynął na wzajemne stosunki. Zob. D. Goma, Th e Chinese-Korean 
Border Issue: An Analysis of a Contested Frontier, „Asian Survey”, vol. 46, no. 6, 2006.

31 Por. Jae Ho Chung, From a Special Relationship to a Normal Partnership?: Interpreting the „Garlic 
Battle” in Sino-South Korean Relations, „Pacifi c Aff airs”, vol. 76, no. 4, Winter 2003–2004.

32 Zob. analizę potencjalnych korzyści i konsekwencji, Hongshik Lee et al., Economic Eff ects of a Ko-
rea-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, S.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. Cyt. za: http://www.aric.adb.org (12.08.2011). 

33 Por. J. Rathus, East Asia Community: Little Chance of a Breakthrough at the Trailateral Summit (Oc-
tober 11th, 2009). Cyt. za: http://www.eastasiaforum.org/2009/10/11/east-asia-community-little-chance-of
-a-breakthrough-at-the-trilateral-summit (12.08.2011). 

34 Por. S. Snyder, Sino-Korean Relations and the Future of the U.S.-ROK Alliance, „NBR Analysis”, 
vol. 14, no. 1, June 2003.
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Stosunki Korei i Japonii

Istotne dla USA są też stosunki pomiędzy Koreą i Japonią, gdyż poprawne ukła-
dy 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 stosunki 
dwustronne, a strategia japońskiej polityki zagranicznej w XXI wieku określa Koreę 
Południową mianem najważniejszego partnera strategicznego w regionie, szczegól-
nie kwestie historyczne nadal znacząco dzielą oba kraje35. 

Stosunki wzajemne uległy poprawie po wizycie i przeprosinach japońskiego pre-
miera Morihiro Hosokawy w 1993 roku w Korei. Poważnym problemem są kwestie 
podręcznikowe36 oraz stopniowo narastający wraz z rozwojem gospodarki południo-
wokoreańskiej konfl ikt gospodarczy37. Istotny jest też konfl ikt o bogate w zasoby ryb 
wyspy Dok-do/Takeshima38. Spory te, które okresowo ulegały eskalacji, były i są nie-
bezpieczne nie tylko dla stosunków koreańsko-japońskich, ale też dla Stanów Zjed-
noczonych, których pozycja w regionie może być osłabiona, co wymaga zaangażo-
wania większych środków dla realizacji celów regionalnych39. O ile polityka premiera 
Koizumiego sprzyjała napięciom i konfl iktom, o tyle polityka jego następcy Shinzo 
Abe sprzyjała polepszeniu stosunków. W październiku 2006 roku Abe złożył wizytę 
w Korei, w czasie której potępiono północnokoreański program nuklearny. Również 
następcy Abe, premierzy Fukuda i Aso, bliżej współpracowali z Koreą Południową, 
na co miało wpływ wspólne zagrożenie związane z programem nuklearnym i rakie-
towym Korei Północnej40. 

35 Por. D. Hundt, R. Bleiker, Reconciling Colonial Memories in Korea and Japan, „Asian Perspective”, 
vol. 31, no. 1, 2007.

36 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 Th eir New Spat in 2001?, 
„Th e Pacifi c Review”, vol. 15, no. 1, 2002.

37 Por. E. Potocka, Japonia w poszukiwaniu nowej pozycji w społeczności międzynarodowej [w:] K. Gaw-
likowski, M. Ławacz (red.), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku: Stosunki międzynarodowe i go-
spodarcze, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2004, s. 96–99, 105–106. 
Jeśli chodzi o sprawy gospodarcze, to 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.

38 Por. Min Gyo Koo, Economic Dependence and the Dokdo/Takeshima Dispute between South Korean 
and Japan, „Harvard Asia Quarterly”, 2005.

39 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 na 
poczuciu wspólnego zagrożenia analizuje J. Manosevitz, Japan and South Korea: Security Relations Reach 
Adolescence, „Asian Survey”, vol. 43, no. 5, 2003. 

40 Por. M. Green, S. Koizumi, U.S.–Japan Relations: Abe Shows the Right Stuff , „Comparative Connec-
tions: 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 nt. 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.
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Kwestia zjednoczenia Korei

Utrzymywanie status quo na Półwyspie Koreańskim może mieć szerokie uzasadnie-
nie, 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, iż po 
zjednoczeniu kraj ten będzie bliżej Zachodu, co wynika z siły i sprawności państwa 
południowokoreańskiego41. Biorąc pod uwagę, że oba kraje łącznie dysponują czyn-
ną armią o wielkości około 1,8 mln42, a do tego Korea Południowa posiada sprawnie 
funkcjonującą gospodarkę, można zrozumieć potencjalne obawy o zjednoczenie43.

Od 1991 roku możemy mówić o łagodzeniu stosunków bilateralnych. W roku 
tym podpisano Porozumienie o pojednaniu, nieagresji oraz wymianach i współpracy 
pomiędzy Koreą Południową i Północną, w którym uznawano wzajemnie swoje syste-
my polityczne, deklarowano nieinterwencję w wewnętrzne sprawy każdej ze stron, 
dążenie do zamiany rozejmu na traktat pokojowy, zapewniano o nieagresji oraz zaan-
gażowaniu we współpracę gospodarczą, honorowano podróże między obu krajami, 
współpracę w dziedzinie nauki, techniki, edukacji, literatury etc.44.

Impulsem do zbliżenia obu państw koreańskich była tzw. „słoneczna polityka” 
(Sunshine Policy)45 południowokoreańskiego przywódcy (zainicjowana w 1998 roku), 
a jego wyrazem – szczyt przywódców Korei Południowej Kim Dae Junga i Północnej 
Kim Dzong Ila w 2000 roku46. Następca prezydenta Kim Dae Junga, Roh Moo Hyun, 
kontynuował jego politykę jako politykę pokoju i dobrobytu (peace and prosperity). 
Jej wyrazem było powiększenie pomocy gospodarczej i humanitarnej dla Korei Pół-
nocnej, wspieranie kontaktów gospodarczych, oddzielenie spraw gospodarczych od 

41 Por. D. Roy, China’s Foreign Relations, Rowman & Littlefi eld Publishers, Lanham–New York–Boul-
der–Oxford 1998, s. 213–214.

42 Z tego Korea Północna ok. 1,1 mln, Korea Południowa ok. 700 tys., por. Military Balance 2008, 
International Institute of Strategic Studies, Routledge, London 2008, s. 443–448.

43 Na potrzebę przygotowania strategii w odniesieniu do zjednoczonej Korei zwraca uwagę D. Mit-
chel, odnosząc się szczególnie do problemu większej niezależności tego kraju od USA, wspieranej działa-
niami Chin i Rosji, wzrastającego nacjonalizmu i antyamerykanizmu zjednoczonego kraju, wreszcie prob-
lematycznej współpracy Korei i Japonii, kiedy zniknie wspólne zagrożenie. Zob. D. Mitchel, A Blueprint for 
U.S. Policy toward a Unifi ed Korea, „Th e Washington Quarterly”, vol. 26, no. 1, Winter 2002–2003.

44 Por. Agreement in Reconciliation, Nonaggression and Exchanges and Cooperation Between the South 
and North Korea, December 13, 1991, w: Chen Hurng Yu (ed.), Compilation..., s. 25–29.

45 Nt. czterostronnej (Chiny, USA, Korea Pd., Korea Pn.) propozycji negocjacji ws. Traktatu pokojo-
wego na Półwyspie Koreańskim, zob. State Department Briefi ng Paper, Subject: Four Party Proposal Brie-
fi ng, ca. April 1996. Cyt. za: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB164/EBB%20Doc%208.pdf 
(12.08.2011). 

46 Por. J. Przystup, Anticipating Strategic Surprise on the Korean Peninsula, „Strategic Forum”, no. 190, 
March 2002; A. O’Neil, Th e 2000 inter-Korean summit: the road to reconciliation?, „Australian Journal of 
International Aff airs”, vol. 55, no. 1, 2001; E. Potocka, Perspektywy zjednoczenia Korei po szczycie w Phe-
nianie, „Azja Pacyfi k”, tom 3, 2000. Zob. też Memorandum, Roy to Secretary of State Albright, Subject: 
Pyongyang at the Summit, June 16, 2000. Cyt. za: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB164/
EBB%20Doc%2016.pdf (12.08.2011). 
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polityczno-militarnych, unikanie publicznej krytyki rządu w Phenianie, rozwiązy-
wanie sporów (w tym kwestii nuklearnej) bez użycia przymusu. Polityka ta zaowo-
cowała też powstaniem projektów gospodarczych, takich jak Mount Kumgang (pro-
jekt turystyczny), budowa dróg i linii kolejowych przez strefę zdemilitaryzowaną, 
czy wreszcie najbardziej znanego kompleksu przemysłowego Kaesong. Ostatni szczyt 
przywódców (Roh i Kim) odbył się w październiku 2007 roku. 

Później przywódcą Korei Południowej został Lee Myung Bak, który przyjął twar-
dsze stanowisko wobec Korei Północnej, a jednocześnie Korea Północna przepro-
wadziła w 2009 roku próbę nuklearną i rakietową, zapowiadając, że wycofa się z ro-
zejmu w Panmundżon i zamknie kompleks w Kaesong. Obecnie trwa znów proces 
łagodzenia polityki47. Wydaje się, że perspektywa zjednoczenia kraju jest bardzo od-
legła, a jego koszty mogą okazać się trudne do udźwignięcia dla Korei Południowej, 
nawet jeśli warunki polityczne by na to pozwoliły48. 

Program nuklearny Korei Północnej i rozmowy sześciostronne

Obecnie podstawowym problemem w stosunkach z Koreą Północną jest prowa-
dzony przez nią program nuklearny. Problem ten ma swoje początki w 1990 roku, 
kiedy Waszyngton zaczął wyrażać poważne obawy, iż KRL-D znajduje się u progu 

47 W marcu 2008 r. w kompleksie Kaesong było 69 fi rm zatrudniających ok. 24 tys. pracowników, 
jednak do 2012 r. planowano, że zainwestuje tam 2 tys. przedsiębiorstw, a zatrudnienie znajdzie około 500 
tys. ludzi. Kontrowersyjny jest fakt, że pracownicy otrzymują wynagrodzenie w walucie, płacone za po-
średnictwem 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 Re-
port for Congress, Congressional Research Service, Washington 2008, s. 13–14. Por. też D. Nanto, M. Man-
yin, Th e Kaesong North South Korean Industrial Complex, CRS Report for Congress, Congressional Re-
search 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 media-
cyjnej byłego prezydenta Billa Clintona, dwóch dziennikarek amerykańskich z więzienia w Korei Północ-
nej. 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.

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 Aff airs”, vol. 76, 
no. 1, Spring 2003.

48 Jak jednak uważa V. Cha, spośród mocarstw w regionie zjednoczenie Półwyspu Koreańskiego po-
piera Japonia, w oparciu o nurt defensywnych realistów. Kraj ten dąży docelowo do współpracy ze zjedno-
czoną 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. Koszty zjednoczenia Korei zostały oszacowane w raporcie RAND Corpo-
ration. Same koszty kapitałowe, w zależności od różnych czynników, wahają się w przedziale 50–670 mld 
dolarów. Szczegóły zob. C. Wolf, K. Akramov, North Korean Paradoxes: Circumstances, Costs and Conse-
quences of Korean Unifi cation, RAND, Santa Monica 2005.
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uzyskania broni nuklearnej. Po przeprowadzonych negocjacjach rząd koreański wy-
raził w 1992 roku zgodę na inspekcję ekspertów Międzynarodowej Agencji Energii 
Atomowej (MAEA), którzy jednak nie byli dopuszczani do wszystkich instalacji49. 
Kulminacją ówczesnego kryzysu było ogłoszenie w 1993 roku przez rząd Korei Pół-
nocnej chęci wycofania się z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej (NPT – 
Non-Proliferation Treaty). 

Prowadzone przez Waszyngton i Phenian negocjacje utknęły w impasie wiosną 
1994 roku, a administracja prezydenta Clintona bliska była podjęcia decyzji o ope-
racji militarnej mającej na celu zniszczyć północnokoreańskie instalacje nuklearne. 
Ostatecznie końcem 1994 roku osiągnięto porozumienie, na mocy którego powo-
łano Organizację Rozwoju Energetycznego Półwyspu Koreańskiego (KEDO, Korean 
Peninsula Energy Development Organization)50. W jej ramach USA, Japonia, Korea 
Południowa oraz kilka innych państw zobowiązały się do wybudowania dwóch re-
aktorów na tzw. lekką wodę51 oraz zapewnienia KRL-D ropy naft owej do czasu ich 
wybudowania52. USA, wraz z innymi krajami, szczególnie Japonią, monitorowały też 
sytuację żywnościową i wspierały Koreę Północną pomocą żywnościową o wartości 
około 700 mln dolarów (w latach 1995–2005) oraz dostarczały nośniki energii za po-
średnictwem KEDO (wartość około 400 mln dolarów w latach 1995–2005)53.

W latach dziewięćdziesiątych program nuklearny Korei Północnej rozwijał się 
powoli, a wcześniejsze uzgodnienia wydawały się spełniać swoją rolę, jednak w 2002 
roku kraj ten ogłosił, iż prowadzi program wzbogacania uranu, później zaś, iż posiada 
broń jądrową oraz że wycofuje się z Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej54. 

49 Por. dokumenty z National Security Archive: Memorandum, Kartman to Anderson, Subject: Next 
Steps for North Korea, July 17, 1992. Cyt. za: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB164/
EBB%20Doc%201.pdf (12.08.2011); CIA National Intelligence Daily, Special Analysis: Th e World Th rough 
Pyongyang’s Eyes, March 18, 1993. Cyt. za: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB164/
EBB%20Doc%202.pdf (12.08.2011); Memorandum, Tarnoff  and Davis to Secretary of State Christopher, 
Subject: North Korea: Options for Next Steps, November 6, 1993. Cyt. za: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/
NSAEBB/NSAEBB164/EBB%20Doc%203.pdf (12.08.2011).

50 Nt. KEDO jako nieudanej próby zinstytucjonalizowanego zażegnania problemu nuklearnego na 
Półwyspie Koreańskim zob. E. Haliżak, Regionalny kompleks bezpieczeństwa Azji Północno-Wschodniej, 
Scholar, Warszawa 2004, s. 113–116.

51 Uniemożliwiają one produkcję wzbogaconego uranu lub plutonu.
52 Por. A. Scobell, China... Zob. też dokumenty z National Security Archive: Cable, SecState to All Di-

plomatic and Consular Posts, Subject: Results of U.S.-DPRK Talks in Geneva, August 22, 1994. Cyt. za: http://
www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB164/EBB%20Doc%205.pdf (12.08.2011); State Department 
Talking Points [re the Agreed Framework], ca. November 1994. Cyt. za: http://www.gwu.edu/~nsarchiv/
NSAEBB/NSAEBB164/EBB%20Doc%206.pdf (12.08.2011).

53 Wsparcie USA dla Korei Północnej było największe w latach 1998–2002, kiedy pomoc dla tego 
kraju wynosiła ponad 100 mln dolarów rocznie (w 1999 aż 287 mln dolarów), od 2003 roku zaczęło dra-
stycznie spadać. Wiązało się to z niechęcią Korei Północnej do akceptowania narzuconego przy okazji po-
mocy monitoringu. Por. M. Manyin, U.S. Assistance to North Korea: Fact Sheet, CRS Report for Congress, 
Congressional Research Service, Washington 2006. 

54 Na wypowiedź tę istotny wpływ miała doktryna Busha i zaliczenie Korei Północnej do tzw. osi zła. 
Zob. szerzej nt. polityki Busha: A. Scobell, Crouching Korea, Hidden China: Bush Administration Policy 
toward Pyongyang and Beijing, „Asian Survey”, vol. 42, no. 2, 2002; Chung-in Moon, Yong-Yun Bae, Th e 
Bush Doctrine and the North Korean Nuclear Crisis, „Asian Perspective”, vol. 27, no. 4, 2003; S. Harnisch, 
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Wprawdzie wkrótce pojawiło się tłumaczenie, że wypowiedź przedstawiciela KRL-D 
została źle zrozumiana, stała się ona jednak początkiem rozmów sześciostronnych, 
których celem jest zahamowanie północnokoreańskiego programu nuklearnego. 

W negocjacjach tych szczególną rolę odgrywa Chińska Republika Ludowa, mając 
przy tym interes zbliżony do USA, tj. powstrzymanie rozprzestrzeniania broni ma-
sowego rażenia, ponieważ może zagrozić to jej strategicznym interesom oraz spowo-
dować obniżenie jej pozycji w regionie. Analitycy zwracają jednak uwagę, iż północ-
nokoreański program nuklearny nie niesie raczej bezpośredniego niebezpieczeństwa 
ani dla Chin, ani tym bardziej dla USA, choć może powodować stosunkowo duże 
niebezpieczeństwo pośrednie, które polega na możliwości sprzedaży takiej technolo-
gii bądź państwom trzecim, bądź nawet grupom terrorystycznym55. 

Warto też zwrócić uwagę na rolę Rosji w procesie oraz na Półwyspie Koreańskim, 
gdyż to Rosja (Związek Radziecki) była istotnym czynnikiem strategicznym w regio-
nie od czasów wojny koreańskiej, a obecnie podejmuje wysiłki, aby odbudować swoją 
pozycję. To upadek Związku Radzieckiego w 1991 roku pozwolił na rozwój kontak-
tów pomiędzy obu państwami koreańskimi. Obecnie Rosja jest istotna dla rozmów 
sześciostronnych, gdyż posiada interes strategiczny w ograniczaniu potencjału nu-
klearnego Korei Północnej, dysponuje zasobami energetycznymi, które mogą taki 
proces wspierać, oraz jest historycznie ugruntowana w Phenianie56.

Polityka USA, w ramach której chciały one przeciwdziałać północnokoreańskie-
mu programowi nuklearnemu we współpracy tylko z Japonią, nie przyniosła oczeki-
wanych efektów. Stąd stopniowe kierowanie się w stronę multilateralizmu. Rozmowy 
zostały zintensyfi kowane, kiedy w październiku 2006 roku Korea Północna przepro-
wadziła pierwszą podziemną próbę nuklearną57. 

U.S.–North Korean Relations under the Bush Administration: From „Slow Go” to „No Go”, „Asian Survey”, 
vol. 42, no. 6, 2002. Nt. negocjacji w Koreą Północną w oparciu o teorię gier (dylemat więźnia) w odnie-
sieniu 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.

55 Por. V. Cha, D. Kang, Th e 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. Zaś na ambiwalentne stanowisko Chin zwraca uwagę A. Wu, What China Whispers to North Korea, 
„Th e Washington Quarterly”, vol. 28, no. 2, 2005.

56 Współpraca między Koreą Północną a ZSRR była oparta na traktacie z 1961 r. Zob. Treaty of Friend-
ship, Co-operation and Mutual Assistance Between the Union of Soviet Socialist Republics and the Demo-
cratic People’s Republic of Korea, Moscow, 6 July 1961 [w:] Chen Hurng Yu (ed.), Compilation of..., s. 22–24. 
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, Th e Bush Doctrine, Russia and Korea, „Asian Perspective”, vol. 27, no. 4, 2003.

57 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, Th e North Korean Nuclear Crisis and U.S. Strategy in Northe-
ast Asia, „Asian Survey”, vol. 47, no. 4, 2007; J. Wit, Enhancing U.S. Engagement with North Korea, „Th e 
Washington Quarterly”, vol. 30, no. 2, 2007. Zob. też Statement of the Honorable Christopher Hill, Assistant 
Secretary, Bureau of East Asian and Pacifi c Aff airs, U.S. Department Of State [w:] North Korean Brinkmans-
hip: 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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Kluczowym osiągnięciem rozmów sześciostronnych było porozumienie z lutego 
2007 roku. W ramach tego porozumienia jego sygnatariusze zobowiązali się dostar-
czyć 500 tys. ton ciężkiego oleju oraz ekwiwalent kolejnych 500 tysięcy ton w wy-
posażeniu 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 dolarów z Banco Delta w Makao. Zdecydowano też o powo-
łaniu grup roboczych, m.in. w celu normalizacji stosunków USA–Korea Północna, 
czy Japonia–Korea Północna. Mimo przejściowych trudności udało się wypracować 
ostateczne porozumienie w październiku 2007 roku i zamknąć reaktor Yongbyon58. 
Jak już wspomniano, po dwóch latach (w roku 2009) doszło do zaostrzenia poli-
tyki Korei Północnej i kolejnej podziemnej eksplozji atomowej o większej sile niż 
poprzednia. Mieliśmy też do czynienia z dalszym rozwojem programu rakietowego 
Korei Północnej59.

Stosunki USA z Koreą Południową

Jeśli chodzi o obecne stosunki USA z Koreą Południową, warto zwrócić uwagę na 
dwa zagadnienia. Pierwsze z nich to problem zmian w działającym od lat pięćdziesią-
tych sojuszu, które związane są z coraz silniejszymi nastrojami antyamerykańskimi 
w Korei Południowej, zarówno wśród mieszkańców, jak i w polityce prezydenta Roh 
Moo-hyuna. Na zmiany te miała w wpływ demokratyzacja kraju, która spowodowała 
z jednej strony, że oba kraje podzielają teraz wspólne systemy wartości, z drugiej zaś 
pozwoliła odrodzić się nastrojom antyamerykańskim. Warto zauważyć, że w 2007 
roku Korea Południowa zakupiła w USA uzbrojenie o wartości około 3,7 mld dola-
rów oraz pokrywała około 40% kosztów stacjonowania w tym kraju sił amerykań-
skich, co również jest przedmiotem sporu, gdyż Amerykanie domagają się zwięk-
szenia udziału Korei Południowej. Wzajemne pretensje dotyczą też braku żołnierzy 
koreańskich w Afganistanie60. 

Nastroje antyamerykańskie nasiliły się w Korei Południowej w 2002 roku w związku 
ze śmiercią dwóch koreańskich uczennic w wypadku z udziałem pojazdu wojsk ame-
rykańskich. Wywołało to gwałtowne demonstracje. Obecne są one 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 wią-
zały się też z ograniczaniem liczebności wojsk amerykańskich w regionie w związku 
z wojną w Iraku i Afganistanie. Wreszcie uznano, że potencjał militarny Korei Północ-

58 Szerzej na ten temat, a także nt. problemów, które nadal istnieją, L. Niksch, North Korea’s Nuc-
lear Weapons Development and Diplomacy, CRS Report for Congress, Congressional Research Service, 
Washington 2008, passim.

59 Por. V. Cha, U.S.–Korea Relations: All North Korea, All Time...
60 Kontyngent w Iraku wynosił początkowo okołó 3600 żołnierzy (trzecie co do wielkości siły), w 2007 

roku około 650.
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nej jest na tyle słaby, że ograniczenie liczebności wojsk amerykańskich nie wpłynie na 
bezpieczeństwo na Półwyspie. Ostatecznie zdecydowano, że liczba żołnierzy amery-
kańskich na Półwyspie Koreańskim zostanie ograniczona z około 38 tysięcy do około 
25 tysięcy do 2008 roku. Warto też zwrócić uwagę, że Korea domaga się uznania jej za 
„sojusznika na poziomie NATO”, co ułatwiłoby jej zakupy broni w USA61. 

Drugim z aspektów są stosunki gospodarcze pomiędzy USA a Republiką Korei, 
szczególnie zaś podpisane w czerwcu 2007 roku porozumienie o Strefi e Wolnego 
Handlu (jak dotąd niezatwierdzone przez Kongres). Korea Południowa jest siódmym 
partnerem handlowym USA jeśli chodzi o handel towarami. Handel dobrami i usłu-
gami miał w 2007 roku wartość 101 mld dolarów (eksport do Korei 47 mld, import 
z Korei 54 mld, defi cyt USA 7 mld). Jeśli chodzi o wartość dwustronnego handlu 
towarami, wynosiła ona 83 mld dolarów (defi cyt USA 13 mld), a wartość handlu 
usługami wynosiła 19 mld dolarów (nadwyżka USA 6 mld). Inwestycje USA w Korei 
miały łączną wartość około 27 mld dolarów62. 

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 motoryza-
cyjny oraz rolnictwo, które w obu z tych krajów są silnie chronione i mają bardzo 
dobre grupy lobbingowe63.

Również negocjacje w sprawie Strefy wolnego handlu (KORUS FTA) były stosun-
kowo trudne ze względu na duży zakres obszarów wrażliwych, które przez dekady 
stanowiły problem w stosunkach gospodarczych pomiędzy USA i Koreą Południową, 
takich jak m.in. przemysł motoryzacyjny czy rolnictwo; problemem były też ustalenia 
odnośnie kompleksu przemysłowego Kaesong. Ze strony USA porozumienie było 

61 Por. L. Niksch, Korea–U.S. Relations: Issues for Congress..., s. 17–20. Zob. też Chang-hee Nam, Re-
locating 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 Allian-
ce: Th e End of the Status Quo [w:] M. Armacost, D. Okimoto (eds.), Th e Future of America’s Alliances in 
Northeast Asia, Asia-Pacifi c Research Center, Stanford 2004, s. 199–218. Por. też A New Beginning for the 
U.S.–South Korea Strategic Alliance, Statement of Alexander A. Arvizu, Deputy Assistant Secretary, Bureau 
of East Asian and Pacifi c Aff airs, Department of State Before the House Committee on Foreign Aff airs, 
Subcommittee on Asia, the Pacifi c, and the Global Environment, April 23, 2008, pozyskane za pomocą 
bazy Lexis Nexis. Cyt. za: http://www.lexis-nexis.com (12.08.2011). 

62 Dane za biurem Przedstawiciela USA ds. handlu (USTR), zob. U.S.–Korea Trade Relations. Cyt. za: 
http://www.ustr.gov/countries-regions/japan-korea-apec/korea (12.08.2011). 

63 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 Ko-
rea Relationship i T. Bark, Changing Patterns in South Korean–U.S. Economic Relations, oba w: Th e Strategic 
Importance of U.S.–South Korea Economic Relations, „NBR Special Report”, no. 4, October 2003.



267Rola Półwyspu Koreańskiego w polityce USA wobec regionu Azji Wschodniej po roku 1989

negocjowane na podstawie tzw. szybkiej ścieżki (Trade Promotion Authority), ale wy-
negocjowana i podpisana 30 czerwca 2007 roku umowa, która stała się ze względu na 
swój kompromisowy charakter przedmiotem krytyki w obu krajach, nie została przy-
jęta przez Kongres. Porozumienie ma poparcie większości przedsiębiorców w USA, 
szczególnie zaś sektora fi nansowego, spotyka się jednak z silnym oporem przemy-
słu motoryzacyjnego oraz związków zawodowych. Farmerzy wyrażali ambiwalentny 
stosunek, będąc gotowymi do zaakceptowania porozumienia pod warunkiem znie-
sienia embarga na amerykańską wołowinę64. Bez wątpienia porozumienie to stanowi 
przełom w stosunkach gospodarczych i integracji gospodarczej USA z krajami regio-
nu, a jego wejście w życie mogłoby spowodować istotne przyspieszenie w kolejnych 
etapach integracji, a tym samym mocniej związać USA z Azją Wschodnią, co wydaje 
się wysoce pożądane z punktu widzenia założeń niniejszej pracy.

Podsumowanie

Podsumowując, warto zwrócić uwagę na istotne zmiany geostrategiczne, które za-
szły w regionie po zakończeniu zimnej wojny. Najważniejszą z nich jest zapoczątko-
wany wraz z rynkowymi reformami w 1978 roku, wzrost pozycji gospodarczej, ale 
też politycznej Chińskiej Republiki Ludowej. W związku z powyższym pozycja USA 
w regionie stopniowo spada i pojawia się ryzyko, że to Chiny przejmą pozycję roz-
grywającego, nie tylko w trójkącie strategicznym Chiny–Japonia–USA, ale też w całej 
Azji Wschodniej. Państwa Półwyspu Koreańskiego reagują właściwie na tę zmianę 
geostrategiczną, zbliżając się stopniowo do Chin i oddalając od USA. Jest to szczegól-
nie widoczne, kiedy maleją zagrożenia bezpieczeństwa w regionie, gdyż Chińska Re-
publika Ludowa może być źródłem znacznych korzyści gospodarczych. Jednocześnie 
decydenci w obu Koreach dostrzegają brak woli USA dla zjednoczenia Półwyspu, co 
stanowi kolejny argument dla rozluźnienia stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. 

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 problemu, 
który jednoczył wszystkich partnerów, okazało się bardzo trudne, a można zaryzy-
kować stwierdzenie, że zakończyło się fi askiem. W tym kontekście tworzenie Północ-

64 Szczegółowe ustalenia oraz szersze omówienie poszczególnych uzgodnień zob. W. Cooper, M. Man-
yin, Th e Proposed South Korea–U.S. Free Trade Agreement (KORUS FTA), CRS Report for Congress, Con-
gressional Research Service, Washington 2007. Zob. też United States–Korea Free Trade Agreement. Cyt. 
za: http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-fta (12.08.2011); Junkyu Lee, 
Hongshik Lee, Feasibility and Economic Eff ects of a Korea–U.S. FTA, Korea Institute for International Eco-
nomics, Seoul 2005 (w raporcie tym wskazuje się na możliwy wzrost PKB Korei Południowej w zakresie 
0,42–1,99 procent, przy czym zwraca się również uwage 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 Południowej w zakresie 0,32–5,97 procent PKB.



Marcin Grabowski268

noazjatyckiego Forum Regionalnego (North East Asia Regional Forum) ma niewielki 
sens, gdyż ugrupowanie takie byłoby klubem dyskusyjnym, nie mogącym osiągnąć 
więcej niż Forum Regionalne ASEAN. Współpraca pomiędzy partnerami trójkąta 
strategicznego USA–Chiny–Japonia oraz Półwyspem Koreańskim, jak również stop-
niowa integracja tego regionu powinna zostać oparta na podstawach gospodarczych. 
Kluczowe jest dla niej utrzymanie pokoju i stabilności w regionie, stąd tak ważne 
wydaje się rozwiązanie przedstawionych powyżej i istniejących nawet między sojusz-
nikami USA problemów. Wydaje się, że obecnie ChRL prowadzi w odniesieniu do 
Korei politykę bardziej efektywną niż USA, co dodatkowo wzmacnia szanse integra-
cji w obszarze Azji Wschodniej przy dalszym ograniczeniu roli Stanów Zjednoczo-
nych w regionie.




