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WSTĘP

Japonia odgrywa znaczącą rolę na arenie międzynarodowej. Pozycja tego kraju w świe
cie wynika w głównej mierze z siły jego ekonomicznego oddziaływania na globalną go
spodarkę. Japonia przoduje w wielkości osiąganych dochodów, obrotów handlu zagra
nicznego, inwestycji, które lokowane są na wszystkich kontynentach, a także pomocy 
udzielanej państwom słabiej rozwiniętym. Poza niewątpliwym potencjałem gospodar
czym daje się jednocześnie zauważyć stale rosnące zaangażowanie polityczne oraz mili
tarne Japonii w świecie, wyrażające się między innymi jej staraniami uzyskania statusu 
stałego członka Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych czy współ
udziałem w kontyngencie sił stabilizacyjnych w Iraku. 

U podstaw przeobrażeń, jakie nastąpiły w dwudziestowiecznej Japonii, leżą nie tylko 
historyczne, mocarstwowe aspiracje państwa, ale zasadnicze zmiany polityczne wymu
szone powojenną okupacją amerykańską. Wprowadzona przy udziale Stanów Zjedno
czonych w 1946 r. konstytucja regulowała zasady, na których oparto nowy, demokratycz
ny ustrój państwa1. Japonia po przegranej wił wojnie światowej była politycznie 
i ekonomicznie uzależniona od wpływów Stanów Zjednoczonych. Sytuacja ta zmieniała 
się z czasem w kierunku rosnącej samodzielności Japonii. Aktywność ta dotyczyła rów
nież kwestii międzynarodowych, czego przykładem pozostaje stopniowe kształtowanie 
się stosunków z monarchiami naftowymi leżącymi nad Zatoką Perską, tj. z Arabią 
Saudyjską, Bahrajnem, Katarem, Kuwejtem, Omanem i Zjednoczonymi Emiratami 
Arabskimi, które w 1981 r. utworzyły Radę Współpracy Arabskich Państw Zatoki (Pers
kiej) i których w szczególności dotyczy prezentowana monografia, a także z Irakiem 
i Iranem. 

1 Konstytucja Japonii z 3 listopada 1946 r. weszła wżycie w 1947 r. Zob. Konstytucja Japonii, 
tłum. T. Suzuki i P. Winczorek, Ossolineum, Wrocław 1990. 

Region Zatoki Perskiej był i jest postrzegany w kategoriach strategicznych dla inte
resów światowych i regionalnych mocarstw. Jego pozycję międzynarodową kształtują 
zarówno czynniki ekonomiczne, jak i polityczne. O potencjale świadczy dogodne poło
żenie wśród granic oddzielających trzy kontynenty: europejski, azjatycki oraz afrykań
ski. Od dawna krzyżowały się tam szlaki handlowe i tak jest do dziś. Jednak dopiero 
wraz z odkryciem na tym terenie ropy naftowej nastąpiła radykalna zmiana sytuacji eko
nomicznej krajów regionu. Podpisywane przez poszczególne rządy kontrakty na eksplo
atację złóż umożliwiły napływ znacznych funduszy i bogacenie się społeczeństw. 
Posiadanie dużych ilości zasobów surowców energetycznych wpłynęło na wzrost zain
teresowania świata ich losem. 
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Wysokie wskaźniki PK. B per capita stawiają obecnie monarchie Zatoki Perskiej 
w gronie zamożnych, rozwijających się krajów świata. Podobnie jak Japonia prezentują 
się jako partnerzy o jasno określonych celach współpracy. Priorytetowe dla Japonii zna
czenie dostaw surowców energetycznych z jednej strony, a z drugiej - znaczne potrzeby 
rozwoju i bezpieczeństwa krajów regionu Zatoki Perskiej pozostają mechanizmem na
pędzającym kontakty dwustronne. 

Historia stosunków między Japonią a monarchiami Zatoki Perskiej ma pierwotny 
związek z handlem na Bliskim Wschodzie i często jedynie w tych kategoriach pozostaje 
analizowana, co nazbyt upraszcza zagadnienie. Omawiane stosunki pozostają częścią 
i przykładem układu uwarunkowań polityki zagranicznej tych państw. W kontekście ja
pońskim są reprezentatywną składową jej bliskowschodniej polityki zagranicznej. 
Prezentowana monografia jest próbą pokazania szerszego kontekstu powiązań. 
Egzemplifikacją czego jest sytuacja krajów Zatoki Perskiej, regionu, gdzie ścierają się 
zarówno lokalne, jak i światowe interesy. Warte uwagi wydaje się również ujęcie ewolu
cji stosunków politycznych Japonii i państw Zatoki zarówno podczas zimniej wojny, jak 
i po jej zakończeniu - w sytuacji pojawienia się nowych zagrożeń. Autorka podjęła się 
tego zadania z pełną świadomością zmienności procesów politycznych, gospodarczych 
i społecznych oraz utrudnień, jakie mogły one wnieść do prowadzonej analizy. 

Stosunki Japonii z monarchiami Zatoki Perskiej pozostają przykładem wpływu inte
resów ekonomicznych na politykę zagraniczną i międzynarodową, a także przeplatania 
się tych zmiennych. Obrazują, że nie jest to proces jednostronny. Uwarunkowania poli
tyczne wchodzą w silne interakcje z gospodarką, a zarówno jedne, jak i drugie wynikają 
z różnorodnie formułowanych interesów narodowych. Na kształt jednych i drugich ma 
wpływ znajomość lokalnych czynników społecznych: kultury, tradycji, a także historii. 

Zasadniczym celem pracy była analiza rozwoju stosunków Japonii z monarchiami 
Zatoki Perskiej. Szczególny nacisk został położony na kształtowanie się współpracy go
spodarczej między tymi państwami w kontekście uwarunkowań politycznych, kluczo
wych dla jej przebiegu. Dążeniem autorki była identyfikacja czynników, które stworzyły 
obecny kształt stosunków. 

Podstawową tezą pracy jest stwierdzenie, że ewolucja stosunków Japonii z państwa
mi arabskimi Zatoki Perskiej, obok czynników wewnętrznych związanych między inny
mi z rozwojem społecznym i gospodarczym krajów, została zdeterminowana uwarunko
waniami międzynarodowymi polityki zagranicznej Japonii i państw Zatoki Perskiej, 
a zwłaszcza wydarzeniami politycznymi na Bliskim Wschodzie. 

Analiza stosunków Japonii z państwami arabskimi Zatoki Perskiej została przepro
wadzona od połowy XX w., chronologicznie do 2006 r., kiedy wycofano japońskie siły 
wojskowe z udziału w misji stabilizacyjnej w Iraku. Pomimo zawężenia zakresu badaw
czego zarysowano również kształtowanie się kontaktów między partnerami we wcześ
niejszych okresach. 

Przedstawienie tematu wymagało przybliżenia sytuacji politycznej i gospodarczej 
partnerów, co wyznaczyło podział pracy na sześć rozdziałów. Dwa pierwsze mają cha
rakter wprowadzający, a cztery kolejne prezentują przedmiotowe stosunki rozpatrywa
nych państw w podziale warunkowanym najważniejszymi wydarzeniami politycznymi 
na Bliskim Wschodzie. 

W rozdziale pierwszym zanalizowano czynniki wpływające na rozwój Japonii po 
II wojnie światowej. Pozwoliło to zbadać ewolucję założeń japońskiej polityki zagra
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nicznej na przestrzeni II połowy XX w. oraz współcześnie, adekwatnie do zmieniającej 
się pozycji tego kraju w świecie. Uwzględniono przy tym dominującą rolę Stanów 
Zjednoczonych oraz alternatywne strategie współpracy Japonii na Dalekim Wschodzie. 
Prześledzono również fenomen rozwoju gospodarczego Japonii. 

Drugi rozdział przybliża sytuację wewnętrzną i międzynarodową monarchii Zatoki 
Perskiej. Wskazuje etapy rozwoju politycznego, potrzeby społeczne i gospodarcze kra
jów. Zanalizowano w nim zagrożenia bezpieczeństwa, a także scharakteryzowano po
dejście państw regionu do rozwiązywania sporów i konfliktów. Przytoczono również 
okoliczności, które doprowadziły do powołania RWAPZ(P) oraz jej działalność jako 
przedstawiciela interesów wspólnych.

W rozdziale trzecim zaprezentowano zarys stosunków Japonii z regionem Zatoki 
Perskiej od czasów najdawniejszych. Przedstawiono zawarcie pierwszych kontraktów 
naftowych, które należy traktować jako moment przełomowy analizy. Dopełnia go syn
teza bliskowschodnich uwarunkowań, w jakich doszło do nawiązania stosunków dyplo
matycznych.

W czwartym rozdziale zanalizowano wpływ pierwszego kryzysu naftowego na roz
wój stosunków między analizowanymi państwami. Stosunki dwustronne przedstawiono 
w kontekście wojny Jom Kippur. Kanwą piątego rozdziału opracowania stały się wyda
rzenia związane z rewolucją w Iranie i wojną iracko-irańską. W analizie stosunków ja- 
pońsko-arabskich uwzględniono wpływ drugiego i trzeciego szoku naftowego, jakie 
nastąpiły w tamtym okresie.

Ostatni szósty rozdział dotyczy ewolucji współpracy Japonii i monarchii Zatoki 
Perskiej podczas wojen w Zatoce. Wyznaczają ją aneksja Kuwejtu przez Irak w 1990 r. 
i operacja wojskowa w Iraku od 2003 r. Przedstawienie tych dwóch wydarzeń po zakoń
czeniu zimnej wojny dało sposobność do nakreślenia stosunków w sytuacji pojawienia 
się nowych zagrożeń bezpieczeństwa międzynarodowego.

Strukturę pracy dopełniają - podsumowanie, w którym zaprezentowano wnioski 
z przeprowadzonej analizy, oraz aneksy zawierające dane źródłowe: historyczne, staty
styczne, polityczne i gospodarcze.

Praca oparta jest na analizie anglojęzycznych materiałów źródłowych. Podstawę ana
liz stanowiąjapońskie, arabskie oraz międzynarodowe roczniki statystyczne i dyploma
tyczne. Wykorzystane zostały również arabskie i japońskie tytuły prasowe dostępne 
w tłumaczeniach na język angielski. Materiał badawczy w postaci źródeł, opracowań 
i monografii zgromadzono głównie ze zbiorów bibliotecznych zarówno największych 
polskich uczelni i Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, jak i zagranicznych: 
brytyjskiej Durham University i japońskiej Hiroshima University of Economics. Z kolei 
działająca w Polsce filia Japońskiej Organizacji Handlu Zagranicznego (ang. Japan 
External Trade Organization, JETRO) oraz zasoby biblioteczne Ambasady Japonii 
w Polsce i The Tokyo Foundation zapewniły niemal nieograniczony dostęp do japoń
skiej prasy i publikacji. Serwisy internetowe japońskich i arabskich ministerstw, a także 
agend rządowych, były źródłem aktualnych i historycznych danych statystycznych. 
Internet umożliwił również dostęp do bieżącej prasy: japońskiej, arabskiej i międzyna
rodowej, a także do szerokiego wyboru czasopism fachowych.

Literaturę poświęconą stosunkom Japonii z krajami regionu Zatoki Perskiej stanowią 
przede wszystkim opracowania zbiorowe i materiały pokonferencyjne dotyczące uwa
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runkowań politycznych, przemian społecznych i gospodarczych na Bliskim Wschodzie, 
a także zmieniającego się znaczenia Japonii w świecie. Zagadnienia te nie doczekały się 
opracowań w języku polskim. Nie są również w naszym kraju prowadzone analizy pre
zentowanej w monografii tematyki.

W pracy występować będą arabskie, japońskie i angielskie terminy, nazwy własne, 
osobowe i geograficzne. Do zapisu imion i nazwisk arabskich została użyta transkrypcja 
uproszczona, popularnie stosowana w Polsce2 *. Japońskie wyrazy i nazwy własne zapisa
no łacińską transkrypcją języka japońskiego nazywaną po japońsku rómaji (znaki łaciń
skie), w transkrypcji Hepbuma (jap. hebon-shikif. Transkrypcja ta charakteryzuje się 
największą zgodnością z fonetyką angielską, cieszy się uznaniem międzynarodowym 
i jest często stosowana w Polsce. Imiona i nazwiska Japończyków zapisano w porządku 
stosowanym w Europie, najpierw imiona potem nazwisko. Wyrazy obcojęzyczne zapi
sano kursywą.

2 Zasady transkrypcji za: J. Danecki, Gramatyka języka arabskiego, Wydawnictwo Akademickie Dialog, 
Warszawa 2001, t. 1, s. 149-152.

’ Zaproponowanym przez amerykańskiego misjonarza J.C. Hepbuma (1815-1911).
4 The Cooperation Council - Charter, Cooperation Council for the Arab States of the Gulf (online), 

http://www.gcc-sg.org/CHARTER.html (dostęp: 1 maja 2006 r.).
5 Dodatkowe wątpliwości może budzić zapis polskiego nazewnictwa geograficznego zatoki, nad którą 

leżą kraje członkowskie RWAPZ(P), tj. Zatoki Perskiej. Nazwa-pełny zapis (bez nawiasu) - jest zbliżona do 
nomenklatury anglosaskiej The Persian Gulf i odpowiada standardom określonym w dyrektywach redakcyj
nych Organizacji Narodów Zjednoczonych (ST/CS/SER.A/29/Add.2 z 18 sierpnia 1994 r. oraz ST/CS/SER. 
A/29-Rev.l z 14 maja 1999 r.). Coraz częściej stosuje się nazwę The Gulf- Zatoka, jednak odnosi się ją do 
otoczenia zatoki, krajów tam położonych czy toczących się w tym rejonie wydarzeń. Forma przymiotnikowa 
„Perska” w tym znaczeniu jest często pomijana również w tłumaczeniu na język polski. Używanie określenia 
„Zatoka” znajduje również uzasadnienie z uwagi na silną tendencję w świecie arabskim do używania nazew
nictwa ,Zatoka Arabska”, sprzecznego z oficjalną nazwą. W polskiej literaturze przyjęło się również używać 
zapisu „w nawiasie”. Nazwa organizacji por.: Arabowie. Słownik encyklopedyczny pod red. Marka 
M. Dziekana, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, s. 308; Z.M. Doliwa-Klepacki, Encyklopedia 
Organizacji Międzynarodowych, Wydawnictwo ’69, Warszawa 1997, s. 511-512; J. Zdanowski, Historia 
Arabii Wschodniej, Ossolineum, Wrocław 2004, s. 317 i dalej.

W celu uniknięcia niejasności warto również zwrócić uwagę na stosowaną w mono
grafii nazwę organizacji - Rada Współpracy Arabskich Państw Zatoki (Perskiej). Na 
podstawie Karty przyjętej przez państwa założycieli, jej nazwa, w bezpośrednim tłuma
czeniu z języka arabskiego (arab. Madżlis at-Ta’awun li-Duwal al-Chalidż al-Ar obijaj 
na język angielski, przyjęła brzmienie: The Cooperation Council for the Arab States of 
the Gulf. W artykule 1. Karty dodano informację o wprowadzeniu nazewnictwa 
Cooperation Council, a używaniu skrótu GCC4. W języku polskim często stosuje się 
krótką formę nazwy - Rada Współpracy Zatoki (Perskiej) i skrót RWZ(P). Pełną nazwę 
Organizacji tłumaczy się jako Rada Współpracy Arabskich Państw Zatoki (Perskiej) - 
RWAPZ(P). W niniejszej pracy przyjęto dłuższą formę i jej skrót5.

W stosunkach międzynarodowych coraz częściej stosuje się miano Organizacji 
(RWAPZ{P}) dla określenia subregionu Zatoki Perskiej, jaki tworzą monarchie. Stanowi 
to praktykowane uproszczenie nazewnictwa geograficznego (część regionu Zatoki 
Perskiej, Arabia Wschodnia) i odróżnia państwa członkowskie RWAPZ(P) od pozosta
łych krajów regionu, tj. Iraku i Iranu. Podział ten i nazewnictwo uzasadnia wiele podo
bieństw społecznych, politycznych i gospodarczych wśród krajów Zatoki Perskiej, 
a przede wszystkim wyznacza charakter ich stosunków z Zachodem, będącym gwaran

http://www.gcc-sg.org/CHARTER.html
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tem bezpieczeństwa. Podkreślają go również istniejące różnice potencjałów terytorial
nych, ludnościowych i poziomu rozwoju demokracji między Irakiem i Iranem a pań
stwami RWAPZ(P), chociaż i te nie sąjednorodne pod tymi względami6.

6 Szerzej na temat podobieństw i różnic charakteryzujących państwa RWAPZ(P) zob.: A. Kapiszewski, 
NativArab Population and Foreign Workers in the GulfStates, Universitas, Kraków 1999, s. 14-16.

’ Istnieje możliwość wyróżnienia kilku podziałów kontynentu azjatyckiego na regiony, biorąc pod uwagę 
pozostałe kryteria, tj.: geologiczne, tektoniczne, klimatyczne, przyrodnicze, kulturowe, historyczne czy poli
tyczne.

8 Bliski Wschód [w:] M.M. Dziekan (red.), Arabowie. Słownik Encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2001, s. 113-114.

9 W. Maik (red.), ABC Świat - Azja II, t. 2, Wydawnictwo Kupisz, Poznań 1999, s. 9-10.

W polskiej literaturze przedmiotu inwazję Iraku na Kuwejt w 1990 r. i dalszy prze
bieg działań odwetowych koalicji międzynarodowej określa się mianem „wojny w Zato
ce”, bądź „wojny w Zatoce Perskiej”. W niniejszej pracy stosowane będzie określenie 
I wojna w Zatoce Perskiej, co umożliwi jej odróżnienie od kolejnej, II wojny w Zatoce 
Perskiej w 2003 r.

Wyjaśnieniom podlega również stosowane w pracy nazewnictwo regionu, w którym 
leżą państwa będące podmiotem przeprowadzonych analiz - Bliski Wschód. Jest on 
wyróżniany ze względu na geograficzne kryteria podziału Azji7. Określenie Bliski 
Wschód znajduje uzasadnienie w podziale Azji na trzy regiony, a ten przyjął się w nauce 
europejskiej, gdzie kryterium mianownictwa była odległość od Europy: „Bliski”, stano
wi obszar rozciągający się od Basenu Morza Śródziemnego do Zatoki Perskiej; 
„Środkowy”, obejmuje tereny położone na wschód od Zatoki Perskiej; „Daleki”, odnosi 
się do azjatyckich wybrzeży Oceanu Spokojnego. W literaturze anglosaskiej przyjęło się 
używać terminu Środkowy Wschód (Middle East). Określano nim terytoria rozciągające 
się „od Egiptu i Sudanu po region Zatoki Perskiej w Azji Południowo-Zachodniej”8. 
Nomenklatura ta nie przyjęła się w Polsce, dlatego w niniejszej pracy stosowana będzie 
polska nazwa Bliski Wschód dla określenia następujących krajów: Turcja, Cypr, Syria, 
Liban, Irak, Iran, Izrael, Palestyna, Jordania, Egipt, Sudan, Libia, Jemen, Arabia 
Saudyjska, Bahrajn, Kuwejt, Katar, Oman i Zjednoczone Emiraty Arabskie, a także 
w tłumaczeniu na język polski angielskiego określenia Middle East9.





ROZDZIAŁ I

UWARUNKOWANIA ROZWOJU GOSPODARKI 
I POLITYKI ZAGRANICZNEJ JAPONII PO II WOJNIE 

ŚWIATOWEJ

1. PRZYCZYNY PRZEMIAN

Międzynarodowa pozycja Japonii jest wypadkową wielu czynników o charakterze we
wnętrznym i zewnętrznym. W kontekście zarówno politycznym, jak i gospodarczym 
współtworzą ją: położenie geograficzne (terytorium i bogactwa naturalne), społeczeń
stwo (religia i ideologia), a także system polityczny.

Archipelag Japoński rozciąga się na obszarze Azji Wschodniej, na Oceanie Spokojnym 
od wysp Nansen (zwanych potocznie Riukiu) na południu, do Hokkaidó na północy 
i składa się z ok. 4 tys. wysp o łącznej powierzchni ponad 377 tys. km1 2. Na południo
wym zachodzie Morze Wschodniochińskie wyznacza granicę Japonii z Chinami, a na 
zachodzie Morze Japońskie oddziela kraj od Korei Południowej i Północnej oraz Rosji.

1 The Treaty between the Uniled States of America and the Empire of Japan, March 31, 1854 (online), 
„The New York Times”, 17 lipca 1854 r., Special Dispatch to the New York Daily Times, http://query.nytimes. 
com/mem/archivefree/pdf?_r=l&res=9801E2DF123DE034BC4F52DFB166838F649FDE&oref=slogin 
(dostęp 6 maja 2007 r.).

2 Był to czas panowania cesarza Mutsuhito - okres Meiji (Oświeconych Rządów). W epoce tej rozpoczę
to przemiany, które doprowadziły do powstania monarchii konstytucyjnej.

Historycznie Japonia była krajem ubogim i nierozwiniętym. Wpływał na to niedobór 
surowców naturalnych, a także niewystarczająca liczba gruntów uprawnych. Wyspiarskie 
położenie sprzyjało prowadzonej w XVII i XVIII w. polityce izolacjonizmu, czego skut
kiem stało się zapóźnienie Japonii w stosunku do krajów Europy i Stanów Zjednoczonych. 
Dopiero w 1854 r., w wyniku demonstracji siły militarnej, komandor Matthew Perry 
wymusił podpisanie traktatu, na mocy którego udostępniono Amerykanom, w celach 
handlowych, dwa porty1. Podobne umowy zawarto w późniejszych latach z Wielką 
Brytanią, Rosją, Francją i Holandią. Jednak do pełnego otwarcia Japonii na świat doszło 
dopiero w okresie Meiji (1868-1912)2, w wyniku radykalnych przeobrażeń wówczas 
feudalnej i zacofanej Japonii.

http://query.nytimes
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Inną konsekwencją izolacjonizmu była względna jednolitość narodowościowa społe
czeństwa Japonii. Z uwagi na przyjęty system wierzeń i tradycję kraj ten zaliczany jest 
do buddyjsko-konfucjańskiego kręgu cywilizacyjnego. Narodowa religia - sintoizm 
(jap. shinto) - propagowała mityczny i nieziemski obraz rodu cesarskiego. Wskazywała 
również, że Japończycy stanowili rasę wybraną, pochodzącą od bogów, co ideologicznie 
uzasadniało japoński nacjonalizm, militaryzm i ekspansjonizm.

Eskalacja polityki ekspansyjnej nastąpiła w pierwszej połowie XX w. U jej podstaw 
leżały nie tylko imperialne aspiracje państwa (idea „Wielkiej Azji Wschodniej”3), ale 
stymulowały ją również braki surowców mineralnych4. Efektem takiej polityki było 
znaczne zaostrzenie napiętej sytuacji międzynarodowej wokół tego państwa5.

3 Mandżuria miała stanowić „strefę buforową” przed rosnącym zagrożeniem ze strony ZSRR i Chin oraz 
przyczółek dla powiększenia wpływów Japonii w Azji.

4 Celem ekspansji na kontynencie azjatyckim były m.in. zasoby naturalne znajdujące się na tamtym tere
nie. W wyniku modyfikacji ustawodawstwa wewnętrznego w 1934 r. japoński rząd posiadł uprawnienia do 
kontrolowania całego rynku naftowego, w tym mandżurskiego. Znajdujące się tam zasoby ropy naftowej 
wystarczały na pokrycie bieżących potrzeb Japonii.

5 Niedługo po przyjęciu przez Ligę Narodów rezolucji w sprawie Mandżurii (24 lutego 1933 r.) Japonia 
wystąpiła z organizacji (27 marca 1933 r.). Szerzej na ten temat, zob.: D. Bergamini, Japan's Imperial 
Conspiracy, Pocked Books, New York 1972, s. 429-451; E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, 
Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004, s. 133-143; Japan. The Rise of the Militarists [w:] Country Studies 
(online), The Library of Congress, http://countrystudies.us/japan/32.htm (dostęp: 20 stycznia 2006 r.).

6 Konstytucja Japonii z3 listopada 1946 r. weszła wżycie w 1947 r., zob. Konstytucja Japonii, 
tłum. T. Suzuki i P. Winczorek, Ossolineum, Wrocław 1990. Akt ten zniósł zapisy Pierwszej Konstytucji 
Cesarstwa Japonii obowiązującej od 1889 r.

7 Od lutego 2000 r. w Izbie Reprezentantów (jap. Shugiiri) zasiada 480 posłów, a w Izbie Radców (jap. 
Sangiiri) - 252, wybieranych odpowiednio na cztery i sześć lat, w drodze powszechnych wyborów, czego nie 
reguluje konstytucja. Zob. K. Karolczak, Kokkai. Parlament Japonii, Kancelaria Sejmu, Wydawnictwo 
Sejmowe, Warszawa 2005.

Podpisanie przez Japonię i Niemcy paktu antykomintemowskiego 25 listopada 1936 r., 
a następnie 27 września 1940 r. zawarcie porozumienia między Japonią, Niemcami 
i Włochami, dotyczącego między innymi podziału stref wpływów na świecie, a w konse
kwencji dalsze wydarzenia II wojny światowej, doprowadziły ten kraj do ruiny gospodar
czej oraz podpisania aktu kapitulacji 2 września 1945 r.

W wyniku przegranej wojny Japonia została znacznie uzależniona od Stanów 
Zjednoczonych (które okupowały Japonię do 1952 r.) zarówno politycznie, jak i ekono
micznie. Rozwój gospodarczy kraju umożliwiły przede wszystkim strategiczne decyzje 
podjęte pod wpływem Amerykanów. Już 3 listopada 1946 r. uchwalono konstytucję, 
której tekst powstał przy wydatnym udziale Kwatery Głównej Naczelnego Dowództwa 
Sił Sojuszniczych. Regulowała ona zasady, na których oparto ustrój państwa6. Japonia 
stała się monarchią konstytucyjną o parlamentarno-gabinetowym systemie rządów. 
Zmienił się status cesarza - jego świętość i nietykalność zastąpiono funkcjami symbo
licznymi. Naczelnym organem władzy ustawodawczej został dwuizbowy parlament, 
który niezmiennie składa się z niższej Izby Reprezentantów i wyższej - Izby Radców7.

Wraz z wprowadzaniem zasad demokracji likwidowano pozostałości potencjału mi
litarnego kraju i zdelegalizowano stowarzyszenia nacjonalistyczne. Przeprowadzono 
również reformy, których celem było ustanowienie nowego ładu gospodarczego. Dzięki 
najważniejszej z nich - reformie rolnej - wykupiono ziemię uprawną od wielkich właś
cicieli ziemskich i rozdysponowano ją pomiędzy drobnych rolników. Zmierzano do na

http://countrystudies.us/japan/32.htm
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prawy funkcjonowania japońskiej gospodarki, co miało umożliwić normalizację życia 
i odbudowę kraju. Zlikwidowano konglomeraty bankowo-przemysłowe (jap. zaibatsu) 
kontrolowane przez pojedyncze rodziny i silnie powiązane z administracją państwa, 
w rękach których pozostawała większość japońskiej produkcji przemysłowej, przezna
czonej głównie na cele prowadzonej wojny8.

8 Obszernie na temat reform w powojennej Japonii zob. E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, 
s. 190-227. Historię konglomeratów poruszają: R.M. Morek, N. Nakamura, A Frog in a Weil Knows Nothing 
of the Ocean: A History of Corporate Ownership in Japan [w:] R.K. Morek (red.), A History of Corporate 
Governance around the World: Family Business Groups to ProfessionalManagers, The University of Chicago 
Press, 2005, s. 367—465.

9 Amerykańskie władze okupacyjne nie zorientowały się w kompetencji i spójności biurokracji, dokonu
jąc jedynie zmian na kilku najwyższych stanowiskach. Zob. F. Fukuyama, Budowanie świata. Władza i lad 
międzynarodowy w XXI wieku, tłum. J. Serwański, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 53-54; 
E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, s. 199-200.

10 E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, s. 195-196.
11 Tamże, s. 203-207.
12 Zob. Aneks 1. Premierzy Japonii w latach 1948-2007.
13 J. Młodawska, Japonia. Państwo a sektor prywatny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 

s. 24-25.

Władze okupacyjne stanęły przed dylematem oczyszczenia społeczeństwa z wszel
kich przejawów polityki ekspansjonistycznej. Ostatecznie realizację zaleceń powierzono 
urzędnikom japońskim. W wyniku dokonanej przez nich weryfikacji ponad 900 tys. 
osób, ponad 200 tys. usunięto ze stanowisk. Zredukowany, ale silny aparat biurokratycz
ny niewiele się zmienił w okresie powojennym9.

Charakterystyczne dla powojennej Japonii były również przemiany społeczne, doko
nujące się pod znacznym wpływem reform przeprowadzanych przez amerykańskie do
wództwo wojskowe. Zapoczątkowała je zmiana ustawodawstwa wyborczego, uchwalona 
17 grudnia 1945 r., na mocy której między innymi przyznano prawa wyborcze kobietom 
oraz obniżono wiek wyborców. Na wzór amerykańskiego szkolnictwa zreformowano ja
poński system oświaty. Doprowadzono do powstania związków zawodowych, co spotka
ło się z pozytywnym odbiorem japońskich rolników i klasy robotniczej10.

Ubóstwo w pierwszych latach po II wojnie światowej oraz brak perspektyw na po
prawę sytuacji materialnej społeczeństwa, w wyniku narastającego bezrobocia i wyso
kiej stopy inflacji, wywołały niepokoje społeczne, w efekcie których przez Japonię prze
szła fala protestów, demonstracji i strajków11.

W okresie od przyjęcia przez Japonię kapitulacji w sierpniu 1945 r. do zakończenia 
amerykańskiej okupacji Japonii w kwietniu 1952 r., tj. w epoce największych przemian 
społecznych, gospodarczych, a zwłaszcza w sytuacji silnych rozbieżności programo
wych odrodzonych po II wojnie światowej partii politycznych, funkcjonowało siedem 
gabinetów12. Podczas trzecich z kolei rządów premiera Shigeru Yoshidy, w lutym 1949 r., 
do Japonii przybyła misja ekspertów pod przewodnictwem amerykańskiego bankiera 
Josepha Dodge’a, której zadaniem była pomoc przy odbudowie gospodarczej kraju13. 
W wyniku przyjętych reform Japonia wyszła z zapaści gospodarczej. Gwarancje bezpie
czeństwa warunkujące rozwój kraju i jego stabilizację stały się jednak domeną Stanów 
Zjednoczonych.
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2. GOSPODARKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

2.1. Od „cudu gospodarczego" do pęknięcia „bańki mydlanej"

Rozkwit japońskiej gospodarki w drugiej połowie lat 50. umożliwił zahamowanie nega
tywnych trendów makroekonomicznych: wysokiej stopy inflacji, bezrobocia i deficytu 
w bilansie płatniczym okresu powojennego14. Obserwowany wówczas wzrost produkcji 
i zatrudnienia był z jednej strony wypadkową przyjętego po II wojnie światowej progra
mu reform i restrykcyjnej polityki rządowej, a z drugiej - stymulowała go wojna kore
ańska, która wybuchła w czerwcu 1950 r. Operacje zbrojne prowadzone przez siły ONZ 
(w większości amerykańskie) w Korei, zgodnie z polityką Kwatery Głównej, opierały 
się na dostawach japońskich materiałów (głównie pojazdów mechanicznych, urządzeń 
komunikacyjnych i tekstyliów)15. Pod dowództwem generała Douglasa MacArthura16, 
na terenie Wysp Japońskich rozmieszczono kontyngenty wojskowe ONZ, które również 
zaopatrywał japoński przemysł. Tak zwane zamówienia specjalne w 1953 r. osiągnęły 
wartość około 1 mld USD17.

14 Obszernie na temat czynników wzrostu japońskiej gospodarki po II wojnie światowej zob.: M. 
Dobraczyński, Światowa ekspansja gospodarki japońskiej, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 
1975.

15 Szerzej na temat dostaw specjalnych zob.: C. Andressen, Krótka historia Japonii. Od samurajów do 
Sony, Wydawnictwo Akademickie Dialog 2004, s. 108; E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, s. 215— 
-217.

16 W kwietniu 1951 r. generała Douglasa MacArthura na stanowisku Naczelnego Dowódcy Sił 
Sprzymierzonych zastąpił generał Matthew B. Ridgway.

17 Szerzej na ten temat: E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, s. 216; T. Cohen, Remaking Japan. 
The American Occupation as a New Deal, The Free Press, New York 1987.

18 W 2001 r. przyjęło nazwę Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (ang. Ministry of Economy, 
Trade and Industry, METI). Szerzej na temat roli tego resortu w tworzeniu korzystnych warunków gospodar
czych zob.: B. Drelich-Skulska, Ewolucja zagranicznej polityki ekonomicznej Japonii u progu XXI wieku, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002, s. 109-120; 
J. Młodawska, Japonia. Państwo a sektor prywatny; E. Markowska, Państwo jako regulator gospodarki kra
jów uprzemysławiających się - doświadczenia Japonii i Republiki Korei [w:] E. Markowska, M. Szostak 
(red.), Państwo wobec zacofania i rozwoju, Warszawa 1991, s. 121-151.

Zagraniczna polityka ekonomiczna tamtego okresu była pochodną ogólnej polityki 
ekonomicznej. Wytyczana była pierwotnie decyzjami premiera Yoshidy, który uznawał 
aktywność ekonomiczną za priorytet działalności państwa. Czynniki ekonomiczne po
zostające w rękach rządu miały odegrać istotną rolę w realizacji tej polityki i wspomagać 
politykę zagraniczną. Korzystając z sojuszu militarnego ze Stanami Zjednoczonymi, 
rząd postawił sobie za cel odbudowę kraju, jego przemysłu i wkroczenie na rynki mię
dzynarodowe. Od 1952 r. Japonia uczestniczy w pracach Międzynarodowego Banku 
Odbudowy i Rozwoju oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Cele rozwojo
we wspierano centralnymi decyzjami administracyjnymi.

W 1951 r. japońskie Ministerstwo Handlu i Przemysłu (ang. Ministry of Commerce 
and Industry, MCI), które wznowiło działalność w 1946 r., przekształcono w Minister
stwo Handlu Międzynarodowego i Przemysłu (ang. Ministry of International Trade and 
Industry, MITI), celem poprawy sytuacji w handlu zagranicznym Japonii18.

Na początku lat 50. całkowicie zreformowano system bankowy. W 1950 r. powołano 
Japoński Bank Eksportowo-Importowy (ang. Export-Import Bank of Japan), który po
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dobnie jak przed II wojną światowąmiał wspierać transakcje japońskich przedsiębiorstw 
handlowych. W wyniku przekształcenia przedwojennego Yokohama Specie Bank po
wstał Bank Tokijski, specjalizujący się w wymianie zagranicznej. W 1951 r. zlikwido
wano Bank Odbudowy i zastąpiono go nową instytucją zajmującą się świadczeniem 
nisko oprocentowanych pożyczek inwestycyjnych - Japoński Bank Rozwoju19.

19 J. Kaja, Eseje o japońskiej ekonomii i gospodarce, Wydawnictwo Naukowe Semper, Warszawa 1996, 
s. 23.

20 JETRO do dzisiaj funkcjonuje na podobnych zasadach, szerzej na ten temat zob.: JETRO (online), 
Japan Extemal Trade Organization, http://www.jetro.go.jp/ (dostęp: 13 stycznia 2006 r.); Powołanie 
Organizacji zob. J. Kaja, Eseje o japońskiej..., s. 25-26.

21 J. Kaja, Eseje o japońskiej..., s. 26.
22 Por. Historical Statistics of Japan. kalue of Japan Imports by Principal Country (Area) of Origin 

(1946-2003), Statistics Bureau & Statistical Research and Training Institute, http://www.stat.go.jp/data/cho- 
uki/zuhyou/18-02.xls (dostęp: 1 maja 2006 r.); Historical Statistics of Japan. Value of Japan Exports by 
Principal Country (Area) of Origin (1946-2003), Statistics Bureau & Statistical Research and Training 
Institute, http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/ 18-01.xls (dostęp: 1 maja 2006 r.).

2J E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, s. 234-240.

W 1958 r. powstała Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego (ang. Japan 
External Trade Organization, JETRO), zajmująca się wspieraniem wymiany międzyna
rodowej poprzez promocję japońskiego eksportu20. Celem intensywnej polityki proeks
portowej japońskiego rządu było „wzbudzenie woli narodu do eksportu”, a nie tylko 
przedsiębiorstw odpowiedzialnych za produkcję21.

Po II wojnie światowej japoński handel zagraniczny opierał się głównie na ścisłej 
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi22. Wykorzystywanie amerykańskich technologii 
umożliwiło szybki rozwój lokalnej produkcji przemysłowej. Importowano gotowe ma
szyny i urządzenia, nabywano licencje, zawierano umowy o pomocy technicznej. 
Inicjatywy przedsiębiorstw realizowane były przy wydatnym udziale MITI i zaowoco
wały dynamicznym rozwojem przemysłu stoczniowego, włókienniczego, elektrycznego 
i elektronicznego oraz motoryzacyjnego. Różnorodnie kształtowała się sytuacja w prze
myśle surowcowym. Z jednej strony, w wyniku niewystarczającej ilości i jakości kopa
lin oraz w obliczu strajków w kopalniach i elektrowniach podupadał przemysł węglowy. 
Z drugiej, wraz z wdrożeniem zagranicznej technologii przetwarzania ropy naftowej na 
paliwa znajdujące ostatecznych nabywców, rozwijał się przemysł petrochemiczny23.

Najważniejszym partnerem handlowym Japonii po II wojnie światowej były Stany 
Zjednoczone (por. wykres 1.1). Wiatach 50. udział japońskiego importu z Ameryki 
Północnej stanowił blisko 45% całkowitego importu, w tym z USA - 35%. Wysoka za
leżność rozrachunków z tym regionem sukcesywnie malała, a pod koniec XX w. dosta
wy z tego kierunku zmniejszyły się do ponad 25% udziału w japońskim imporcie, w tym 
z USA blisko 23%. Wraz z umacnianiem się tendencji integracyjnych w regionie Azji 
Wschodniej rosła zależność handlowa pomiędzy Japonią a innymi krajami azjatyckimi. 
Udział japońskiego importu z tego kierunku wzrastał od 31% (w latach 60.) do 46% na 
przełomie wieków. Podobnym trendem, lecz o słabszym nasileniu, charakteryzował się 
import z Europy. W drugiej połowie XX w. udział importu z krajów europejskich w cał
kowitym japońskim imporcie wzrósł z 8,2% do 17,4%.

http://www.jetro.go.jp/
http://www.stat.go.jp/data/cho-uki/zuhyou/18-02.xls
http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/
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Wykres 1.1. Udział wybranych regionów świata w japońskim imporcie w drugiej połowie XX w. (w %)

■ lata 50. ■ lata 60. ■ lata 70. ■ lata 80. ■ lata 90.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Kalue of Japan Imports by PrincipalCountry (Area) ofOrigin (1946-2003) [w:] 

Historical Statistics ofJapan (online), Statistics Bureau, MIC, Japan, http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/18-02.xls 

(dostęp: 21 marca 2006 r.).

W latach 50. wartość japońskiego importu wyniosła łącznie ponad 9,5 mld JPY. 
W kolejnej dekadzie sprowadzane do Japonii towary osiągnęły wartość trzykrotnie 
większą tj. 31,6 mld JPY. W latach 70. japoński import zamknął się łączną kwotą 145,9 
mld JPY, a w następnych dekadach wzrósł do 285,8 i do 332,6 mld JPY24.

24 Obliczenia własne na podstawie danych: Historical Statistics of Japan. Value of Japan Imports by 
Principal Country (Area) of Origin (1946-2003).

Znaczącą pozycję handlową w rozrachunkach z Japonią zajmowały kraje położone 
nad Zatoką Perską. W latach 50. ich udział z wyłączeniem Iranu i Iraku w całkowitym 
japońskim imporcie wyniósł 5,4% (513,6 mld JPY). W kolejnej dekadzie, pomimo że 
sam udział zwiększył się nieznaczne (tj. wzrósł on o ponad 1% do poziomu 6,5%), jego 
wartość była już czterokrotnie wyższa - 1,85 bln JPY. Zasadniczy wzrost znaczenia tego 
regionu w japońskim imporcie nastąpił w latach 70., kiedy wartość importu z regionu 
Zatoki Perskiej (z wyłączeniem Iranu i Iraku) przekroczyła 24 bln JPY, co odpowiadało 
za 16,6-procentowy udział w geograficznej strukturze japońskiego importu. Wzrost zna
czenia regionu Zatoki Perskiej w wymianie handlowej Japonii odbywał się kosztem 
zmniejszenia importu z innych kierunków. O ile Japonia zabiegała o utrzymywanie kon
traktów z partnerami z pozostałych krajów azjatyckich oraz z odległej Europy, co skut
kowało względnie stałym udziałem tych regionów w rozrachunkach z Japonią o tyle 
w drugiej połowie XX w. nastąpił znaczny spadek importu ze Stanów Zjednoczonych.

10 września 1955 r. Japonia dołączyła do Układu Głównego w Sprawie Ceł i Handlu 
(ang. Generał Agreement on Tariffs and Trade, GATT). Nie wszystkie państwa człon
kowskie wyraziły zgodę na udzielenie Japonii pełnych przywilejów. Dostosowywanie 
japońskiej gospodarki do światowych warunków wymagało zliberalizowania ceł, co na

http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/18-02.xls
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stąpiło w kolejnych latach. Do 1963 r. rząd uwolnił cła na ponad 90% towarów, a Japonia 
stała się pełnoprawnym członkiem GATT. 28 kwietnia 1964 r. kraj ten został przyjęty do 
Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. Organization of Economic 
Cooperation and Development, OECD)25.

25 PostwarJapanese Diplomacy andMajor Diplomatic Ejforts byJapan in 1984 [w:] Diplomatic Bluebook 
1985. Review of Recent Developments in Japan’s Foreign Relations (online), MOFA, Japan, Tokyo 1985, 
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/ 1985/1985-3-1.htm (dostęp: 12 października 2006 r.).

26 Obliczenia własne na podstawie Historical Statistics of Japan. Value of Japan Exports by Principal 
Country (Area) of Origin (1946-2003).

27 P. Bożyk, Zagraniczna i międzynarodowa polityka..., s. 194-195.
28 Temat środków stosowanych w celu ograniczenia japońskiego importu podnosi m.in.: P. Kennedy, 

Mocarstwa świata. Narodziny, rozkwit, upadek. Przemiany gospodarcze i konflikty zbrojne w latach 1500- 
2000, tłum. M. Kluźniak, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 1995 r., s. 449-450.

25 Przyczyny wysokiego tempa wzrostu w Azji Wschodniej oraz osiągnięcia wewnątrzregionalnej specja
lizacji i komplementarność! analizuje: E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji..., s. 106-126, 
228-224.

30 E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, s. 298-300.

W 1965 r. po raz pierwszy w powojennej historii Japonia odnotowała dodatnie saldo 
w bilansie handlowym. Taki stan utrzymuje się do dzisiaj, z wyjątkiem lat 1967-1968 
oraz kryzysów energetycznych wiatach: 1973-1975 i 1979-1980. Wzrastała popular
ność japońskich towarów na rynkach międzynarodowych. Koniunkturę w latach 60. sty
mulował również popyt związany z zamówieniami na potrzeby wojny w Wietnamie. 
Wśród największych odbiorców japońskiej produkcji w tamtym okresie należy wymie
nić Stany Zjednoczone (29% wiatach 60.), kraje azjatyckie 34% i europejskie 14%. 
Japoński eksport w tym okresie wzrósł blisko czterokrotnie, z ponad 1,5 bln JPY 
w 1960 r. do blisko 6 bln JPY w 1969 r.26

Stosowanymi w pierwszym okresie rozwoju japońskiej gospodarki metodami wspie
rania handlu zagranicznego było subwencjonowanie eksportu, a w imporcie ogranicze
nia para- i pozataryfowe. W zakresie stosowanych środków należy wymienić: preferen
cyjne kredyty inwestycyjne i łatwiejszy dostęp do dewiz dla przedsiębiorstw 
eksportowych, ulgi ubezpieczeniowe i podatkowe, a także działalność państwa za grani
cą promującą japoński eksport. Ograniczenia w imporcie, z których korzystał japoński 
rząd, to: ograniczenia ilościowe, zwiększone wymagania jakościowe, sanitarne i wetery
naryjne, kwoty importowe, dobrowolne ograniczenia importu i inne27.

Wraz ze wzrostem znaczenia japońskich produktów na międzynarodowych rynkach 
narastała wroga reakcja Amerykanów i Europejczyków, zaniepokojonych powiększają
cym się deficytem w rozrachunkach z Japonią28.

Nowo uprzemysłowione kraje Azji Południowo-Wschodniej stały się atrakcyjnym 
rynkiem dla japońskiego przemysłu. Proeksportowa i proinwestycyjna strategia rozwoju 
regionu doprowadziła do osiągnięcia wyższego tempa wzrostu gospodarczego w porów
naniu z innymi krajami i regionami świata już w latach 60.29 W japońskiej zagranicznej 
polityce ekonomicznej zasadniczego wymiaru nabrały założenia przedstawione przez 
premiera Takeo Fukudę podczas wizyty w Manili w 1977 r. Japonia zobowiązała się do 
współpracy z państwami ASEAN w zakresie pomocy ekonomicznej i pokojowego 
współistnienia. Premier Fukuda był również orędownikiem współpracy z krajami 
Bliskiego Wschodu30.

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/
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Do osiągnięcia szybkiego tempa rozwoju gospodarczego, znacznie wyższego niż 
w innych krajach, przyczyniło się wiele czynników, takich jak: polityka gospodarcza 
państwa, planowanie strategiczne, działalność grup przemysłowych (jap. keiretsu), sto
sunki pracy, wartości społeczne i kulturowe31. W latach 1952-1973 przeciętna roczna 
stopa wzrostu PK.B Japonii wynosiła 10% i utrzymywała się na poziomie ponad 2% 
wyższym niż w Niemczech, najdynamiczniej rozwijającym się kraju zachodnim32.

31 Uwarunkowania rozwoju gospodarczego Japonii pozostają popularnym przedmiotem analiz, por.: 
M. Dobraczyński, Światowa ekspansja..., F. Tomczak, Japonia wieś - rolnictwo - agrobiznes, Wydawnicwo 
Key Text, Warszawa 1997; P. Kennedy, Mocarstwa świata..., s. 448-460; C. Andressen, Krótka historia 
Japonii..., s. 102-125.

32 J. Kaja, Eseje o japońskiej..., s. 24.
33 K. Kurihara, The Growth Potential of the Japanese Economy, Baltimore-London 1971, s. 2, za: 

M. Dobraczyński, Światowa ekspansja..., s. 8-9.
34 Szerzej na ten temat zob. T. Kowalik, Współczesne systemy ekonomiczne. Powstawanie, ewolucja, 

kryzys. Warszawa 2000, s. 108; J. Bossak, Japonia. Strategia rozwoju w punkcie zwrotnym, Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 1990.

35 Dane źródłowe dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych w ujęciu zmian miesięcznych, zob.: Historical 
Statistics of Japan. Consumer Price lndex - Japan in Generał (1970-2003), (online), Statistics Bureau & 
Statistical Research and Training Institute, http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/22-12.xls. (dostęp: 23 
kwietnia 2006 r.).

36 Historical Statistics of Japan. Palue of Japan Exports by Principal Country (Area) of Origin (1946- 
2003); Historical Statistics of Japan. Value of Japan Imports by Principal Country (Area) of Origin (1946- 
2003).

Podczas odbudowy japońskiej gospodarki (lata 1946-1952) średnia roczna stopa 
przyrostu dochodu narodowego wyniosła 11%, w okresie normalizacji (1953-1958) 
- 7%, a podczas liberalizacji przypadającej na lata 1955-1962 - 10,3%. W okresie 
„podwojenia dochodu”, będącym planem rządu premiera Hakato Ikedy z 1960 r. (lata 
1961-1970), osiągnięto 11-procentową średnioroczną stopę przyrostu dochodu narodo
wego brutto33. Jednocześnie warto podkreślić, iż planowanie strategiczne stanowiło waż
ne narzędzie polityki gospodarczej Japonii34. Szybkie tempo wzrostu dochodu narodo
wego zahamował kryzys będący między innymi skutkiem pierwszego szoku naftowego, 
pomimo wysiłków podejmowanych w zakresie kontroli stanu gospodarki oraz prowa
dzenia restrykcyjnej polityki zarówno budżetowej, jak i monetarnej.

Japoński rząd zdołał w znacznym stopniu skompensować rosnące wydatki na zakup 
importowanych surowców energetycznych skumulowaną nadwyżką w bilansie handlo
wym z poprzednich okresów. Umacniający się kurs jena wspomagał zagraniczne wydat
ki, gdy narastające zjawiska inflacyjne znacznie je utrudniały35.

Całkowita wartość japońskiego importu zamknęła się w 1972 r. kwotą 7,2 bln JPY, 
w 1973 r. wzrosła do 10,4 bln JPY, a w 1974 r. osiągnęła poziom 18,1 bln JPY. Tak wy
soki poziom importu w znacznym stopniu został skompensowany przychodami ze sprze
daży japońskich towarów na rynkach zagranicznych. Na przestrzeni trzech lat budżeto
wych - od 1972 r. do 1974 r. - wartość japońskiego eksportu zwiększyła się odpowiednio 
od 8,8 bln JPY, przez 10,0 bln JPY do 16,6 bln JPY36.

W tym okresie, zgodnie z wcześniejszymi decyzjami japońskiego rządu, postępował 
wzrost wydajności pracy, obniżanie jej kosztów, a także rozwijanie przemysłu zaawan
sowanych technologii, co stało się sposobem na konkurowanie z krajami mającymi do

http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/22-12.xls
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godny dostęp do surowców energetycznych i na restrykcje polityki celnej nakładane na 
import z Japonii37.

37 C. Andressen, Krótka historia..., s. 132-133.
38 Pierwotnie była to grupa sześciu państw, po dołączeniu Kanady w 1976 r. zyskała miano „Grupy 

Siedmiu”. Obszernie na temat uwarunkowań powołania, członków pierwotnych, funkcjonowania współczes
nej Grupy Siedmiu, zob.: A. Dybczyński, Środowisko międzynarodowe a zachowania państw, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006, s. 93-111; A. Dybczyński, Grupa Siedmiu [w:] T. Łoś-Nowak 
(red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota - mechanizmy działania - zasięg, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s. 218-234.

39 Na początku lat 80. ujawniono największą w historii Japonii aferę korupcyjną, tzw. aferę Lockheeda. 
Spory wśród polityków doprowadziły do wcześniejszego rozwiązania parlamentu w 1983 r. Szerzej na ten 
temat zob.: A. Gruszczyk, Japonia - ekspansja ekonomiczna i skandale polityczne [w:] M. Bankowicz (red.), 
Historia polityczna świata XX wieku 1945-2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 
2004, t. 2, s. 532-533.

40 Gerald L. Curtis podkreśla, że stosunki japońsko-amerykańskie w znacznym stopniu zostały zdetermi
nowane kształtowaniem się tzw. zagadki handlowej, jak określono wymianę handlową pomiędzy partnerami 
na przestrzeni trzech dekad, od lat 70. do 90., por. G.L. Curtis, U.S. Policy toward Japan from Nixon to 
Clinton. An Assessment [w:] G.L. Curtis (red.), New Perspectives on U.S.-Japan Relations, Tokyo 2000. 
Sytuację gospodarczą Japonii w kontekście stosunków ze Stanami Zjednoczonymi w drugiej połowie lat 80. 
analizująm.in.: K.G. Van Holzerem, The Japan Problem, „Foreign Affairs”, 1986-1987, vol. 65, nr 2, s. 288— 
303; G.R. Packard, Coming U.S.-Japan Crises, „Foreign Affairs”, 1987-88, vol. 66, nr 2, s. 348-367; 
M. Mansfield, The U.S. and Japan: Sharing Our Destinies, „Foreign Affairs”, 1989, vol. 68, nr 2, s. 3-15; 
E.W. Spencer, Japan as Competitor, „Foreign Policy”, 1990, issue 78, s. 153-172.

41 Szerzej na ten temat zob.: M. Kowalik, Japonia - kraj więdnącej wiśni? Od sukcesu do stagnacji go
spodarczej [w:] Prace i Materiały Instytutu Studiów Międzynarodowych, Szkoła Główna Handlowa, 
Warszawa 2004, nr31, s. 321-255; E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, s. 310-312.

42 P. Bożyk, Zagraniczna i międzynarodowa polityka..., s. 196-197.

Kraj stosunkowo szybko zdołał wyjść z kryzysu i dołączył do grona rozwiniętych 
państw świata. W 1975 r. wraz z pięcioma najbardziej uprzemysłowionymi krajami 
świata (Wielką Brytanią, Francją, Niemcami, Włochami i Stanami Zjednoczonymi) za
wiązał współpracę w ramach Grupy Siedmiu (G-7)38, poprzez którą zwiększył swój 
wpływ na globalną politykę gospodarczą.

Drugi szok naftowy również odcisnął swoje piętno na japońskiej gospodarce. Wzrost 
kosztów importu i deficyt w rozrachunkach handlowych z zagranicą w latach 1979-1980 
spowodował zmniejszenie tempa wzrostu gospodarczego. W innych uprzemysłowio
nych krajach wywołał jeszcze większe straty, stąd pojawiły się naciski na Japonię doty
czące zmniejszenia nadwyżki w bilansie handlowym. Japoński rząd w kolejnych latach 
dążył więc do pobudzenia konsumpcji wewnętrznej.

Lata 80. obok braku stabilizacji japońskiej sceny politycznej39 przyniosły równowagę 
makroekonomiczną w postaci niskiej stopy inflacji i bezrobocia. Państwo powoli odcho
dziło od modelu dyrektywnego planowania, ograniczono ingerencję MITI w kształtowa
nie struktury produkcji. Niskie ceny surowców związane z trzecim szokiem naftowym 
wpłynęły na ożywienie gospodarcze. Jednak długotrwała zniżka cen surowców nie leża
ła w interesie Japonii, jeśli uwzględni się polityczne i sojusznicze zobowiązania tego 
państwa. Powiększająca się nadwyżka handlowa w rozrachunkach Japonii ze Stanami 
Zjednoczonymi oraz Europą Zachodnią, doprowadziła do sporu między partnerami40. 
U jego podstaw leżał przewartościowany kurs dolara w stosunku do innych walut41. 
Rosła aktywność Japonii w forach OECD i GATT. Japonia występowała z inicjatywami 
liberalizującymi rynek wewnętrzny, wdrażając ustalenia rundy tokijskiej42. We wrześniu 
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1985 r. zawarto porozumienie między przedstawicielami rozwiniętych państw świata 
(tzw. Plaża Accord), w wyniku którego strony uzgodniły działania w zakresie narodo
wych polityk monetarnych i fiskalnych zmierzających do redukcji wartości dolara43.

43 Wartość dolara w stosunku do jena w pierwszym roku po wdrożeniu postanowień Plaża Accord uległa 
30% zmniejszeniu. Kurs walutowy dolara w 1985 r. wyniósł 238 jenów, gdy w 1986 r. - 168 jenów. Por. 
Aneks 8. Kurs walutowy jena w stosunku do dolara amerykańskiego w latach 1950-2005.

4,1 Wielkości produktu krajowego brutto per capita w cenach bieżących, za: World Economic Outlook 
Database, April 2007, (online), Intemational Monetary Fund, www.imf.org (dostęp: 21 marca 2006 r.).

45 J. Grabowiecki, Japonia, s. 195-200.

W 1987 r. po raz pierwszy w historii Japończycy stali się bardziej zamożni od 
Amerykanów. PKBpercapitaw Japonii wyniósł 19,8 tys. USD, a Stanów Zjednoczonych 
19,5 tys. USD44. Japoński rząd powoli odchodził od etatyzmu, tokijska giełda papierów 
wartościowych cieszyła się popularnością wśród inwestorów zagranicznych, rosły ceny 
akcji i nieruchomości i umacniała się koniunktura „bańki mydlanej” (ang. bubble econo- 
my).

Od 1987 r. można mówić o diametralnych zmianach w japońskiej polityce ekono
micznej. Dzięki ograniczeniu do minimum roli MITI i umożliwieniu bankom prowadze
nia samodzielnej akcji kredytowej przedsiębiorstw przewartościowano zagraniczną 
i międzynarodową politykę ekonomiczną.

Rosła zależność gospodarcza krajów regionu Azji i Pacyfiku. 12 listopada 1989 r. 
Japonia weszła w skład pierwotnych członków Współpracy Gospodarczej Azji Pacyfiku 
(ang. Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC).

W 1990 r. wraz z załamaniem się japońskiego rynku papierów wartościowych, do
chodziło do pękania ekonomii „bańki mydlanej”. Przedsiębiorstwa szukały ratunku 
w eksporcie i inwestycjach zagranicznych, a państwo liberalizowało import wyrobów 
przemysłowych. Najniższy poziom ceł lub zerowe stawki miał import surowców, w dal
szej kolejności półfabrykaty, a najwyższe cła nakładano na wyroby wysoko przetworzo
ne. Niski, 2-procentowy był jednak udział wyrobów przemysłowych, na które obowiązy
wały najwyższe ponad 30-procentowe cła. Podniesiono kwoty taryfowe i inne 
ograniczenia, jednak do dzisiaj te para- i pozataryfowe środki w postaci rozbudowanej 
procedury celnej, wymogów sanitarnych, bezpieczeństwa i serwisu, licencji importo
wych, a także zakazów importowych (roślin i zwierząt) mają o wiele większe znaczenie 
dla ochrony japońskiego rynku niż cła.

Lata 90. charakteryzowała stagnacja gospodarcza i deflacja. Wzrost bezrobocia i za
dłużenia społecznego budził obawy Japończyków, których uspokajano obniżką podat
ków i możliwością podjęcia pracy przy robotach publicznych. Rząd aktywizował rów
nież sektor przedsiębiorstw poprzez akcję kredytową, co w rezultacie zaowocowało 
krótkotrwałym ożywieniem.

W 1997 r., w sytuacji wybuchu „kryzysu azjatyckiego” w Tajlandii, który wpłynął na 
dalszą aprecjację jena, zmniejszyła się konkurencyjność japońskich produktów za grani
cą. Negatywną sytuację na rynku spotęgowała seria bankructw instytucji finansowych45. 
Kryzys w regionie stał się kolejną przesłanką do zacieśniania współpracy pomiędzy 
państwami. W 1997 r. Japonia przyłączyła się do powołania forum ASEAN+3, plat
formy współpracy między państwami członkowskimi Stowarzyszenia Narodów Azji 

http://www.imf.org
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Południowo-Wschodniej (ang. Association of South East Asian Nations) a Chińską 
Republiką Ludową, Japonią i Koreą Południową16.

46 Analiza pozycji regionalnej Japonii zob. E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie..., s. 154— 
-166.

XXI w. przyniósł długo oczekiwane ożywienie w japońskiej gospodarce. Pomimo iż 
w 2002 r. poziom recesji był największy, w kolejnych latach odnotowano wzrost gospo
darczy związany z rosnącym popytem konsumpcyjnym zarówno w Japonii, jak i wśród 
największych odbiorców japońskiego eksportu (Chin i Stanów Zjednoczonych). Nie 
zmienia to jednak faktu, że gospodarka Japonii pozostaje niesłychanie uzależniona od 
wahań koniunktury na tych rynkach. Spadek eksportu do tych krajów, w sytuacji gdy 
blisko ćwierć produkcji krajowej Japonii tworzy wymiana handlowa z zagranicą, może 
okazać się katastrofalny. Równie niepokojąco wysoki i najwyższy w świecie pozostawał 
poziom długu publicznego, stanowiąc poważny problem dla japońskich polityków.

2.2. Postulaty energetyczne - znaczenie ropy naftowej

W wyniku przyjętego po II wojnie światowej programu reform profil japońskiej gospo
darki oparto na działach przemysłu: ciężkiego, przetwórczego i chemicznego, co wyma
gało zwiększania nakładów surowcowych. Ograniczano produkcję przemysłową opartą 
na węglu kamiennym na korzyść paliw płynnych. Rósł import ze źródeł zewnętrznych. 
Ponieważ większość dostaw ropy naftowej przed II wojną światową pochodziła z kon
traktów z firmami międzynarodowymi, rząd Japonii nie miał doświadczeń w aktywnym 
prowadzeniu biznesu na rynku naftowym. Próby usamodzielnienia się Japonii poprzez 
zdobycie bezpośredniego dostępu do złóż w Mandżurii i Indochinach zakończyły się 
niepowodzeniem, a w konsekwencji kapitulacją Japonii w II wojnie światowej. Podczas 
amerykańskiej okupacji polityka w zakresie zabezpieczenia Japonii w surowce opierała 
się na kontraktach z koncernami naftowymi. W latach 50. japoński rząd nie posiadał 
żadnych udziałów w rodzimych czy międzynarodowych firmach, zajmujących się eks
ploatacją złóż, a brak strategii prowadzenia tego typu przedsięwzięć wyeliminował za
angażowanie krajowych rafinerii oraz firm zajmujących się sprowadzaniem ropy nafto
wej do Japonii. Gospodarka Japonii stała się bardzo wrażliwa na wszelkie zakłócenia na 
rynku paliwowym.

W 1956 r. dostawy ropy naftowej zostały zagrożone w konsekwencji kryzysu sue- 
skiego. Na świecie oczekiwano podwyżek cen surowców, a także obawiano się, że ich 
pojawienie się lawinowo wywoła kryzys finansowy. Japonia, nie angażując się w roz
wiązywanie konfliktu między Egiptem a Izraelem (i popierającymi go Francją i Wielką 
Brytanią), podjęła próbę zabezpieczenia własnych dostaw poprzez bezpośrednie nego
cjacje z rządami państw arabskich. Dzięki japońskim przedsiębiorcom, którzy zainicjo
wali niezależną od koncernów międzynarodowych działalność wydobywczą w rejonie 
Zatoki Perskiej, w pertraktacje włączył się japoński rząd. W grudniu 1957 r. zawarto 
japońsko-saudyjskie porozumienie dotyczące koncesji na wydobywanie ropy naftowej, 
a podobne, ale między Japonią i Kuwejtem - w czerwcu 1958 r.

Niepokojące doświadczenia na rynku naftowym wskazywały Japonii potrzebę na
wiązania trwałej współpracy z krajami producenckimi, aby ochronić własne interesy. 
Równie istotne było dla Japonii i państw zachodnich posiadanie reprezentacji przed gre- 46 
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miami arabskimi. Rolę mediatora w sytuacji embarga na dostawy surowców w 1956 r. 
odgrywała OECD. Ogłoszenie wtedy stanu kryzysu, związanego z blokadą Kanału 
Sueskiego, spowodowało podjęcie przez tę organizację koordynacji dostaw ropy. 
W 1964 r. członkiem organizacji została również Japonia. W trakcie działań zbrojnych 
w 1967 r. podczas wojny czerwcowej, gdy znowu zagrożone zostały dostawy surowców 
do Europy i Stanów Zjednoczonych, przy sprzeciwie Francji, Niemiec i Turcji podjęto 
decyzję o ponownej koordynacji działań przez OECD.

W 1967 r. japoński rząd założył Japan Petroleum Development Corporation - insty
tucję, której celem było świadczenie pomocy technicznej i finansowej w podejmowanej 
przez prywatne przedsiębiorstwa działalności w przemyśle wydobywczym. Do lat 70. 
rozpoczęto realizację 50 japońskich przedsięwzięć zagranicznych w branży, jednak za
ledwie dwa odnotowały sukcesy i zaopatrywały Japonię w surowce. W 1965 r. dostar
czały one 12,9% całego importu ropy do Japonii. Do lat 70. w zasadniczej mierze mię
dzynarodowe koncerny naftowe zapewniały dostawy surowców. W 1973 r. osiem 
spośród nich odpowiadało za 74,1% dostaw, podczas gdy niezależne firmy dostarczały 
8,5%, a firmy japońskie jedynie 8,3%47. Taki podział źródeł dostaw uzależniał Japonię 
nie tylko od sytuacji na międzynarodowym rynku surowcowym, ale i od działania firm 
paliwowych oraz krajów producentów surowców. Z jednej strony, stałe i w gwarantowa
nych ilościach dostawy ropy naftowej przysłaniały japońskim decydentom możliwe za
grożenia związane z przerwaniem dostaw. Z drugiej strony, kraje bogate w złoża traciły 
znaczne przychody ze sprzedaży surowców, z uwagi na prym międzynarodowych kom
panii naftowych. Zdobyte doświadczenia w eksploatacji oraz posiadane zasoby i środki 
umożliwiły tym firmom przejmowanie rynków i dyktat cenowy. Przedsiębiorstwa wy
wodzące się z państw producentów odpowiadały w 1973 r. za 9,2% dostaw do Japonii48. 
Jednak z perspektywy lat nieskomplikowany układ, dzięki któremu zaspokajane były 
potrzeby naftowe Japonii, przybrał znamiona sytuacji wikłającej interesy gospodarcze 
kraju, a więc jego rozwój ekonomiczny z kwestiami politycznymi - zaangażowaniem 
państwa na niestabilnym Bliskim Wschodzie. Silna koncentracja wysiłków nad zbudo
waniem potęgi gospodarczej przyniosła wymierne efekty w latach 70. Niskie ceny su
rowców wpłynęły na wzrost konsumpcji przemysłowej oraz inwestycji, co sprzyjało 
umocnieniu nadwyżki w bilansie handlowym Japonii.

47 Petroleum Association of Japan, za: T. Hamauzu, The changing Structure of oil connections [w:] 
K. Sugihara, J.A. Allan, Japan in the contemporary Middle East, Routlegde, New York and London, 1991, 
s. 73.

4" Tamże.
49 Pozostałą część energii produkowano z węgla (15%), gazu ziemnego (2%) oraz w hydroelektrowniach 

(4%), elektrowniach jądrowych (1%) i w nowych źródłach energii (1%), por. Energy in Japan Today (online), 
Agency for Natural Resources and Energy, http://www.enecho.meti.go.jp/english/policy/policy/in_japan. 
html (dostęp: 14 sierpnia 2006 r.).

Wybuch wojny Jom Kippur w 1973 r. i dalsze wydarzenia skutkujące Szokiem nafto
wym zachwiały również japońską gospodarką. Arabscy producenci ropy naftowej nało
żyli embargo na dostawy surowca między innymi do Japonii. Ekonomiczne znaczenie 
embarga dla gospodarki Japonii było ogromne, z uwagi na fakt, iż w 1973 r. energetyka 
Japonii była w 77% uzależniona od ropy naftowej, w całości pochodzącej z importu49.

Wahania w podaży surowca oraz kilkakrotny wzrost cen powodowały destabilizację 
utrzymującego się w poprzednich dekadach wzrostu gospodarczego w Japonii. Na prze

http://www.enecho.meti.go.jp/english/policy/policy/in_japan
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łomie 1973 i 1974 r. ropa podrożała blisko czterokrotnie (z około 3 do ponad 11 USD za 
baryłkę). Jej cena nigdy nie powróciła do wartości sprzed kryzysu. Uzgodnienia pomię
dzy członkami OPEC, podczas kolejnych konferencji, przynosiły stopniowe podwyżki 
cen surowca. Pojawiły się odstępstwa od obowiązującej teoretycznie przez okres 5 lat 
stałej ceny ustalonej w Teheranie w 1971 r. (2,995 USD za baryłkę). Pierwszy wzrost 
miał miejsce na początku października 1973 r., przed wybuchem wojny i kryzysu. 
W wyniku kolejnych konsultacji 16 października podniesiono cenę baryłki do poziomu 
5,341 USD, a w grudniu, za namową szacha Iranu i wbrew opinii Saudyjczyków, podję
to decyzję o dalszej podwyżce do 11,875 USD za baryłkę50.

“ Ceny tzw. lekkiej ropy, z ang. light oil, LT, za: The Cambrigde History of Iran, Cambridge University 
Press, Cambridge 1991, t. 7, zał. 6, s. 695.

51 „Intemational Herald Tribune”, 17-18 listopada 1973 r., s. 2, za: AP, 16 listopada 1973 r., Tokyo.
52 S. Sunayama, GCC Relations with Japan, Gulf Research Center, Dubai 2003, cyt., s. 27.
53 „Intemational Herald Tribune”, 24-25 listopada 1973 r., s. 1, za: AP, 23 listopada 1973 r., Tokyo.
S1 D. Oberdorfer, New Controls in Prospect. Japan ’s Staggering Economy Reels Under Oil Price Blow, 

„Intemational Herald Tribune”, 25 grudnia 1973 r., s. 1-2, za: WP, 24 grudnia 1973 r., Tokyo.
55 Japan Takes Steps to Reduce Worsening Payments Deficit, „Intemational Herald Tribune”, 18 grudnia 

1973 r., s. 6, za: AP-DJ, 17 grudnia 1973 r., Tokyo.

Kiedy na początku listopada zmniejszenie dostaw ropy naftowej do Japonii zaczęło 
być odczuwalne, rząd przyjął program oszczędności energii, który dotyczył głównie za
sad korzystania z ropy naftowej i elektryczności w przemyśle oraz transporcie. 
Zaleceniami odnośnie do oszczędzania zostały objęte miejsca rozrywki: bary, restauracje, 
kabarety, które miały być zamykane wcześniej niż zazwyczaj, a także domy towarowe, 
gdzie proszono o ograniczenie korzystania z wind o 20%. Pojawił się również zapis do
tyczący ograniczenia prędkości ruchu do 80 km/h oraz informacja o planowanym 
zamknięciu ponad 43 tys. stacji paliwowych51.

Na wieść o problemach z importem ropy naftowej oraz w odpowiedzi na ogranicze
nia rządowe japońskie społeczeństwo zareagowało paniką. Wzrost cen paliw spowodo
wał strajki taksówkarzy oraz masowe zakupy dóbr konsumpcyjnych. Wykupywano nie 
tylko paliwa, ale także towary konsumpcyjne, detergenty i papier toaletowy52. Aby prze
ciwdziałać negatywnym nastrojom społecznym, rząd podjął decyzję o jednorazowej 
sprzedaży podstawowych towarów po niższych i stałych cenach53. Zachwiane zostało 
poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego społeczeństwa, umocnione przez lata gospo
darczego rozkwitu.

Japonia została zmuszona do szybkiego zgromadzenia rezerw finansowych na pokry
cie kosztów sprowadzenia droższego surowca. Obawiano się wpływu pogarszającego 
się salda bilansu płatniczego na stan gospodarki. W tym celu rząd podejmował szeroko 
zakrojone środki naprawcze mające podnieść poziom rezerw walutowych. Oficjalne re
zerwy Japonii spadły z 19 do 13 mld USD od lutego do listopada 1973 r.54 Ministerstwo 
Finansów wprowadziło ograniczenia kupna walut obcych dla turystów, a także obniżyło 
maksymalną wysokość jednorazowego przekazu środków finansowych z 3 do 1 tys. 
USD. Ograniczono zakupy nieruchomości na kredyt w walutach obcych. Umożliwiono 
obcokrajowcom zakładanie rachunków w japońskich bankach. Wprowadzono system 
pożyczek dla importerów japońskich towarów. Akcję zmniejszenia podaży pieniądza 
podjął również Bank Japonii (ang. Bank of Japan, jap. Nippon Ginkó) poprzez likwida
cję znacznych udogodnień dla banków komercyjnych w finansowaniu importu55. Aby 
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przeciwdziałać postępującemu umacnianiu się jena w stosunku do innych walut, 
a w szczególności do amerykańskiego dolara (kurs poniżej poziomu 280 JPY za 1 USD 
utrzymywał się od lutego do grudnia 1973 r.), a taki uważano za szkodliwy dla gospodar
ki, podjęto decyzję o wyprzedaży dolara. Interwencja na rynku walutowym, mająca na 
celu zapobieganie niekorzystnym wahaniom waluty, stanowiła typowe narzędzie, jakim 
posługiwał się Bank Japonii. W rezultacie podjętych działań kurs walutowy oscylował 
wokół 300 JPY za 1 USD, co stanowiło najwyższą wartość od czasu rewaluacji z sierp
nia 1971 r., gdy kurs 360 JPY za 1 USD ustalono na poziomie 308 JPY za 1 USD56. 
Informacje o kolejnych podwyżkach cen surowców przyjmowano w Japonii z obawą 
i niepokojem o stan gospodarki.

56 Historical Statistics of Japan. Foreign Exchange Rates (1950-2003) (online), Statistics Bureau &
Statistics Research and Training Institute, http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/18-10.xls (dostęp: 21 
października 2006 r.).

57 D. Oberdorfer, New Controls in Prospect. Japan 's Staggering Economy Reels Under Oil Price Blow, 
„Intemational Herald Tribune”, 25 grudnia 1973 r., s. 1-2, za: WP, 24 grudnia 1973 r., Tokyo.

58 Tamże.
59 Crisis Starts to Hit Jobs, „Intemational Herald Tribune”, 20 grudnia 1973 r., s. 9, za: AP-DJ, 19 grudnia 

1973 r., Tokyo.
“ Japan Airlines Told to Halve Piane Buying, „Intemational Herald Tribune”, 21-22 grudnia 1973 r., s. 9, 

za: Reuters, 20 grudnia 1973 r., Tokyo.

Wzmagające się oczekiwania inflacyjne oraz polityka cenowa państw OPEC wpłynę
ły na deprecjację japońskiej waluty. Pod koniec grudnia 1973 r. minister handlu między
narodowego i przemysłu Yasuhiro Nakasone opowiadał się za natychmiastowym wdro
żeniem kontroli przebiegu procesów gospodarczych. Zwrócił również uwagę na 
możliwość zaaranżowania międzynarodowej konferencji producentów i konsumentów 
ropy naftowej celem przedyskutowania wpływu zwiększających się obecnie oraz zapo
wiadanych, przyszłych podwyżek cen surowców57.

Tokijska giełda papierów wartościowych odnotowała spadki wartości indeksów no
towanych tam spółek. Najwięcej straciły te zajmujące się produkcją przemysłową stali, 
przedsiębiorstwa samochodowe, a także związane z przemysłem elektrycznym58.

Kryzys energetyczny spowodował wystąpienie szerzej rozumianych i negatywnych 
konsekwencji. Po raz pierwszy w grudniu 1973 r. jeden z większych pracodawców, 
przedsiębiorstwo Toshiba (skrót od: Tókyd Shibaura Electric Co.), ogłosił zmianę poli
tyki kadrowej i planowane na wiosnę następnego roku zmniejszenie naboru nowych pra
cowników. Wydawało się to wówczas zaskakujące, gdyż jeszcze jesienią Ministerstwo 
Pracy zaprezentowało dane statystyczne wskazujące, że na każdego poszukującego przy
padały dwa stanowiska pracy59.

Ograniczenia dotyczyły niemal wszystkich działów gospodarki. Minister transportu 
zlecił wstrzymanie zaplanowanych przez Japan Airlines na 1973 r. zakupów sześciu 
boeingów 747, a siedmiu kolejnych przełożenie na następny rok. Podobne wytyczne 
otrzymały pozostałe linie lotnicze. Ali Nippon Airways miały zrezygnować z dwóch lock- 
heedów L-1011, a Toa Domestic Airlines zaniechać nabycia trzech douglasów DC-960.

Rządowe przygotowania do ogłoszenia stanu wyjątkowego uprzedziło złagodzenie 
ograniczeń importowych ogłoszonych przez państwa OAPEC 25 grudnia 1973 r. Jeszcze 
dzień wcześniej agencje prasowe potwierdziły deklarację rządu Japonii odnośnie do 
wprowadzenia działań kryzysowych. Na podstawie uchwalonych przez parlament dwóch 

http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/18-10.xls
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ustaw, pierwszej zezwalającej na kontrolę zużycia energii, drugiej dotyczącej poziomu 
cen i dystrybucji artykułów pierwszej potrzeby, rząd przyjął program działań na wypa
dek konieczności ogłoszenia stanu wyjątkowego. 26 grudnia podano, iż plan ten zostanie 
zrewidowany61.

61 Japan sets program on Economic Crises, „Intemational Herald Tribune”, 22-23 grudnia 1973 r., s. 7, 
za: Reuters, 21 grudnia 1973 r.,Tdkyo,P).O\>erdoTte,Energy Emergency is Declaredby Japan, „Intemational 
Herald Tribune”, 24 grudnia 1973 r., s. 1-2, za: WP, 23 grudnia 1973 r., Tokyo; Energy Emergency is Declared 
by Japan, „Intemational Herald Tribune”, 24 grudnia 1973 r., s. 1; Japan Postpones Emergency Oil Action, 
„Intemational Herald Tribune”, 27 grudnia 1973 r., s. 1-2, za: NYT, 26 grudnia 1973 r., Tokyo.

62 Dane źródłowe dotyczące indeksu cen konsumpcyjnych w ujęciu zmian miesięcznych, zob: Historical 
Statistics of Japan. Consumer Price lndex - Japan in Generał (1970-2003), (online), Statistics Bureau & 
Statistical Research and Training Institute, http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/22-12.xls (dostęp: 
23 kwietnia 2006 r.).

63 Oberdorfer D., New Controls in Prospect. Japan ’s Staggering Economy Reels JJnder Oil Price Blow, 
„Intemational Herald Tribune”, 25 grudnia 1973 r., s. 1-2, za: WP, 24 grudnia 1973 r., Tokyo.

64 S. Okita, Natural Resource Dependency and Japanese Foreign Policy, „Foreign Afiairs”, 1974, vol. 52, 
nr 4, s. 714-724.

Sposób, w jaki Japonia starała się uporać z niedostatkiem ropy naftowej, najlepiej 
opisuje stan uzależnienia gospodarki od bliskowschodnich surowców. Komplementarne 
działania rządu i największych instytucji przemysłowych zmierzały we wszystkich moż
liwych sferach do minimalizacji negatywnych skutków niedoboru i znacznego wzrostu 
cen surowców. O ile deklaracje państw OAPEC odnośnie do przywrócenia dostaw do 
Japonii zostały zrealizowane i w znacznej mierze stabilizowały sytuację, o tyle wyraźne 
obawy ekonomistów budził wzrost cen ropy naftowej ogłaszany przez producentów znad 
Zatoki Perskiej. Każde podniesienie cen surowców wpływało bowiem na kilkuprocento
wy wzrost indeksu cen hurtowych i konsumpcyjnych62, których wartości i tak były wy
sokie, zważywszy na narastającą inflację. Wysoki poziom cen wpływał więc na ograni
czanie popytu krajowego. MITI stanęło przed kłopotliwą decyzją dotyczącą poniesienia 
kosztów droższego importu. Chcąc między innymi ustrzec się przed eskalacją negatyw
nych nastrojów społecznych, japoński rząd podjął decyzję o przerzuceniu dodatkowych 
kosztów importu surowców na przedsiębiorstwa nimi handlujące, którym zabraniano 
podnoszenia cen paliw odsprzedawanych na rynku.

W konsekwencji okres kryzysu po pierwszym szoku naftowym wiązał się ze znacz
nymi spadkami rentowności sprzedaży firm handlujących surowcami. Potencjał gospo
darki Japonii, analizowany w kontekście skumulowanej nadwyżki w bilansie handlo
wym państwa z poprzednich okresów, a także spadek kursu jena pomogły Japonii 
skompensować znaczne wydatki importowe. W 1972 r. wydatki Japonii na import su
rowców wyniosły 4,4 mld USD i stanowiły 20% całkowitej wartości przywożonych 
towarów. Spodziewano się, że w 1973 r. wartość rachunku energetycznego importowa
nych surowców wzrośnie trzykrotnie i będzie oscylowała pomiędzy 12 a 15 mld USD63. 
Pomimo podejmowanych wysiłków kontroli stanu gospodarki oraz restrykcyjnej poli
tyki zarówno budżetowej, jak i monetarnej, tempo wzrostu gospodarczego zostało osła
bione.

W celu przeciwdziałania spadkowi produktu narodowego, wynikającemu ze znacz
nego udziału drogiego importu kluczowych dla japońskiej gospodarki dóbr produkcyj
nych, japońscy ekonomiści postulowali podjęcie działań zapobiegawczych64. Najważniej
sze z nich miały dotyczyć:

http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/22-12.xls
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- dywersyfikacji geograficznej dostaw surowców energetycznych;
- współpracy z innymi krajami w celu importu większej liczby wyrobów goto

wych, do których produkcji zużywa się znaczną ilość energii, ze szczególnym 
uwzględnieniem regionu Bliskiego Wschodu;

- stopniowego eliminowania wysokoenergetycznych gałęzi przemysłu i zastępo
wania innymi bardziej oszczędnymi;

- promowania oszczędnego korzystania z energii wśród Japończyków, a także 
zwiększenia wykorzystywania surowców wtórnych;

- rozważenia możliwości zmniejszenia tempa rozwoju gospodarczego, którego 
stopa była znacznie niższa od wzrostu stopy importu surowców energetycz
nych65.

65 Tamże, s. 720-723.
“ International Environment Surrounding Japan [w:] Diplomatic Bluebook for 1974. Review of Recent 

Developments in Japan 's Foreign Relations (online), The Ministry of Foreign Affairs, Japan, Tokyo 1975, http:// 
www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1974/1974-l.htm (dostęp: 28 maja 2006 r.).

67 T. Hamauzu, The changing Structure of oil connections [w:] K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in the 
contemporary Middle East, s. 75.

Jedną z metod realizacji powyższych celów była współpraca z krajami znajdującymi 
się w podobnej sytuacji energetycznej. W 1974 r. Japonia stała się jednym z szesnastu 
państw członków założycieli Międzynarodowej Agencji Energetyki (ang. International 
Energy Agency, IEA). Stanowisko rządu japońskiego w kwestii współpracy w ramach 
IEA, z uwagi na wysoki stopień uzależniania od importowanych surowców, podyktowa
ne było głównie troską o bezpieczeństwo energetyczne państwa66. Stwierdzono, że jedy
nie konstruktywny dialog między producentami a konsumentami ropy uchroni strony od 
sytuacji kryzysowych. W tym celu postulowano prowadzenie nie tylko wielostronnych 
rozmów z krajami producenckimi, ale także dwustronnych negocjacji.

Przypadek gospodarki Japonii po pierwszym kryzysie naftowym dowodzi, iż możli
we było zarówno otrząśnięcie się ze skutków szoku, jak i wyciągnięcie z niego wnio
sków i wdrożenie wymaganych zmian. Straty finansowe, związane z podwyżką cen su
rowców, w pewnym stopniu rekompensowała nadwyżka w bilansie handlowym Japonii. 
Przeważającą pozycję eksportową odbudowała Japonia już w trzecim roku po kryzysie, 
najszybciej wśród państw OECD. Utrata znacznych możliwości rozwojowych, jakie 
oferowała tania ropa naftowa, podkreśliła potrzebę dbania o kontakty z kontrahentami 
z Zatoki Perskiej.

Sytuacja energetyczna Japonii w czasie drugiego szoku naftowego była zdecydowa
nie odmienna niż podczas pierwszego. Wdrażane zmiany polityki energetycznej obej
mowały bowiem geograficzną dywersyfikację dostaw surowców. Rozwijano w tym celu 
współpracę z państwami Azji Wschodniej i Pacyfiku, eksploatującymi złoża ropy nafto
wej i gazu ziemnego. Istniały również realne szanse zastąpienia irańskiego eksportu 
zwiększonymi dostawami od producentów z Półwyspu Arabskiego. Znacznie zmniej
szono zależność od koncernów naftowych na rzecz transakcji zawieranych bezpośred
nio z firmami arabskimi67. Równocześnie zadbano o zróżnicowanie źródeł energii na 
potrzeby energetyki i przemysłu. W tym celu rozwinięto energetykę jądrową oraz zwięk
szono import węgla kamiennego i gazów płynnych. Olbrzymim sukcesem zakończyła 
się akcja oszczędności w użytkowaniu energii przez przemysł. Wdrożono ustawodaw-

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1974/1974-l.htm
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stwo zapewniające zapasy ropy naftowej na 90-100 dni68. Oczywiście nie marginalizuje 
to katastrofalnego dla japońskiej gospodarki znaczenia wysokich cen ropy naftowej 
w latach 1979-1981, chociaż Japonia, dzięki posiadanym nadwyżkom w bilansie płatni
czym, mogła sobie pozwolić na zakupy po cenach rynkowych, zdecydowanie wyższych 
od cen kontraktowych oraz oficjalnych.

68 S. Sunayama, GCC Relations..., s. 37.
69 Energy in Japan Today (online), Agency for Natural Resources and Energy, http:www.enecho.meti. 

go.jp/english/policy/policy/injapan.html (dostęp: 23 maja 2006 r.).
70 Historical Slatistics of Japan. Imports of Crude Oil by Region and Country (F.Y. 1970-2001) (online), 

Statistics Bureau & Statistical Research andTraining Institute, http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/10- 
12.xls (dostęp: 21 maja 2006 r.).

71 Trzy „Es” pochodzi od ang.: energy security, economic growth, environmentalprotection, por. Strategy 
and Approaches of Japan 's Energy Diplomacy (online), April 2004, The Ministry of Foreign Affairs, http:// 
www.mofa.go.jp/policy/energy/diplomacy.html (dostęp: 2 maja 2007 r.).

Od 1982 r., charakteryzującego się najniższą konsumpcją energii wy wołaną drugim 
szokiem naftowym, do czasów obecnych w Japonii rosło zużycie energii69. Pod koniec 
lat 80. japońska gospodarka wyrównała spadek importu ropy naftowej, będący konse
kwencją programu oszczędności przyjętego podczas drugiego kryzysu energetycznego.

Na przestrzeni lat 80. zależność od dostaw z krajów Bliskiego Wschodu kształtowa
ła się średnio na poziomie 71%, w tym zszejkanatów znad Zatoki Perskiej - średnio 
60%. Pozostałą część pokrywał import z regionu Azji i Pacyfiku. W latach 90. blisko
wschodnia ropa naftowa zaspokajała blisko 90% potrzeb importowych Japonii. Wzrosła 
zależność handlowa z krajami basenu Zatoki Perskiej70 71 (por. tabela 1.1).

Tabela 1.1. Japoński import ropy naftowej według krajów pochodzenia w latach 80. (w baryłkach dziennie)

Producent 1980 1985 1989

Bliski Wschód 3 065 573 2 338 532 3 033 466

• w tym szejkanaty 2 730 456 1 994 276 2 412 041

Pozostałe kraje świata 1 563 861 1 405 019 1 697 552

RAZEM: 4 294 317 3 399 295 4 109 593

Źródło: opracowanie własne na podstawie: T. Hamauzu, The changing Structure of oil connections [w:| K. Sugihara, J.A. 

Allan, Japan in the contemporary..., s. 60, za: Petrolem Association of Japan.

Podczas I i II wojny w Zatoce Perskiej (w 1991 r. i 2003 r.) oraz w sytuacjach przej
ściowych niestabilności na rynkach naftowych najwięksi w świecie producenci surow
ców, tj. państwa OPEC, kompensowali podaż ropy naftowej, co pozwalało Japonii 
utrzymać import na poziomie zapotrzebowania.

W XXI w., przy rosnących cenach surowców oraz stałej grupie dostawców na japoń
ski rynek, gabinet premiera Junichiro Koizumiego (2001-2006) podjął komplementarne 
działania, realizując tzw. politykę naftową (ang. oilpolicy). Jej nadrzędny cel polegał na 
równoczesnym wdrażaniu polityki bezpieczeństwa energetycznego, dążeniu do wzrostu 
gospodarczego oraz podejmowaniu działań w kierunku ochrony środowiska naturalne
go, określanej jako trzy Es1'.

http://www.enecho.meti
http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/10-12.xls
http://www.mofa.go.jp/policy/energy/diplomacy.html
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W polityce bezpieczeństwa energetycznego państwa (ang. energy security), polega
jącej na zabezpieczeniu stałych dostaw surowców, Japonia zmierza do deregulacji rynku 
energetycznego i liberalizacji handlu. Umożliwi to redukcję kosztów dostaw energii 
oraz wpłynie na poprawę jej ekonomicznej efektywności (ang. economic efficiency). 
Podkreśla się przy tym potrzebę redukcji emisji CO2 w związku z globalnym ocieple
niem w ramach ochrony środowiskowej (ang. emironmentalprotection). U podstaw re
alizacji polityki naftowej Japonii leżą tzw. ustawy naftowe. Są to regulacje pozwalające 
na liberalizację importu surowca i dające swobodę działania w warunkach rynkowych 
lokalnym rafineriom i firmom zajmującym się handlem paliwami72. Działania te wyma
gają koordynacji prac kilku resortów, między innymi: spraw zagranicznych - realizują
cego odpowiednią politykę zagraniczną państwa (ang. oil diplomacy), gospodarki i śro
dowiska. Polityka wdrażana przez poszczególne ministerstwa deleguje odpowiednie 
jednostki do realizacji zadań związanych z energetyką73 *.

72 W marcu 1996 r. uchwalono prawo liberalizujące import produktów naftowych, wspomagając tym 
samym rozwój konkurencji (ang. Provisional Measures Law an the Importation of Specific Kinds of 
Petroleum), zob. Recent Steps with Regard to Oil Policy (online), Agency for Natural Resources and Energy, 
www.enecho.meti.go.jp/english/policy/oil/recent_steps.html (dostęp: 12 maja 2006 r.).

” W Japonii pod auspicjami rządowymi działa kilka instytucji zajmujących się kwestiami energetyki, 
a są to: Agency for Natural Resources and Energy, Nuclear and lndustrial Safety Agency, Atomie Energy 
Commission, Nuclear Safety Commission of Japan oraz ponad dwadzieścia organizacji pozarządowych. Por. 
Energy in Japan 2005 (online), Agency for Natural Resources and Energy, http://www.enecho.meti.go.jp/ 
energy2005.pdf (dostęp: 12 maja 2006 r.).

11 Strategy and Approaches of Japan ’s Energy Diplomacy (online), MOFA, Japan, April 2004, http:// 
www.mofa.go.jp/policy/energy/diplomacy.html (dostęp: 2 maja 2007 r.).

W przyjętej w kwietniu 2004 r. strategii dotyczącej polityki energetycznej Japonii 
(ang. Strategy and Approaches of Japan ’s Energy Diplomacy11') podkreślono zależność 
Japonii od dostaw energii oraz wyznaczono zaangażowanie resortu spraw zagranicznych 
w poszczególnych działaniach. Pierwsza z postulowanych inicjatyw polegała na zapew
nianiu rezerw i sprawnej reakcji w sytuacji kryzysowej, dzięki przyjęciu zgodnych 
z międzynarodowymi standardów składowania zapasów paliw. W tym celu Japonia sta
rała się stworzyć system reakcji kryzysowej w ramach organizacji APEC oraz forum 
ASEAN+3. Według wewnętrznego ustawodawstwa zmierza ona do utrzymania zapasów 
paliw płynnych na poziomie 167-dniowego zużycia wewnętrznego. Drugi kierunek 
działań polega na utrzymywaniu przyjaznych stosunków z krajami Bliskiego Wschodu, 
innymi producentami ropy naftowej oraz państwami leżącymi wzdłuż międzynarodo
wych morskich szlaków handlowych. Prowadzony jest międzynarodowy dialog między 
państwami producentami i konsumentami ropy naftowej na forum Międzynarodowej 
Agencji Energetycznej oraz Organizacji Państw Eksportujących Ropę Naftową. Celem 
działań ma być dywersyfikacja dostaw surowca. Równie istotna pozostaje kwestia dy
wersyfikacji źródeł energii w celu zmniejszenia ryzyka uzależnienia od jednego surow
ca. Tu zwraca się uwagę na potrzebę zwiększenia importu gazu ziemnego oraz współpra
cy międzynarodowej w zakresie wykorzystania odnawialnych oraz nowych źródeł 
energii. Następne zagadnienie dotyczy konieczności oszczędzania i podnoszenia efek
tywności zużycia energii oraz korzystania z alternatywnych jej źródeł z uwagi na ochro
nę środowiska naturalnego. Kwestie energetyczne powinny być osiągane z uwzględnie
niem tzw. trzy „Es” również w odniesieniu do współpracy międzynarodowej 

http://www.enecho.meti.go.jp/english/policy/oil/recent_steps.html
http://www.enecho.meti.go.jp/
http://www.mofa.go.jp/policy/energy/diplomacy.html
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w dziedzinie korzystania ze źródeł energii wywołujących najmniejsze z możliwych 
szkody środowiskowe. Japonia promuje badania i współpracę nad metodami oszczędza
nia i wydajnego wykorzystania źródeł energii poprzez konsultacje bilateralne i między
narodowe. Podejmowane będą też starania zmierzające do zwiększenia społecznej 
i międzynarodowej akceptacji dla japońskiej polityki nuklearnej. W krajach rozwijają
cych się wspierana będzie rozbudowa infrastruktury pozwalającej na szersze wykorzy
stanie energii odnawialnej. Japonia angażuje się też we wspieranie współpracy na rzecz 
redukcji ogólnej emisji gazów powodujących efekt cieplarniany, zapisanej w Protokole 
z Kioto75. Ostatnia z podnoszonych w strategii kwestii dotyczy wsparcia Wspólnoty 
Niepodległych Państw oraz państw Europy Środkowej i Wschodniej w działaniach za
wartych w Traktacie Karty Energetycznej76. Podkreśla się także zaangażowanie Japonii 
we wdrażaniu „współpracy dla rozwoju źródeł energii oraz poprawy infrastruktury 
w krajach producenckich”77.

75 Protokół z Kioto jest porozumieniem w sprawie globalnego ocieplenia oraz uzupełnieniem Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych dotyczącej Zmian Klimatycznych (ang. United Nations Framework 
Convention on Climate Change) przyjętej podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro w 1992 r. Protokół po
wstał podczas konferencji w Kioto w grudniu 1997 r., a wszedł w życie 16 lutego 2005 r.

76 Traktat Karty Energetycznej reguluje zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej i odnośnych 
aspektów ochrony środowiska. Został on podpisany 17 grudnia 1994 r. w Lizbonie, przez większość państw 
europejskich, z wyjątkiem Serbii i Czarnogóry, kraje byłego ZSRR, Japonię i Australię. Europejska Karta 
Energetyczna została przyjęta 17 grudnia 1991 r. w Hadze.

77 Strategy and Approaches of Japan 's Energy Diplomacy...
78 Założenie to nosi miano „dyplomacji surowców”, tłum, własne z ang. resource diplomacy, zob.: Fiscal 

2005 Annual Energy Report (Outline) (online), Agency for Natural Resources and Energy, Ministry of 
Economy, Trade and Industry, Japan, June 2006, http://meti.go.jp/english/report/downloadfiles/ 
FY2005EnergyWP_outline.pdf (dostęp: 12 kwietnia 2007 r.), s. 7-8.

79 W Japonii wielkości nabywanej ropy naftowej zwykło się podawać w kilolitrach.
80 Preliminary Report on Petroleum Statistics, March 2007, 27th April 2007 (online), The Ministry of 

Economy, Trade and Industry, Japan, http://www.meti.go.jp/ english/statistics/data/h2j5810e.html (dostęp: 
29 kwietnia 2007 r.).

U podstaw współczesnej japońskiej polityki energetycznej leży postępujący wzrost 
potrzeb surowcowych w Azji. W ostatnich latach rząd tego kraju podjął wiele starań 
zmierzających do zacieśniania współpracy z krajami azjatyckimi (Chiny, Indie, ASEAN), 
charakteryzującymi się wysokim poziomem zużycia energii oraz z największymi produ
centami surowców w świecie (Rosja, Brazylia, Irak, Arabia Saudyjska). Kooperacja ta 
stanowiła podstawę strategii realizowanej polityki energetycznej78. Zakres współpracy 
obejmował zagadnienia dotyczące oszczędzania energii, ochrony środowiska naturalne
go, bezpieczeństwa energetycznego, zrównoważonego wzrostu ekonomicznego i roz
woju nowoczesnych technologii przetwórstwa surowców naftowych.

W lutym 2007 r. większość dostaw ropy naftowej do Japonii (tj. 88,1 % lub 16 471 021 
kl79) pochodziła z krajów Bliskiego Wschodu. Udział importu monarchii znad Zatoki 
Perskiej w tym okresie wyniósł 75,5%. Najwięcej dostarczała Arabia Saudyjska - 29,4%, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie - 26,7%, Katar - 7,7%, Kuwejt -7,6%, strefa neutralna 
- 2,5%, Oman - 1,6%. Podobna struktura dostaw ropy naftowej utrzymywała się w la
tach 2005 i 2006 i wyniosła odpowiednio: 75% i 76,5%80. Na tej podstawie można przy
jąć, iż ten stabilny trend będzie się utrzymywał w kolejnych latach.

http://meti.go.jp/english/report/downloadfiles/
http://www.meti.go.jp/
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W drugiej połowie XX w. zużycie energii w Japonii charakteryzowało się tendencją 
rosnącą. Wyjątek stanowiły lata kryzysów, następujące w wyniku szoków naftowych 
z 1973 r. i 1979 r., kiedy pod wpływem wysokich cen, ograniczeń zewnętrznych i we
wnętrznych zużycie ropy naftowej malało81. Współcześnie, wraz z obserwowanym oży
wieniem gospodarczym, odnotowano wzrost zużycia energii zarówno w przemyśle, 
transporcie, jak i w konsumpcji detalicznej82.

81 Por. Aneks 7. Konsumpcja ropy naftowej w latach 1965-2004 (w tys. baryłek dziennie).
82 Energy in Japan Today, (online), Agency for Natural Resources and Energy, www.enecho.meti.go.jp/ 

english/policy/policy/injapan.html (dostęp: 23 maja 2006 r.).
83 Koszt wytworzenia lkWh przez elektrownię jądrową wyniósł 5,9 jenów, natomiast energii słonecznej 

i pochodzącej z elektrowni wiatrowych odpowiednio: 46-66 jenów i 9-14 jenów. Zob.: Energy in Japan 2005, 
(online), Agency for Natural and Resources and Energy, www.enecho.meti.go.jp/energy2005.pdf (dostęp: 
12 maja 2006 r.).

W japońskiej energetyce udział najpopularniejszego źródła energii - ropy naftowej, 
charakteryzował się trendem malejącym. Zależność ta wynosiła w 1973 r. 77%, pod ko
niec XX w. zmniejszyła się do 52%, a w 2002 r. ukształtowała się na poziomie 50%. 
Według prognoz należy oczekiwać dalszej redukcji wspomnianego udziału nawet do po
ziomu 45% w 2010 r. Od pierwszego szoku naftowego do początków XXI w. odnotowa
no wzrost udziału innych nośników energii w całkowitym zużyciu energii, co prezentuje 
tabela 1.2.

Tabela 1.2. Źródła energii w Japonii w latach 1973-2002 (w %)

Źródło energii 1973 1990 2000 2002

Ropa naftowa 77 58 52 50

Węgiel 15 17 18 20

Gaz ziemny 2 10 13 14

Energia jądrowa 1 9 12 12

Energia z elektrowni wodnych 4 4 3 3

Energia geotermalna 0 0,1 0,2 2

Nowe źródła energii 1 1 1 1

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Agency for Natural Resources and Energy, www.enecho.meti.go.jp/en- 

glish/policy/policy/injapan.html (dostęp: 23 maja 2006 r.).

Najbardziej kontrowersyjnym źródłem w japońskiej energetyce pozostawała energia 
jądrowa, która jest wolna od emisji CO2, czego znaczenie podnosi się w obliczu global
nego ocieplenia. W 2005 r. planowano uruchomienie do 2010 r. kilkunastu nowych elek
trowni jądrowych. Przekonanie japońskiej opinii publicznej do budowy nowych siłowni 
jądrowych wydaje się jednak niezwykle trudne, zwłaszcza iż w społeczeństwie japoń
skim wciąż żywe jest wspomnienie o atomowej zagładzie, jaka dotknęła w 1945 r. 
Hiroszimę i Nagasaki. Znacznie bezpieczniejsze, lecz zarazem bardziej kosztowne w po
równaniu z energią jądrową, są nowe, alternatywne źródła energii83. „Czysta” energia 
jest pozyskiwana między innymi dzięki elektrowniom słonecznym i wiatrowym, a także 
ze spalania odpadów i biomasy. To właśnie w Japonii wytwarza się ponad 40% świato
wej produkcji energii słonecznej. Produkcja samochodów o napędzie elektrycznym i hy

http://www.enecho.meti.go.jp/
http://www.enecho.meti.go.jp/energy2005.pdf
http://www.enecho.meti.go.jp/en-glish/policy/policy/injapan.html
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brydowym, napędzanych gazem ziemnym czy metanolem jest również najbardziej za
awansowana właśnie w Japonii84. Znaczne zasoby energii geotermalnej stanowiąobecnie 
rezerwuar dla rosnących potrzeb energetycznych kraju. Geotermia zaspokaja je w zale
dwie kilku procentach, ale jej wykorzystanie rośnie z roku na rok85.

84 W 1997 r. firma Toyota rozpoczęła seryjną produkcję samochodu o napędzie hybrydowym. Podobnie 
uczyniła Honda i inne koncerny samochodowe.

85 Patrz wyżej: tabela 2.2. Zmiana udziału podaży różnych rodzajów energii w Japonii w latach 1973— 
-2002 (w %).

86 Konstytucja Japonii, s. 32-33.
87 Tamże, s. 35.
88 Ministry of Foreign Affairs (Gaimushó) [w:] J.A.A. Stockwin, Dictionary of Modern Politics of Japan, 

RoutledgeCurzon, London & New York 2003, s. 166-167.

3. ELEMENTY JAPOŃSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ

3.1. Zarys uwarunkowań

Japońska polityka zagraniczna ewoluowała pod wpływem międzynarodowych i lokal
nych oddziaływań. Wśród wielu czynników o charakterze społecznym, politycznym 
i gospodarczym kluczową rolę należy przypisać konstytucji Japonii, sojuszowi ze 
Stanami Zjednoczonymi, a także sytuacji międzynarodowej, ze szczególnym uwzględ
nieniem uwarunkowań na Dalekim Wschodzie.

U podstaw japońskiej polityki zagranicznej znajduje się, wprowadzona przy pomocy 
Amerykanów, konstytucja. Jej pacyfistyczne założenia zapisano już w preambule:

My, naród japoński, pragniemy pokoju po wszystkie czasy, jesteśmy głęboko świadomi szczyt
nych ideałów rządzących stosunkami między ludźmi, jesteśmy zdecydowani zabezpieczyć nasze 
bezpieczeństwo i nasze istnienie, ufając w sprawiedliwość i dobrą wiarę pokój miłujących naro
dów świata. Pragniemy zajmować zaszczytne miejsce w międzynarodowej społeczności, dążącej 
do zachowania pokoju oraz usunięcia z ziemi po wszystkie czasy tyranii i niewolnictwa, ucisku 
i nietolerancji. Uznajemy, że wszystkie narody świata mają prawo żyć w pokoju, wolne od lęku 
i biedy’6.

W artykule 9. wskazano, że Japonia „wyrzeka się na zawsze wojny jako suwerenne
go prawa narodu, jak również użycia lub groźby użycia siły jako środka rozwiązywania 
sporów międzynarodowych”87.

Najważniejszą postacią systemu politycznego Japonii, dysponującą uprawnieniami 
decyzyjnymi w zakresie spraw zagranicznych, jest premier. Zadania głównego doradcy 
szefa rządu w sprawach planistycznych i wdrożeniowych spoczywają na ministrze spraw 
zagranicznych. Rola ministerstwa spraw zagranicznych w kreowaniu polityki zagranicz
nej Japonii jest więc „powściągliwa”. W ostatnich latach ewoluuje w kierunku świadcze
nia zaplecza negocjacyjnego i eksperckiego88.

Do konstytucyjnych kompetencji premiera należy również przedkładanie parlamen
towi projektów ustaw oraz sprawozdań na temat stosunków zagranicznych, w imieniu 
rządu (artykuł 72.). Konstytucja reguluje, iż kierowanie sprawami zagranicznymi stano
wi uprawnienie rządu, który jednocześnie „zawiera traktaty, uzyskując jednakże - zależ
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nie od okoliczności - uprzednią lub następną aprobatę Parlamentu” (artykuł 73.). 
W obydwu izbach parlamentu funkcjonują komitety do spraw zagranicznych.

Minister spraw zagranicznych i kierowany przez niego resort odpowiadają za prowa
dzenie bieżącej polityki dyplomatycznej. Warto podkreślić, iż kompetencje międzynaro
dowe posiadająrównież przedstawiciele innych resortów, a w szczególności Ministerstwo 
Ekonomii, Handlu i Przemysłu89 90 oraz Ministerstwo Finansów.

89 Do 2001 r. ministerstwo nosiło nazwę Ministerstwo Handlu Międzynarodowego i Przemysłu.
90 A History of the Libera! Democratic Party (online), Liberał Democratic Party of Japan, http://www.ji- 

min.jp/jimin/english/history/index.html (dostęp: 12 października 2007 r.).
91 Japan. The Civil Service [w:] Country Studies (online), The Library of Congress, http://lcweb2.loc. 

gov/frd/cs/jptoc.html#jp0235 (dostęp: 20 stycznia 2006 r.).
92 G.D. Hook i inni, Japan ’s International Relations. Politics, economics, and security, Sheffield Centre 

for Japanese Studies, Routledge, London-New York 2005, s. 61-62.
93 M.J. Green, Japan's Reluctant Realism: Foreign Policy Challenges in an Era of Uncertain Power, 

Palgrave, New York 2003, s. 35. Udział tych trzech grup w tworzeniu zasad polityki, zob. G.D. Hook i inni, 
Japan 's International Relations..., 44—72.

94 K. Cooney, Japan i Foreign Policy Since 1945, M.E. Sharpe, Armonk-London 2007, s. 134—141.
95 Okoliczności prowadzące do zawarcia traktatu pokojowego z Japonią analizuje m.in.: Historia poli

tyczna Dalekiego Wschodu 1945-1976, M. Żuków, M.I. Sładkowski, G.W. Astafijew, M.S. Kapica, (red.) 
tłum. H. Jaźwińska, PWN, Warszawa 1986, s. 221-230. Zaproszenia na konferencję nie przyjęły: Birma, 
Indie i Jugosławia, natomiast delegacje Polski, Czechosłowacji i ZSRR odmówiły podpisania dokumentu.

Rola cesarza w zakresie polityki zagranicznej sprowadza się do funkcji ceremonial
nych. Przyjmuje on zagranicznych wysłanników i uwierzytelnia ratyfikowane przez par
lament traktaty.

Pierwszorzędny wpływ na politykę zagraniczną, poprzez wybór członków rządu ze 
swojego grona, ma partia rządzącą, którą niemal nieprzerwanie od 1955 r. pozostaje 
konserwatywna Partia Liberalno-Demokratyczna Japonii - LDP (jap. Jiyu Minshutof0. 
Stanowisko szefa japońskiego MSZ powierza się starszemu i doświadczonemu polity
kowi.

W procesie formułowania zasad polityki Japonii, obok LDP, uczestniczą również: 
centralna biurokracja91 92 oraz ugrupowanie handlowe - koła finansowe (jap. zaikai)91. 
M.J. Green w swojej pracy poświęconej ewolucji japońskiej polityki zagranicznej 
stwierdza, że również współcześnie instytucje te „uparcie wiodą prym” w kształtowaniu 
japońskiej polityki93.

Wśród czynników determinujących japońską politykę zagraniczną warto podkreślić 
wpływ presji zagranicznej (jap. gaiatsu) w procesie decyzyjnym. Odnosi się to do naci
sków ze strony Stanów Zjednoczonych. Gaiatsu może być więc rozumiane jako część 
procesu decyzyjnego94.

3.2. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi

Filarem polityki zagranicznej Japonii po II wojnie światowej stał się sojusz ze Stanami 
Zjednoczonymi. Jego zawarcie umożliwiło podpisanie traktatu pokojowego przez przed
stawicieli Japonii i 48 państw świata (8 września 1951 r., ostatniego dnia konferencji 
pokojowej w San Francisco)95. Tego dnia zawarto również dwustronny, japońsko-ame- 
rykański układ o bezpieczeństwie. Ratyfikacja porozumienia zbiegła się w czasie z ofi
cjalnym zakończeniem amerykańskiej okupacji Japonii - 28 kwietnia 1952 r. Na mocy 

http://www.ji-min.jp/jimin/english/history/index.html
http://lcweb2.loc
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traktatu Japonia zobowiązała się udostępnić swoje terytoria siłom militarnym Stanów 
Zjednoczonych w celu utrzymania pokoju i bezpieczeństwa na Dalekim Wschodzie, 
a także bezpieczeństwa Japonii (artykuł 1.). Było to prawo wyłączne, nieprzysługujące 
państwom trzecim (artykuł 2.)96. Wejście traktatu w życie skutkowało uznaniem niepod
ległości Japonii97.

96 Security Treaty Between the United States and Japan; September 8, 1951 (online), The Avalon Project 
of Yale Law School: Documents in Law, History and Diplomacy, http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplo- 
macy/japan/japan001.htm#l (dostęp: 12 lipca 2007 r.).

97 Por.: J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2001, s. 92-94; M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku..., 
t. 2,s. 183-185;A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc(red.), Najnowsza historia świata. T. 1,1945-1963, Wydawnictwo 
Literackie, Kraków 2003, t. 1, s. 192-194.

98 M.J. Green, Japan's Reluctant Realism..., s. 11.
99 E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, s. 230-231.

Sojusz oferował Japończykom pozorne poczucie niepodległości. Z jednej strony 
stworzył możliwość nieangażowania się bezpośrednio w zimnowojenną politykę mo
carstw na Dalekim Wschodzie, gdyż ograniczał się do dzierżawy terenów pod amery
kańskie bazy. Z drugiej - marginalizował pozycję międzynarodową Japonii jako pań
stwa zależnego od polityki Stanów Zjednoczonych, czego nie akceptowały partie 
opozycyjne i opinia społeczna. Brak autonomii w zasadniczej kwestii - bezpieczeństwa 
- mógł bowiem sprzyjać destabilizacji zarówno w polityce wewnętrznej, jak i między
narodowemu wizerunkowi Japonii. Problem ten towarzyszy kolejnym pokoleniom 
Japończyków.

Zawarcie sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, jak sądzono w okresie powojennym, 
oferowało Japonii szanse rozwoju. Uwzględniając ograniczenia pacyfistycznej konsty
tucji, pierwotnie interpretowane w skrajny sposób jako zakaz samoobrony państwa, po
wojenna polityka zagraniczna Japonii ewoluowała, wraz z poglądami premiera Yoshidy, 
w kierunku wyrzeczenia się agresji, a nie wojny obronnej. Interpretował on konstytucyj
ną ułomność państwa w kategoriach korzyści, jakie niosła dla rozwoju Japonii. 
Minimalny potencjał militarny w zamian za gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów 
Zjednoczonych stanowiły doskonały punkt wyjścia odbudowy zrujnowanego i ubogiego 
kraju. Założenia te, w opinii badaczy i dyplomatów, zyskały miano doktryny Yoshidy98. 
Były one tak naprawdę jedynym pragmatycznym rozwiązaniem. Japonia mogła oczywi
ście zmierzać do rewizji konstytucji i rozwinąć własne siły zbrojne, ale takie działania 
w niejednoznacznej wewnętrznej sytuacji politycznej były wówczas niemożliwe. 
Wykluczona była również opcja poszukiwania nowego sojusznika zdolnego przeciwsta
wić się hegemonii Stanów Zjednoczonych.

Podpisanie dalszych układów utrzymywało status quo w stosunkach japońsko-ame- 
rykańskich. W 1954 r. strony zawarły układ o wzajemnej pomocy wojskowej99. 
Odsunięcie Yoshidy od władzy w grudniu 1954 r. nie wpłynęło na zmianę kierunku po
lityki zagranicznej. Zakończyło jednak ważny etap w powojennej polityce zagranicznej 
Japonii.

Wraz z uzyskaniem przez Japonię członkostwa w ONZ, w grudniu 1956 r., pojawiła 
się możliwość wyjścia poza ścisłe ramy ograniczeń sojuszniczych. I chociaż stosunki 
japońsko-amerykańskie stanowiły podstawę polityki, rosła możliwość zwiększenia roli 
Japonii w świecie dzięki udziałowi w strukturach organizacji międzynarodowych. 

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/diplo-macy/japan/japan001.htm%2523l
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Szczególnie istotną kwestią była zmiana wizerunku Japonii w krajach Azji Południowo- 
-Wschodniej oraz rozliczenie się z przeszłością.

Pod koniec lat 50. rząd premiera Nobusuke Kishiego przygotowywał się do rewizji 
traktatu o bezpieczeństwie z 1951 r., do którego doprowadził 19 stycznia 1960 r. Tego 
dnia w Waszyngtonie zawarto japońsko-amerykański układ o wzajemnej współpracy 
i bezpieczeństwie100. Ratyfikowano go w czerwcu 1960 r., przy znacznym sprzeciwie 
japońskiego społeczeństwa101. Wraz z traktatem premier Kishi zawarł porozumienie 
w sprawie statusu sił amerykańskich w Japonii, które precyzowało ich obecność102.

100 Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of American I9th day 
of January, 1960 (online), The Ministry of Defence of Japan, http://www.mod.go.jp/e/d_policy/dp03.html 
(dostęp: 5 paździenika 2007 r.).

101 Okoliczności podpisania traktatu oraz konsekwencje przyjętych zapisów analizują: W. Góralski, Stany 
Zjednoczone - Japonia 1945-1972, PWN, Warszawa 1976, s. 180-192; E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, 
Japonia, s. 257-265; Historia polityczna Dalekiego Wschodu..., s. 348-349.

102 Agreement regarding the Status of United States Armed Forces in Japan (online), Ministry of Foreign 
Affairs of Japan, www.mofa.go jp/region/n-america/us/q&a/ref/2.html (dostęp: 5 paździenika 2007 r.).

103 Treaty of Mutual Cooperation andSecurity...
104 J.A.A. Stockwin, Dictionary of Modern Politics..., s. 97. G. Malenowicz dzieli bardziej szczegółowo 

powojenną politykę zagraniczną Japonii na cztery okresy: okupacji (1945-1951), odbudowy (1952-1960), 
rozwoju (1961-1969) i regulacji (od 1970), por. G. Malenowicz, Zarys powojennej polityki zagranicznej 
Japonii 1945-1972 [w:] Stosunki międzynarodowe i polityka. Wyzwania końca stulecia. Księga jubileuszowa 
na 65-lecie Profesora Bogusława Mrożka, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1995, s. 189.

Zapisy traktatu zobowiązywały między innymi do udzielenia Japonii pomocy w sy
tuacji napaści zbrojnej. Podkreślono, iż utrzymywanie i rozwijanie potencjału militarne
go będzie zgodne z zapisami konstytucyjnymi, co wyjaśniało ewentualne kontrowersje 
wokół posiadania przez Japonię sił zbrojnych (artykuł III). Traktat odwoływał się też do 
potrzeby konsultacji pomiędzy stronami w razie zagrożenia bezpieczeństwa Japonii na 
Dalekim Wschodzie, a także pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego (artykuł IV). 
Strona japońska wyraziła zgodę na oddanie swoich terenów pod bazy wojskowe sił ame
rykańskich (artykuł VI). Dodatkowo traktat wprowadzał zapisy zobowiązujące strony do 
pobudzania współpracy gospodarczej i rozwiązywania kwestii spornych w zagranicznej 
polityce ekonomicznej (artykuł II)103. W czerwcu 1970 r. przedłużono ważność układu 
sojuszniczego i porzucono dotychczasową formułę dziesięcioletniej ważności.

Japońskie koła rewizjonistyczne, pomimo organizowania demonstracji i strajków 
przeciwko odnowieniu traktatu ze Stanami Zjednoczonymi, nie dysponowały wystar
czającą przewagą, aby uchwalić zmiany w konstytucji mogące skutkować pełnopraw
nym partnerstwem japońsko-amerykańskim. Narastające niepokoje społeczne i brak 
akceptacji dla polityki rządu wymagały stabilizacji polityki zagranicznej. Przyniosły ją 
lata 60. wraz z przesłankami sukcesu gospodarczego. Z tego powodu lata 1957-1973, 
a więc od przyjęcia Japonii do ONZ do wystąpienia pierwszego szoku naftowego, zy
skały miano „cudu”104.

Interpretując pragmatycznie dwie dekady japońskiej polityki zagranicznej w okresie 
powojennym, należy podkreślić, iż ceną, jaką poniosła Japonia za amerykańskie gwa
rancje bezpieczeństwa, było udostępnienie swego terytorium dla baz wojskowych armii 
Stanów Zjednoczonych. Na sojuszu ze Stanami Zjednoczonym nie mógł nawet ucierpieć 
w tamtych czasach wizerunek Japonii w świecie, mocno nadszarpnięty przez jej ekspan- 
sjonistyczną politykę w pierwszej połowie XX w. Współpraca z USA była nie tylko wa

http://www.mod.go.jp/e/d_policy/dp03.html
http://www.mofa.go
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runkiem bezpieczeństwa, ale także podstawą odbudowy gospodarczej kraju. Wzrost go
spodarczy i pierwsze próby wzmocnienia roli Japonii w stosunkach międzynarodowych 
podsumowują okres powojennej polityki zagranicznej.

Japońska opinia publiczna i partie polityczne domagały się zmian w polityce zagra
nicznej, w odpowiedzi na bieżącą sytuację. Niezadowolenie społeczne budziła milcząca 
akceptacja japońskiego rządu wobec amerykańskich baz na Okinawie, szczególnie 
w kontekście udziału Stanów Zjednoczonych w II wojnie indochińskiej. Kwestia zwrotu 
Okinawy stanowiła skomplikowany problem dyplomatyczny. Negocjacje w tym zakre
sie, pomimo amerykańskich nacisków na zwiększenie udziału Japonii w obronie Korei 
i Tajwanu, zakończył premier Eisaku Sató105. W maju 1972 r., zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami zawartymi w komunikacie Nixona i Sató z 21 listopada 1969 r. Amerykanie 
zwrócili Japonii wyspy Riukiu wraz z Okinawą, zajętą w końcowej fazie wojny na 
Pacyfiku, na której utworzono funkcjonującą współcześnie bazę wojskową106. Przełomem 
były również, wprowadzone w 1967 r. przez premiera Sató, zasady antynuklearne: nie- 
wytwarzania, nieposiadania i niewwożenia do Japonii broni nuklearnej.

105 W 1969 r. prezydent Nixon przeciwstawił się wyłączności Stanów Zjednoczonych w ponoszeniu od
powiedzialności politycznej i finansowej za obronę sojuszników.

106 G. Malenowicz, Zarys powojennej polityki zagranicznej Japonii 1945-1972 [w:] Stosunki międzyna
rodowe i polityka. Wyzwania końca stulecia. Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora Bogusława Mrożka, 
Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 1995, s. 196-197.

107 Temat tzw. szoku nixonowskiego został wyczerpująco przedstawiony przez: R. Jakimowicz, Stosunki 
japońsko-chińskie w latach 1949-2002. Aspekty gospodarcze i polityczne, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 62-66. Jego skutki dla polityki wewnętrznej, zagranicznej 
i handlowej do czasów obecnych prezentuje C. Andressen, Krótka historia Japonii..., s. 127-149.

108 J.A.A. Grenn, Japan's Reluctant Realism..., s. 15.

Do zaognienia w stosunkach japońsko-amerykańskich doszło 15 czerwca 1971 r., po 
przekazaniu Japończykom informacji o planowanej wizycie prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Richarda Nixona w Pekinie, na krótko przed jej upublicznieniem. Rząd 
Japonii odebrałtęzapowiedźjako zasadniczy zwrot w stosunkachz Chinami. Prowadzona 
dotąd zgodnie z zaleceniami sojusznika dyplomacja premiera Sató względem Tajwanu 
stała się historią. W październiku 1971 r., na mocy rezolucji nr 2758 Zgromadzenia 
Ogólnego ONZ, usunięto przedstawiciela Tajwanu z ONZ, a jego miejsce oddano ChRL. 
Niespójna w opinii Japończyków strategia utrzymania przez Tajwan członkostwa w ONZ 
pogorszyła kontakty ze Stanami Zjednoczonymi. Do przełomowej wizyty prezydenta 
Nixona w Pekinie doszło w lutym 1972 r.107

W tym samym roku premier Kakuei Tanaka doprowadził do normalizacji stosunków 
z ChRL, co oprócz radykalnej zmiany linii polityki, otwierało japońskim przemysłow
com nowy rynek. Tanaka zasłynął również jako orędownik ograniczania wydatków mi
litarnych. Wypełniał tym samym założenia doktryny Yoshidy108.

Jedyne w tamtym czasie nieporozumienia w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi 
wywołały skutki japońskiego cudu gospodarczego, a zwłaszcza wzrastająca przewaga 
handlowa tego kraju. Dodatkowo niechęć potęgował sztucznie utrzymywany kurs walu
towy jena w stosunku do dolara, który niwelował nadwyżkę w rozrachunkach ze Stanami 
Zjednoczonymi.
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Pragnąc ochronić amerykański rynek przed zalaniem japońskimi towarami, admini
stracja prezydenta Nixona wprowadziła ograniczenia w handlu tekstyliami przez nałoże
nie 10% podatku na towary importowane z Japonii (porozumienie w tej sprawie zawarto 
w październiku 1971 r.). W 1973 r. Stany Zjednoczone nałożyły embargo na eksport soi 
do Japonii109. Spowodowało to nasilenie nastrojów antyamerykańskich zarówno w ja
pońskim społeczeństwie, jak i niezadowolenie japońskich elit biznesowych i polity
ków.

109 Był to tzw. szok sojowy, którego skutki nałożyły się na trudną sytuację japońskich konsumentów na 
przełomie 1972/1973 r., związaną z postępującą inflacją, zob. E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, 
s. 293-294.

110 W. Morawski, Zarys powszechnej historii pieniądza i bankowości, Trio, Warszawa 2002, s. 173-191.
111 Zob. Aneks 8. Kurs walutowy jena w stosunku do dolara amerykańskiego w latach 1950-2005.
112 E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji..., s. 371.
113 Z. Brzeziński, The Fragile Bossom. Crisis and change in Japan, Harper and Row, New York 1972, 

s. 129-142.

15 sierpnia 1971 r. prezydent Nixon przedstawił zarys reform światowej polityki 
pieniężnej na rynkach finansowych i walutowych, prowadzonej przez Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy. Wstrzymano operacje wymiany walut oparte na parytecie dolarowo- 
-złotowym (system zBretton Woods)110. W rezultacie tych ustaleń większość krajów 
wprowadziła płynne kursy walutowe. W Japonii w pierwszej kolejności zrewaluowano 
kurs jena z poziomu 360 do 308 jenów za dolara, na czym stracił japoński eksport. 
W lutym 1973 r. Japonia upłynniła kurs swojej waluty111.

Wzrastająca konkurencyjność japońskiej gospodarki, dewaluacja dolara i wizyta 
Nixona w Chinach mogły grozić destabilizacją przyjętego porządku. Sojusz zawarty 
w 1951 r. miał chronić interesy obydwu państw. Dla Japonii stanowił gwarancję bezpie
czeństwa w regionie, a dla Stanów Zjednoczonych dalekowschodni przyczółek strategii 
powstrzymywania ekspansji komunizmu na kontynencie azjatyckim. W ramach tego 
swoistego podziału ról Stany Zjednoczone odpowiadały za polityczno-wojskową strate
gię Zachodu w Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej, podczas gdy Japonia - za 
wymiar polityczno-ekonomiczny i normalizację stosunków w regionie112. W ramach 
wypełniania swoich funkcji, jak postulował już w 1972 r. Zbigniew Brzeziński, Japonia 
powinna była zwiększyć zaangażowanie w świecie, w tym militarne, np. poprzez udział 
w operacjach stabilizacyjnych ONZ, w regionach będących w obrębie bezpośredniego 
zainteresowania jej polityki - takich jak - Bliski Wschód113.

Pogarszające się stosunki ze Stanami Zjednoczonymi skłoniły japońskich decyden
tów politycznych do ponownej oceny priorytetów polityki zagranicznej. Sposobność tę 
wymusił również problem surowcowy, przed którym stanęły zarówno Japonia, jak i Sta
ny Zjednoczone. Na początku lat 70. gospodarki obydwu krajów były znacznie uzależ
nione od importu ropy naftowej z Bliskiego Wschodu. Ich pozycja w stosunkach z arab
skimi partnerami znacznie się różniła. Stany Zjednoczone posiadały w tej dziedzinie 
rozległe kontakty i bogate doświadczenia. Metodami dyplomatycznymi angażowały się 
w rozwiązanie kwestii konfliktu arabsko-izraelskiego, stojącej u podstaw ówczesnych 
dostaw surowców z Bliskiego Wschodu na Zachód. Odmiennie w sprawy bezpieczeń
stwa na Bliskim Wschodzie angażowała się Japonia. W tamtym czasie nie kierowała się 
sprecyzowaną strategią współpracy z tym regionem. Co więcej, do lat 70. Japonia nie 
zajmowała zdecydowanego stanowiska ani w konflikcie, ani w kwestii utworzenia pań
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stwa palestyńskiego. W 1970 r., na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Japonia głoso
wała za poszanowaniem praw Palestyńczyków1 M. Podobnie w 1971 r. opowiedziała się 
za przyjęciem rezolucji o prawie Palestyńczyków do samostanowienia114 115, przy każdora
zowym sprzeciwie Stanów Zjednoczonych.

114 UN Generał Assembly Resolution 2628 (XXV), The Situation in the Middle East, 4 November 1970 
(online), United Nations, http://www.un.org/ documents/ga/res/25/ares25.htm (dostęp: 12 marca 2006 r.).

115 ŁW Generał Assembly Resolution 2792 (XXVI), UnitedNations Relief and Works Agency for Palestine 
Refugees in the Near East, December 6, 1971 (online), United Nations, www.un.org/documents/ga/res/26/ 
ares26.htm (dostęp: 12 marca 2006 r.).

116 D. Morgan, ArabsAdd to Japanese Oil Threats (online), Washinton Post Online, 14 listopada 1973 r., 
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/ (dostęp: 4 lipca 2006 r.).

117 Masayoshi Ohira - minister spraw zagranicznych w rządzie premiera Kakuei Tanaki (1972-1974).
118 Koichi Aichi - minister finansów w rządzie premiera Kakuei Tanaki (1972-1974).
119 Ang. „the Japanese were close to panie on that issue”. Zob. F. Butterfield, Kissinger Talks Dominated 

by Japanese Fears on Oil Cuts, „Intemational Herald Tribune”, 16 listopada 1973, s. 1, za: NYT, 15 listopa
da 1973, Tokyo.

120 Tamże.
121 Y. Kuroda, The Oil Crisis and Japan ’s New Middle East Policy, 1973, Annals of Japan Association of 

Middle East Studies (AJAMES), nr 1, 1986, s. 181, za: „Asahi Shimbun”, 21 listopada 1973 r.

W sytuacji wybuchu wojny Jom Kippur i arabskiego embarga na dostawy do Japonii 
jej rząd przystąpił do kształtowania indywidualnej taktyki. Miała ona odpowiadać prze
de wszystkim potrzebom gospodarczym kraju. Prezentacja stanowiska Japonii, uwzględ
niająca poparcie dla państw arabskich, zaniepokoiła Stany Zjednoczone. Zabiegi dyplo
matyczne, jakich podjął się amerykański sekretarz stanu Henry Kissinger, podczas 
specjalnej podróży do Japonii w dniach 14-16 listopada 1973 r., nie przyniosły istot
nych zmian. 13 listopada Arabowie zmniejszyli dostawy ropy naftowej do Japonii. 
Zostało to jednoznacznie zinterpretowane jako próba wywarcia silniejszego nacisku na 
japońskich decydentów politycznych tuż przed wizytą Kissingera116. Podczas spotkania 
z premierem Tanaką i ministrami Ohirą117 iAichim118 Kissinger starał się przekonać 
stronę japońską do założenia, wspólnie ze Stanami Zjednoczonymi i krajami Europy 
Zachodniej, konsorcjum importerów ropy. Obawy Japończyków budziła jednak możli
wość eskalacji sankcji ze strony państw arabskich. W opinii Amerykanów: „Japończycy 
byli bliscy paniki”119. Tanaka i Ohira uzasadniali stanowisko japońskie względami go
spodarczymi. Mimo że podczas konferencji prasowych, odbywających się po spotkaniu 
każdego z Japończyków z Kissingerem, nie podano żadnych szczegółów rozmów, to 
podkreślano, iż dotyczyły one wyłącznie kwestii naftowych, a strona japońska nie kryła 
rozczarowania brakiem deklaracji pomocy Stanów Zjednoczonych w sytuacji utrzymu
jącego się embarga państw arabskich120. Prasa donosiła, że podczas rozmów Kissinger 
zagroził bojkotem japońskich towarów przez żydowskie i amerykańskie kręgi finanso
we, w sytuacji gdy Japonia zerwie kontakty z Izraelem. Japończycy, w zamian za popar
cie prowadzonej przez Stany Zjednoczone polityki względem Bliskiego Wschodu, do
magali się zapewnień co do rychłego zakończenia embarga na dostawy ropy naftowej121. 
Chcąc złagodzić odrzucenie propozycji Kissingera, chwalili amerykańskie działania 
prowadzące do zawieszenia broni oraz zapewniali o poparciu dla Stanów Zjednoczonych 
w ONZ. Jednocześnie podkreślali stanowisko rządu, bazujące na potrzebie wypełnienia 

http://www.un.org/
http://www.un.org/documents/ga/res/26/
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/
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zapisów Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 z 1967 r.122, jako warunku sine 
qua non zakończenia konfliktu izraelsko-palestyńskiego123. W rezolucji tej, przyjętej 
w wyniku wojny sześciodniowej 22 listopada 1967 r. (przegłosowanej jednomyślnie 
przy udziale Japonii) między innymi wzywano Izrael do „wycofania sił zbrojnych z te
rytoriów zajętych podczas ostatniego konfliktu” (punkt 1. {i}), a także strony konfliktu 
do uznania „suwerenności, integralności terytorialnej i niepodległości politycznej, a tak
że prawa do życia w spokoju każdego państwa tego regionu, w bezpiecznych i uznanych 
granicach, bez obawy przed groźbami czy aktami przemocy” (punkt 1. {ii})124.

122 Resolution 242 (1967) o/22 November 1967 (online), United Nations, http://www.un.org/documents/ 
sc/res/1967/scres67.htm (dostęp: 14 listopada 2007 r.).

123 M.M. Yoshitsu, Caught in the Middle East..., s. 4-5.
124 Tekst rezolucji wjęzyku polskim za: H.A. Jamsheer, Konflikt bliskowschodni. Zbiór dokumentów, 

Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, Łódź 1999, s. 30-31.
125 Arabs Extend Eight Nations In EEC From December Oil Cuts, „Intemational Herald Tribune”, 19 li

stopada 1973 r., s. 1-2.
126 A Statement by Susumu Nikaidó, Chief Cabinet Secretary, November22, 1973 [w:] R.A. Morse (red.), 

Japan and the Middle East in Alliance Politics, The Wilson Center, The University Press of America, 
Washington 1986, s. 56.

127 Arabs Extend Eight Nations In EEC From December Oil Cuts.
12“ S. Sunayama, GCC Relations..., s. 28.
129 Japan -U.S. Relations in Generał [w:] Diplomatic Blue Book for 1973. Review ofRecent Developments 

in Japan 's Foreign Relations (online), Public Information Bureau, MOFA, Tokyo 1974, http://www.mofa. 
go.jp/policy/other/bluebook/1973/1973-3-6.htm (dostęp: 5 maja2006 r.).

Japończycy wykorzystali doświadczenia państw członkowskich Europejskiej 
Wspólnoty Gospodarczej (EWG) w pertraktacjach naftowych ze stroną arabską. Gdy 
6 listopada 1973 r. EWG ogłosiła stanowisko w sprawie konfliktu, nakłaniające walczą
ce strony do powrotu na tereny zajęte 22 października 1973 r., a także do pokoju na 
warunkach zawartych w Rezolucji nr 242, obradujący 18 listopada 1973 r. w Wiedniu 
przedstawiciele OAPEC podali, iż planowana na grudzień 5-procentowa redukcja do
staw nie obejmie państw EWG125. Podobnie postąpił rząd Japonii. 22 listopada 1973 r. 
jego sekretarz Susumu Nikaidó wydał stosowne oświadczenie126. W rezultacie do Japonii 
miało trafiać 85% wielkości eksportu sprzed ustanowienia embarga127 *. Po zażegnaniu 
sporu wokół niejasnej i niezrozumiałej postawy japońskiego rządu wobec państw arab
skich wznowiono eksport surowców. Stany Zjednoczone krytykowały postawę Japonii 
za jej antyizraelski charakter, szczególnie po przyłączeniu się Japonii - pod naciskiem 
państw arabskich - do ekonomicznego bojkotu Izraela. Kpiły również z jej proarabskiej 
(jap. arabu) polityki, przyrównując ją do polityki pronaftowej (jap. abura)™.

Oficjalny raport japońskiej dyplomacji z 1973 r. głosił, że chociaż Japonia i Stany 
Zjednoczone mają wspólny cel stabilizowania sytuacji na Bliskim Wschodzie, to pre
zentowały odmienne koncepcje jego realizacji, wynikające z różnic położenia obu kra
jów w świecie. Podkreślano przy tym potrzebę umacniania stosunków między obu pań
stwami129.

Wśród komentarzy i analiz sytuacji międzynarodowej Japonii, w 1973 r., na łamach 
czasopisma „Foreign Affairs”, Kei Wakaizumi opublikowała pracę, w której omawiając 
kwestie japońskiej polityki zagranicznej w kontekście bieżących wyzwań, nie poruszyła 

http://www.un.org/documents/
http://www.mofa
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zagadnień związanych z bezpieczeństwem naftowym kraju i adekwatną dyplomacją130. 
Pozwala to wysnuć wniosek, iż japońscy naukowcy i decydenci polityczni nie spodzie
wali się wystąpienia kryzysu w 1973 r. W analizie tej nakreślony został scenariusz ja
pońskich zmian w podejściu do polityki międzynarodowej, określanych mianem „wie
lokierunkowej polityki zagranicznej dla pokoju”131.

130 K. Wakaizumi, Japan’s Role in a New World Order, „Foreign Affairs”, 1973, vol. 51, nr 2, s. 310— 
-326.

131 Ang. „all-directional foreign policy for peace”. Zob. tamże, s. 321.
132 Ang. „friends with everyone”, por. S. Okita, Natura! Resource Dependency and Japanese Foreign 

Policy, „Foreign Affairs”, 1974, vol. 52, nr 4, s. 714-724.
133 Tamże, s. 723-724.

Późniejszy minister spraw zagranicznych Japonii, Saburó Okita, w 1974 r. sformuło
wał zalecenia zmiany praktyk dyplomatycznych na rzecz bardziej przyjaznych kontak
tów Japonii ze światem, określanych mianem polityki „przyjaźni ze wszystkimi”132. 
Wdrażana polityka powinna, zdaniem Okity, uwzględniać i dementować rosnące obawy 
odnośnie do odbudowy przez Japonię potencjału militarnego, gdyż taka postawa mogła
by wywołać skrajnie negatywne i przeciwne zamierzonym skutki133.

Pomimo trwałego sojuszu, którym Japonia była związana ze Stanami Zjednoczonymi, 
po raz pierwszy w jej powojennej historii bieżący interes gospodarczy państwa, utożsa
miany z nieprzerwanymi dostawami surowców energetycznych, okazał się dlań istot
niejszy. Japonia została zmuszona do przeformułowania swych działań zgodnie z prio
rytetami współpracy zarówno z Zachodem, jak i ze światem arabskim. Przyjęcie strategii 
niezgodnej z linią polityki amerykańskiej wobec konfliktu arabsko-izraelskiego było 
jednak poprzedzone zwrotami w polityce Amerykanów względem Chin oraz ich niekon
sekwencją w kwestiach ekonomicznych, co mocno nadużyło zaufanie japońskich poli
tyków.

Wydarzenia związane z szokiem naftowym ustanowiły jednak przełom w japońskiej 
polityce bliskowschodniej. Rządowi zależało na wypracowaniu długookresowej strate
gii współpracy z państwami arabskimi, która w najmniej niekorzystny sposób wpływa
łaby na relacje z sojuszniczymi Stanami Zjednoczonymi. Narzędziami stały się tu mię
dzy innymi programy pomocy dla krajów Bliskiego Wschodu, odpowiadające 
potencjałowi japońskiej gospodarki i potrzebom tamtego regionu. Rząd Japonii do dzi
siaj pozostaje w gronie największych donatorów bezzwrotnej pomocy. Odpowiadało to 
przyjętej przez premiera Takeo Fukudę linii politycznej współpracy z państwami regio
nu Azji Południowo-Wschodniej - zwanej „doktryną Fukudy” - której podstawą był 
pacyfizm i rozwój kontaktów gospodarczych.

Na początku lat 70. japońscy politycy nie odbierali sygnałów, jakie niosły wydarze
nia związane z szokami: „nixonowskim”, „sojowym” i „naftowym” jako wystarczają
cych, aby przeformułować politykę zagraniczną państwa. Dopiero w wyniku drugiego 
szoku naftowego premier Masayoshi Ohira zlecił przeprowadzenie analiz możliwości 
zrównania potęgi gospodarczej kraju z jego polityczną pozycją w świecie, do czego 
aspirowali japońscy politycy. W wyniku przeprowadzonych badań zaprezentowano, już 
po śmierci Óhiry, gdy premierem został Zenkó Suzuki, wizję polityki opartej na „kom
plementarnym bezpieczeństwie”. Z uwagi na ograniczenia konstytucyjne Japonia mo
głaby wypełniać zobowiązania międzynarodowe - posługując się środkami pozamilitar
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nymi - od dyplomacji, przez pomoc zagraniczną i dywersyfikację surowców 
energetycznych. Zalecano więc, aby rozpatrywać kwestię bezpieczeństwa nie tylko 
w kategorii obronności, ale zapewniania stałych źródeł dostawy żywności i energii134.

134 J.A.A. Green, Japan ’s Reluctant Realism..., s. 16.
135 Guidelines for Japan - U.S. Defense Cooperation, 27th November 1978 (online), The Ministry of 

Foreign Affairs of Japan, www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/guideline2.html (dostęp: 5 paździer
nika 2007 r.).

136 E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, s. 303-310.
137 E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji..., s. 152.
138 Japan's Gulf Aid Budget Approved by Lawmakers (online), „The Wall Street Joumal”, 7 marca 

1991 r., s. A10, dostępny poprzez bazę ProQuest: Document URL, http://proquest.umi.com/pqdweb?did=27 
807635&Fmt=3&clientId=44345<ŁRQT=309&VName=PQD (dostęp: 12 lipca 2006 r.).

Skutki kryzysów nie poprawiły niełatwych stosunków gospodarczych ze Stanami 
Zjednoczonymi. Umocnienie się wartości japońskiego jena i wzrost eksportu do tego 
kraju doprowadziły po raz kolejny do napiętej sytuacji między krajami, co uwidaczniało 
nadrzędne oddziaływanie czynników gospodarczych w stosunkach dwustronnych.

27 listopada 1978 r. Japonia i Stany Zjednoczone zawarły porozumienie wojskowe135. 
Jednym z jego celów było zwiększenie finansowego zaangażowania Japonii w sojuszu. 
Regulowało ono również kooperację w sytuacjach kryzysowych, wymianę informacji 
wywiadowczych i wspólne manewry. W jej rezultacie strony rozpoczęły przygotowania 
produkcji myśliwców.

W latach 80. orędownikiem usamodzielnienia się Japonii na arenie międzynarodowej 
był ówczesny premier Yasuhiro Nakasone. W zacieśnieniu sojuszu ze Stanami 
Zjednoczonymi upatrywał możliwości przeciwstawienia się zagrożeniom ze strony 
Związku Radzieckiego w Azji i krajach Trzeciego Świata. Dlatego też popierał wydatki 
na pomoc międzynarodową. Dążenie to przejawiało się również w zniesieniu ograniczeń 
w wydatkach na zbrojenia i deklaracji udziału w amerykańskim programie obrony anty- 
rakietowej, podjętym w 1986 r.136 W tym celu przygotowano rekomendacje co do ko
niecznych zmian polityki wewnętrznej („raport Meakawy”). Zalecenia te uwzględniały 
dalszą liberalizację japońskiego rynku, tym samym spotkały się ze sprzeciwem polity
ków137.

Blisko dwie dekady polityki zagranicznej Japonii i japońsko-am ery kańskiego soju
szu, związanych z licznymi kryzysami, zakończyło załamanie się porządku zimnowo- 
jennego. Przyszłość współistnienia państw w Azji, w kontekście uwarunkowań polityki 
międzynarodowej, odmiennie niż w integrującej się Europie, nie kształtowała się tak 
wyraźnie. Podzielona Korea i rozwijające się gospodarczo Chiny mogły stanowić za
grożenie.

Jednak dyskusja wokół rewizji polityki zagranicznej Japonii została wywołana 
w związku z międzynarodową krytyką udziału w operacji „Pustynna Burza” podczas 
I wojny w Zatoce Perskiej. Mianem „dyplomacji czekowej” określono japońską pomoc 
Stanom Zjednoczonym w odbudowie Kuwejtu. 24 stycznia 1991 r. trzy partie posiadają
ce wspólnie większość w japońskim parlamencie, tj. Partia Liberalno-Demokratyczna, 
Partia Uczciwych Rządów (jap. Komeito) oraz Partia Demokratyczno-Socjalistyczna 
(jap. Minshu Shakaito), doprowadziły do przegłosowania uchwały o dofinansowaniu 
operacji „Pustynna Burza”138. Na ten cel rząd Japonii asygnował pierwotnie 400 min 
USD, zwiększone do 4 mld, a ostatecznie do 13 mld USD. Żadna z wcześniejszych wo

http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/guideline2.html
http://proquest.umi.com/pqdweb?did=27
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jen na Bliskim Wschodzie nie wpłynęła na potrzebę militarnego zaangażowania Japonii, 
sądzono więc, że i tym razem nie będzie to konieczne z uwagi na ograniczenia konstytu- 
cyj ne i sprzeciw opozycj i. Strona j apońska została j ednak poproszona przez Amerykanów 
o wysłanie w rejon konfliktu sił militarnych. Ustawodawstwo zezwalające na udział 
Japonii w misjach Organizacji Narodów Zjednoczonych, które przygotowano w 1990 r., 
zostało odrzucone jeszcze przed zakończeniem debat parlamentarnych w tym zakresie. 
Po zakończeniu walk w Kuwejcie, w celu ochrony wód Zatoki Perskiej przed rozmiesz
czonymi przez marynarkę wojenną Iraku minami, 24 kwietnia 1991 r. podjęto decyzję 
o wysłaniu trałowców139.

139 Strategię premiera Kaifu w zakresie wprowadzenia ustawodawstwa prezentuje K. Cooney, 
zob: K. Cooney, Japan 's Foreign Policy Since 1945, s. 40-45.

140 Tamże, s. 45-46.
141 Japan-U.S. Joint Declaration on Security — Alliance for the 21st Century, 17th April 1996 (online), 

The Ministry of Foreign Affairs of Japan, http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/security.html 
(dostęp: 5 października 2007 r.).

142 Armitage został nominowany na stanowisko zastępcy sekretarza stanu. Funkcję tę sprawował od 2001 
do 2005 r.

143 R.L. Armitage i in., The United States and Japan: Advancing Toward a Maturę Partnership (online), 
Institute forNational Strategie Studies Special Report, 11 października 2000 r., http://www.ndu.edu/inss/str- 
forum/SR_01/SFJAPAN.pdf (dostęp: 2 maja 2006 r.).

Wszelako międzynarodowy dyskurs dotyczący adekwatnego do potencjału gospo
darczego udziału Japonii w kształtowaniu pokoju w świecie ułatwił rewizjonistom poli
tyki zagranicznej przedłożenie i przeforsowanie głosowania w parlamencie nad ustawą 
zezwalającą Siłom Samoobrony na udział w operacjach ONZ140. Uchwałę przyjęto 
15 czerwca 1992 r. (ang. The Law Concerning Cooperation for United Nations Peace- 
keeping Operations and Other Operations, PKO Law), a weszła wżycie 10 sierpnia 
1992 r.

Ustawodawstwo to otworzyło kolejny etap japońskiej polityki zagranicznej. 
Realizowana pod różnymi postaciami doktryna Yoshidy przestała więc mieć dla japoń
skich decydentów priorytetowe znaczenie.

17 kwietnia 1996 r. podpisano wspólną amerykańsko-japońską deklarację bezpie
czeństwa, dotyczącą rozszerzenia współpracy w tym zakresie. Było to kolejne potwier
dzenie sojuszu między tymi państwami141.

W październiku 2000 r. Richard Armitage wraz z doradcami przygotował raport do
tyczący pożądanego przez Stany Zjednoczone kształtu stosunków amerykańsko-japoń- 
skich (ang. Armitage-Nye Report). Dokument ten stał się wkrótce podstawą strategii 
azjatyckiej polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych podczas prezydentury George’a 
W. Busha142. Raport wzywał do zrewidowania stosunków dwustronnych w kontekście 
zmieniających się warunków związanych z końcem zimnej wojny143.

W kontekście I wojny w Zatoce Perskiej i oczekiwań administracji prezydenta Busha 
stało się jasne, iż japońscy politycy wraz z nowym premierem, Jun’ichiró Koizumim, 
znaleźli się w punkcie zwrotnym. Kolejne wydarzenia międzynarodowe podkreśliły ko
nieczność większego zaangażowania się Japonii w stanowienie pokoju w świecie nie 
tylko przez wydatną pomoc finansową.

http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/security/security.html
http://www.ndu.edu/inss/str-forum/SR_01/SFJAPAN.pdf
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W wyniku ataków na World Trade Center i wypowiedzi prezydenta Busha o potrze
bie przeciwstawienia się „osi zła”, Japonia przyłączyła się do wojny z terroryzmem144. 
Już 12 września 2001 r. premier Koizumi, zapewnił Stany Zjednoczone o gotowości 
udzielenia niezbędnego wsparcia145. Podkreślił determinację strony japońskiej we współ
pracy z zainteresowanymi krajami, mającej zapobiegać wystąpieniu podobnych aktów 
terrorystycznych w przyszłości. Równocześnie, w sytuacji wewnętrznego konfliktu 
w MSZ, premier Koizumi przejął zadania związane z polityką zagraniczną kraju, 
co znacząco przyspieszyło proces decyzyjny. Realne zagrożenie wpłynęło na zmianę 
nastawienia Japończyków do uczestnictwa w zagranicznych operacjach wojskowych. 
Jesienią 2001 r. 57% społeczeństwa poparło przyjętą 29 października 2001 r. ustawę 
antyterrorystyczną (ang. Anti-Terrorism Special Measures Bill). Sprzeciwiło się jej bli
sko 39% ankietowanych146. 2001 r. stanowi jednocześnie kolejną cezurę w japońskiej 
polityce zagranicznej. Pomimo braku zagrożenia ze strony zimnowojennego wroga 
Stanów Zjednoczonych - Związku Radzieckiego - Japonia zdecydowała się wesprzeć 
sojusznika.

144 Założenia polityki prezydenta Busha analizuje m.in. W. Szymborski, Doktryna Busha, Wydawnictwo 
Wers, Bydgoszcz 2004.

145 Statement by Prime Minister Junichiro Koizumi at the Press Conference, 12 September 2001 (online), 
Prime Minister of Japan and His Cabinet, http://www.kantei.go.jp/foreign/koizumispeech/2001/0912kaiken_  
e.html (dostęp: 27 sierpnia 2006 r.).

146 57% support antiterrorism bill, 63% back U.S. strikes (online), 5 listopada 2001 r. portal FindArticles, 
http://findarticles.eom/p/articles/mi_m0XPQ/is_2001_Nov_5/ai_80631407 , za: TOK.YO, Oct. 29 Kyodo 
(dostęp: 11 lipca 2006 r.).

147 T. Inoguchi, Japan 's Response to the Gulf Crisis: AnAnalytic Overview, „Joumal of Japanese Studies”, 
1991, vol. 17, nr 2, s. 257.

148 Y. Kawaguchi, A Foreign Policy to Consolidate Peace, „Japan Echo”, 2003, vol. 30, nr 2, s. 25.
149 K. Murata, Cooperate and Participate, „Look Japan”, 2003, vol. 49, nr 566, s. 19.

Potrzeba zmiany wymiaru japońskiej polityki zagranicznej była nieunikniona. 
Apelowali o nią politycy partii rządzącej oraz naukowcy. Takashi Inoguchi stwierdził, 
że aneksja Kuwejtu przez Irak i jej konsekwencje spadły na rząd Japonii Jak grom z jas
nego nieba”147. Yoriko Kawaguchi, minister spraw zagranicznych Japonii w latach 
2002-2004, jeszcze przed wybuchem II wojny w Zatoce Perskiej podkreśliła koniecz
ność „harmonizacji polityki oraz współpracy ze Stanami Zjednoczonymi”. Leżało to, jej 
zdaniem, w narodowym interesie Japonii, w sytuacji walki z zagrożeniami na świecie148. 
Koji Murata argumentował, że udział w anglo-am ery kański ej koalicji stanowić będzie 
o przyszłym znaczeniu Japonii w świecie149.

26 lipca 2003 r. w Japonii ustanowiono prawo umożliwiające podjęcie specjalnych 
środków w celu niesienia pomocy humanitarnej i odbudowy Iraku (ang. Law Concerning 
the Special Measures on Humanitarian and Reconstruction Assistance in Iraq). Ustawa 
została przyjęta w Izbie Radców stosunkiem głosów 136 „za” do 102 „przeciw”, gdy 
wcześniej 4 lipca zaakceptowała ją Izba Reprezentantów. Wsparcie dla partii rządzącej 
w głosowaniu nad ustawą zapewniły Partia Uczciwych Rządów oraz Partia 
Konserwatywna (jap. Hoshuto), gdy przeciw zagłosowali przedstawiciele największego 
ugrupowania opozycyjnego - Partii Demokratycznej (jap. Minshuto).

W miarę intensyfikacji wydarzeń w Zatoce Perskiej przemiany w polityce zagranicz
nej stawały się bardziej zauważalne. Chociaż zapoczątkowały je akty terroru z września 

http://www.kantei.go.jp/foreign/koizumispeech/2001/0912kaiken_
http://findarticles.eom/p/articles/mi_m0XPQ/is_2001_Nov_5/ai_80631407
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2001 r., sformułowane i publicznie przedstawione zostały w raporcie przygotowanym 
przez doradcę japońskiego rządu Yukio Okamoto w listopadzie 2002 r.150 Okamoto stał 
na stanowisku, że podstawą polityki zagranicznej państwa powinien być interes narodo
wy, definiowany poprzez potrzebę utrzymywania pokoju i bezpieczeństwa Japonii, 
wspieranie światowego systemu handlowego, przestrzeganie zasad wolności, demokra
cji i praw człowieka oraz promowanie współpracy i wymiany pomiędzy narodami151. 
Raport zawierał postulaty dotyczące kształtu przyszłej polityki bliskowschodniej Japonii, 
w tym silnie podkreślany wkład Japonii w eliminowanie zagrożeń terrorystycznych, 
a także wspierania „bezpieczeństwa energetycznego z krajami Zatoki Perskiej”152. 
Według Rolanda Morse’a, raport Okamoto obrazował zasadniczą zmianę strategii Japonii 
z „pomocy gospodarczej w zamian za ropę” na politykę „sojuszu za Stanami 
Zjednoczonymi” mającą zapewnić pokój w regionie, a przez to dostęp do złóż ropy naf
towej153.

150 Prime Minister Receives a Report of the Task Force on Foreign Relations, Nov. 28, 2002 (online), 
Prime Minister and His Cabinet, http://www.kantei.go.jp/foreign/koizumiphoto/2002/ll/28task_e.html (do
stęp: 12 sierpnia 2006 r.).

151 Por. Y. Okamoto, Towards Reconstruction Aid for Iraq: A Path via the Indian Ocean and the Nile, 
„Gaiko Forum”, 2003, vol. 3, nr 2, s. 3-15.

152 Basic Strategies for Japan's Foreign Policy in the 21st Century New Era, New Pision, New Diplomacy, 
November 28, 2002 (online), Minister, Prime Minister and His Cabinet, http://www.kantei.go.jp/foreign/ 
policy/2002/1128tf_e.html (dostęp: 4 września 2003 r.).

153 R. Morse, Japan ’s oil diplomacy is dead (online), The Japan Times Online, 8 marca 2003 r., http://se- 
arch.japantimes.co.jp/cgi-bin/eo20030308ro.html (dostęp: 4 września 2003 r.).

154 T. Aso, Łuk wolności i dobrobytu: Japonia rozszerza horyzonty dyplomatyczne (online), Ambasada 
Japonii w Polsce, http://www.pl.emb-japan.go.jp/policy/speechlpl.htm (dostęp: 13 listopada 2007 r ).

155 Konstytucja Japonii, s. 35.

W 2006 r. japoński minister spraw zagranicznych Taro Aso stwierdził, że japońska 
polityka zagraniczna nie powinna opierać się wyłącznie na sojuszu ze Stanami 
Zjednoczonymi i współpracy w regionie Azji Wschodniej. Zwrócił uwagę na potrzebę 
i gotowość tworzenia nowego filaru polityki, jakim ma być „dyplomacja nastawiona na 
wartość”, zmierzająca do uwypuklenia „wartości uniwersalnych”, tj. demokracji, wol
ności, praw człowieka, praworządności oraz gospodarki rynkowej154. Minister Aso pod
kreślił wynikającą z tego potrzebę dalszego zacieśnienia współpracy ze Stanami 
Zjednoczonymi. Zapewnienie państwu i obywatelom Japonii zdolności do przetrwania, 
stabilizacji i dobrobytu gwarantuje właśnie sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. Nic nie 
wskazuje na to, aby ta sytuacja mogła się diametralnie zmienić w nadchodzących la
tach.

3.3. Siły Samoobrony

Wraz z kapitulacją Japonii w 1945 r. rozwiązano - Cesarską Armię Wielkiej Japonii 
(jap. Dai-Nippon Teikoku Rikuguri). W myśl konstytucji z 1946 r. Japonia zobowiązała 
się do nieutrzymywania „sił lądowych, morskich i powietrznych” (Artykuł 9)155. W 1950 
r. siły okupacyjne zobowiązały japoński rząd do zorganizowania Rezerwowych 
Oddziałów Policji Państwowej w liczbie 75 tys. W 1952 r. przemianowano je na lądowe 
i morskie Japońskie Oddziały Bezpieczeństwa Narodowego i powierzono zwierzchnic

http://www.kantei.go.jp/foreign/koizumiphoto/2002/ll/28task_e.html
http://www.kantei.go.jp/foreign/
http://se-arch.japantimes.co.jp/cgi-bin/eo20030308ro.html
http://www.pl.emb-japan.go.jp/policy/speechlpl.htm
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twu premiera. W 1954 r. powołano w ich miejsce Japońskie Siły Samoobrony (jap. 
Jieitai) - oddziały obronne rozmieszczone na terenie Wysp Japońskich156.

li6 R. Jakimowicz, Problem posiadania sil zbrojnych przez Japonię w świetle konstytucji z 1946 r. [w:] 
Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 484, Kraków 1997, s. 55-65; J.E. Auer, Article 
Ninę of Japan’s Constitution: From Renunciation of Armed Force „Forever" to the Third Largest Defense 
Budget in the World [w:] Law and Contemporary Problems, vol. 53, nr 2, The Constitution of Japan: The 
Fifth Decade, Spring 1990, part 2, s. 171-187; okoliczności utworzenia oddziałów Sił Samoobrony przyta
cza m.in.: E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, s. 229-232; K. Cooney, Japan’s Foreign Policy..., 
s. 32-33.

157 Wydatki na obronność, zob. Hook G.D. i inni, Japan ’s Intemational Relations..., s. 546.
158 Japan’s Role in the Intemational Community [w:] Diplomatic Bluebook 1992. Japan's Diplomatic 

Activities (online), MOFA, Japan, Tokyo 1992, http://www.mofa.go.jp/policy/otlier/bluebook/1992/1992-2- 
l.htm (dostęp: 14 czerwca 2006 r.).

ls’ Szerzej na temat uczestnictwa sił japońskich w operacjach pokojowych zob. Japan‘s Contributions to 
Intemational Peace (online), http://www.pko.go.jP/PKO_E/cooperation/results_e.html#chronology (dostęp: 
14 lipca 2006 r.).

W drugiej połowie XX w. konstytucyjne ograniczenia wywoływały wiele kontrower
sji związanych nie tylko z posiadaniem i utrzymywaniem przez Japonię oddziałów 
zbrojnych, ale głównie z podejmowaniem przez nie ewentualnych działań o charakterze 
militarnym. Pierwotnie premier Yoshida był przeciwny remilitaryzacji kraju. Jednak 
jego stanowisko ewoluowało w kierunku akceptacji posiadania przez Japonię minimal
nej liczby wojska w celu obronnym.

W 1976 r. wydatki rządowe na zbrojenia zostały zamrożone progiem 1% PNB oraz 
zakazem eksportu broni i technologii wojskowej. Od 1967 r. obowiązują zasady antynu
klearne. W grudniu 1985 r. zniesiono ograniczenia w wydatkach na zbrojenia. Wówczas 
premierem był Nakasone - orędownik niezależności Japonii w kwestiach międzynaro
dowych i obronnych. W 1987 r. i w 1988 r. udział wydatków militarnych przekroczył 
6,5% wydatków rządowych, a wynosił odpowiednio 25,4 mld i 28,8 mld USD157. Dzięki 
takim założeniom przeforsowano zmiany w zakresie podniesienia jakości sił zbrojnych 
i bardziej czytelnego zdefiniowania defensywnej roli Sił Samoobrony.

Zakończenie zimnej wojny i wywołane nim zmiany priorytetów w polityce między
narodowej sprzyjały liberalizacji restrykcyjnego prawa. W 1991 r. podjęto decyzje o do
finansowaniu operacji „Pustynna Burza” i wysłaniu oddziałów Sił Samoobrony na wody 
Zatoki Perskiej w celu pomocy w jej rozminowywaniu. 15 czerwca 1992 r. japoński 
parlament zatwierdził ustawę stawiającą Siły Samoobrony do dyspozycji ONZ w ra
mach prowadzonych operacji pokojowych. Pomimo iż ustawodawca wprowadził ogra
niczenia udziału japońskich sił tylko do sytuacji, w których:

- osiągnięto porozumienie o zawieszeniu broni między stronami konfliktu;
- strony wyrażą zgodę na obecność sił pokojowych i udział w nich sił japońskich;
- siły pokojowe pozostaną bezstronne i korzystanie z broni zostanie ograniczone 

do minimum, to jest do obrony koniecznej podczas prowadzonych operacji,
a rząd Japonii zachował równocześnie prawo do odwołania kontyngentu w sytuacji na
ruszenia powyższych warunków158, oddziały Sił Samoobrony biorą udział w misjach 
w całym świecie. Japończycy uczestniczyli w działaniach w Kambodży, w Mozambiku, 
na wzgórzach Golan i w Timorze Wschodnim159.

http://www.mofa.go.jp/policy/otlier/bluebook/1992/1992-2-l.htm
http://www.pko.go.jP/PKO_E/cooperation/results_e.html%2523chronology
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Po atakach na budynek World Trade Center z 11 września 2001 r. Japonia przyłączy
ła się do wojny z terroryzmem. Już 29 października 2001 r. przyjęto przedstawioną trzy 
tygodnie wcześniej w niższej izbie parlamentu ustawę antyterrorystyczną. Umożliwiła 
ona wysłanie na wody Oceanu Indyjskiego trzech niszczycieli: „Kirisame”, „Kurama” 
i „Sawagiri”; dwóch okrętów dostawczych: „Hamana” i „Towada” oraz trałowca 
„Uraga”. Szybka i odważna decyzja Japonii, która spotkała się z aprobatą Zachodu, 
wskazała również, że można ją uznać za liczące się państwo160.

160 Analizę polityki Japonii w odpowiedzi na ataki terrorystyczne na Stany Zjednoczone oraz wojnę z ter
roryzmem prezentują m.in.: W. Burdelski, W.J. Dziak, Reakcje państw Azji Południowo-Wschodniej 
[w:] „Sprawy Międzynarodowe”, nr 1, 2002, s. 106-110; K. Hamai, P. Mauch, Defining Japan’s Role in the 
Post-Taliban World Order. Tokyo 's Path to Great Power Status (online), Electronic Joumal of Contemporary 
Japanese Studies, Discussion Paper, nr 1, 20 marca 2002 r., http://www.japanesestudies.org.uk/discussionpa- 
pers/Hamaiand/Mauch.html (dostęp: 7 maja 2006 r.); MSDF flotilla bound for Indian Ocean (online), 
The Japan Times Online, 9 listopada 2001 r., http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/np20011109al.html (do
stęp: 11 lipca 2006 r.); Second MSDF flotilla sails to war (online), The Japan Times Online, 26 listopada 
2001 r., http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20011126al.html (dostęp: 11 lipca 2006 r.).

161 Koizumi vows to consider timing of SDF dispatch to Iraq carefully, Passage of bill not end of debate 
on Middle East mission (online), The Japan Times Online, 27 lipca 2003 r., http://search.japantimes.co.jp/cgi- 
bin/nn20030727al.html (dostęp: 5 września 2006 r.).

162 Szerzej na temat udziału Japonii w misjach pokojowych zob: Japan 's Efforts on Peacebuilding - 
Towards Consolidation on of Peace and Nation Building (online), MOFA, Japan, http://www.mofa.go.jp/po- 
licy/un/pko/effort0704.pdf (dostęp 1 maja 2007 r.).

163 G.D. Hook i inni, Japan's International Relations..., s. 546.
164 Por.: Japan, The SIPRI Military Expenditure Database (online), Stockholm International Peace 

Research Institute, http://first.sipri.org/non_first/milex.php (dostęp 1 maja 2007 r.); Japan (online), CIA-The 
World Factbook, 27 kwietnia 2007 r., https://www.cia.gOv/cia/publications/factbook/geos/ja.html#Military 
(dostęp 1 maja 2007 r.).

165 Procedura zmiany konstytucji zob. K. Karolczak, Kokkai..., s. 21.

W lipcu 2003 r. podjęto decyzję o fizycznym udziale Japonii w odbudowie Iraku. 
Rząd planował wysłanie misji rozpoznawczej do Iraku, której celem miała być analiza 
lokalnych warunków oraz planowanie niezbędnych działań. Premier Koizumi zapewnił, 
że japońscy żołnierze, którzy zostaną wysłani do Iraku, będą służyć poza strefami walk161. 
Od marca 2004 r. do grudnia 2006 r. oddziały Sił Samoobrony brały udział w akcji hu
manitarnej w irackiej prowincji Ał-Musanna162.

W 2004 r. blisko 6% wydatków rządowych Japonii przeznaczono na cele obronności, 
tj. ponad 45 mld USD i niecały 1% PNB163. Wartość ekspensów militarnych stawia 
Japonię w światowej czołówce164, ajednocześnie wskazuje na potrzebę dalej idących 
zmian umożliwiających Japonii posiadanie pełnoprawnej armii. W 2006 r. Siły 
Samoobrony liczyły ponad 250 tys. żołnierzy.

Ustawodawstwo zezwalające na udział Sił Samoobrony w akcjach poza granicami 
Japonii stanowiło punkt zwrotny w japońskiej polityce zagranicznej, której zwieńczenie 
ma przynieść zmiana japońskiej konstytucji z 1946 r.165 Jej modyfikacja napotyka na 
wiele sprzeciwów, głównie japońskiego społeczeństwa i opozycji hołdującej pacyfi
stycznym ideałom. Wśród zwolenników znajdują się Stany Zjednoczone, zainteresowa
ne powstrzymywaniem wschodzącej potęgi Chin. Tezę tę potwierdza zgoda japońskiego 

http://www.japanesestudies.org.uk/discussionpa-pers/Hamaiand/Mauch.html
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/np20011109al.html
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20011126al.html
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20030727al.html
http://www.mofa.go.jp/po-licy/un/pko/effort0704.pdf
http://first.sipri.org/non_first/milex.php
https://www.cia.gOv/cia/publications/factbook/geos/ja.html%2523Military
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rządu na rozmieszczenie na swoim terytorium radaru antyrakietowego, monitorującego 
przemieszczanie się głowic rakiet balistycznych w przestrzeni kosmicznej166.

166 T. Neeno, Japońskie Odrodzenie? (online), Portal Spraw Zagranicznych, 31 października 2006 r., 
http://www.psz.pl/content/view/3389/(dostęp: 23 stycznia 2007 r.);N. Weinberg, K. Minami, The Front Linę 
(online), Forbes.com, 9 maja 2005 r., http://members.forbes.com/global/2005/0905/020.html (dostęp: 
23 stycznia 2007 r.).

167 Japan’s Defence Policy (online), The Ministry of Defence of Japan, http://www.mod.go.jp/e/defen- 
se_policy/japans_defense_policy/index.htm (dostęp: 12 kwietnia 2007 r.).

168 M. Ito, Referendum bill OK'd (online), The Japan Times Online, 13 kwietnia 2007 r., http://search.ja- 
pantimes.co.jp/mail/nn20070413a3.html (dostęp: 14 kwietnia 2007 r.).

169 A. Gębski, Problem „Terytoriów Północnych" [w:] E. Potocka, M. Pietrasiak, Współczesna Japonia. 
Mocarstwo na rozdrożu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 125-133; Japan 's Northern 
Territories (online), MOFA, Japan, http://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/ (dostęp: 14 kwiet
nia 2007 r.); S. Thomas, Der russisch-japanische Territorialstreit in vólkerrechtlicher Sicht [w:] Berichte des 
Bundesinstituts fur Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, nr 10/1998, Bundesinstitut 
fur Ost-wissenschaflliche und Internationale Studien, Koln 1998.

9 stycznia 2007 r. Japońska Agencja Obrony została podniesiona do rangi Ministerstwa 
Obrony Japonii. U podstaw prowadzonej współcześnie polityki obronnej znajduje się: 
konstytucja z 1946 r., umowy ze Stanami Zjednoczonymi oraz Karta Narodów 
Zjednoczonych. Ramy polityki wyznaczane są przez „orientację na obronność, a nie na 
militaryzację, przestrzeganie trzech antynuklearnych zasad oraz zapewnianie porządku 
publicznego”167.

W kwietniu 2007 r. Izba Reprezentantów przyjęła uchwałę w sprawie przygotowania 
referendum na temat zmiany konstytucji, które odbędzie się po zatwierdzeniu przez par
lament jej nowych zapisów168.

3.4. Główne kwestie sporne w stosunkach z sąsiadami - rola 
Japonii w regionie

Od zakończenia II wojny światowej Japonia prowadzi spory terytorialne z Rosją, Koreą 
Południową, Chińską Republiką Ludową (ChRL) i Republiką Chińską (Tajwanem).

Przedmiotem sporu z Rosją pozostają trzy wyspy (jap.: Etorofu, Kunashiri i Shiko- 
tari) oraz grupa wysp Habomai, pozostająca według źródeł japońskich pod radziecką, 
a później rosyjską okupacją. Japończycy, odmiennie od Rosjan, uznają, że terytoria te 
nie wchodząw skład Wysp Kurylskich, do których praw wraz z południowym Sachalinem 
Japonia zrzekła się na mocy traktatu pokojowego z 1951 r. Dodatkowo japoński rząd 
podkreśla, że Związek Radziecki nie był stroną traktatu169.

Ze strony japońskiej odzyskanie wysp ma głównie charakter prestiżowy, gdyż przez 
lata rząd Japonii dążył do uznania swoich racji. Podnoszone są też kwestie gospodarcze, 
ponieważ wody opływające wyspy obfitują w łowiska. Terytoria sporne mają strategicz
ne znaczenie dla Rosji, dla której w sytuacji zamarzania portu we Władywostoku stano
wią okno na świat.

Od czasu zakończenia II wojny światowej Japonia i Rosja nie zawarły układu poko
jowego. Możliwość tę oddala przedłużający się brak rozwiązania sporu terytorialnego, 

http://www.psz.pl/content/view/3389/(dost%25c4%2599p
Forbes.com
http://members.forbes.com/global/2005/0905/020.html
http://www.mod.go.jp/e/defen-se_policy/japans_defense_policy/index.htm
http://search.ja-pantimes.co.jp/mail/nn20070413a3.html
http://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/
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pomimo wielu sygnałów świadczących o woli obu stron do normalizacji stosunków 
dwustronnych170.

170 Stosunki japońsko-radzieckie, por.: Historia polityczna Dalekiego Wschodu..., s. 230-237, 363-376; 
T. Hasegawa, J. Haslam i A. Kuchins (red.) Russia and Japan, an unresolved dilemma between distant nei- 
ghbours [w:] Intemational and Area Studies, nr 87, University of Califomia at Berkeley, Berkeley 1993;
J. Glaubitz, Japan undRussland. Stand undPerspektiven ihrer Beziehungen [w:] Berichte des Bundesinstituts 
fur Ostwissenschaftliche und Internationale Studien, nr 7/1994, Bundesinstitut fur Ostwissenschaftliche und 
Intemationale Studien, Koln 1994; T. Hasegawa, The Northern territories dispute and Russo-Japanese rela- 
tions [w:] Intemational andArea Studies, nr 97, t. 1, 2, University of Califomia at Berkeley, Berkeley 1998.

171 J. Rowiński, Spory graniczne i konflikty terytorialne w Azji Wschodniej u progu XXI w. [w:]
K. Gawlikowski (red.), M. Ławacz (współpraca), Azja Wschodnia na przełomie XX iXXI wieku. Stosunki 
międzynarodowe i gospodarcze. Studia i szkice, Instytut Studiów Politycznych PAN, Wydawnictwo Trio, 
Warszawa 2004, s. 128.

172 Stosunki japońsko-koreańskie wiatach 50. i 60. zob. Historia polityczna Dalekiego Wschodu..., 
s. 245-248, 394-399.

173 Japan 's Regional Diplomacy [w:] Japan Diplomatic Bluebook 2006 (online), The Ministry of Foreign 
AfTairs, Japan, Tokyo 2006, http://www.mofa.go.jp/ policy/other/bluebook/2006/03.pdf, s. 3, 10-18 (dostęp: 
29 kwietnia 2007 r.).

174 Stosunki japońsko-chińskie zob.: Historia polityczna Dalekiego Wschodu..., s. 238-245, 377-394; 
R. Jakimowicz, Stosunki japoński-chińskie wiatach 1949-2002. Aspekty polityczne i gospodarcze, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004; W. Wowczuk, Nowe oblicze starej tra
dycji Chiny Japonia, Kreator Instytut Wydawniczy, Białystok 2003.

175 Joint Communiąue oh the government of Japan and the Government of Peoples Republic of China, 
September29, 1972 [w:] D.G. Hook, Japan s Intemational Relations..., 573-575.

176 Oświadczenie to było równoznaczne z uznaniem Tajwanu za nieodłączną część terytorium ChRL. Od 
tamtego czasu Japonia utrzymuje nieoficjalne stosunki z Tajwanem. Szerzej na temat stosunków japońsko- 
-tajwańskich, będących jedną z kwestii spornych Japonii i ChRL, zob. R. Jakimowicz, Stosunki japońsko- 
-chińskie..., s. 192-199.

We współczesne stosunki Japonii z Koreą Południową uwikłana jest kwestia sporu 
terytorialnego o archipelag Liancourt Rocks (jap. Takeshima, kor. Tokedó) znajdujący 
się na Morzu Japońskim, na który składają się 34 skaliste wysepki o łącznej powierzchni 
23 ha. Status obszaru spornego nie został uregulowany umowami bilateralnymi171.

W 2005 r. strony obchodziły uroczystość 40-lecia zawarcia traktatu o normalizacji 
stosunków między Japoniąa Republiką Korei z 22 czerwca 1965 r.172 Rząd Japonii stoi 
na stanowisku, że bliskie sąsiedztwo z Koreą Południową, oparte na podobieństwie sy
stemów politycznych i rynkowych, stanowi podstawę pokoju i pomyślności regionu173. 
Współpraca tych państw nabrała szczególnego wymiaru w związku z realnym zagroże
niem ze strony północnokoreańskiego reżimu. Nie wpływa to jednak na sprawne roz
strzygnięcie sporu terytorialnego, którego znaczenie dla obydwu stron pozostaje sym
boliczne.

Stosunki Japonii z Chinami po II wojnie światowej były nacechowane ambiwalencją. 
Z jednej strony grozę wzbudził przeprowadzony przez Chiny w 1964 r. pierwszy próbny 
wybuch atomowy i rewolucja kulturalna, z drugiej postawa sojuszniczych Stanów 
Zjednoczonych (tzw. pierwszy szok nixonowski)174.29 września 1972 r. przedstawiciele 
rządów Japonii i Chin wydali wspólne oświadczenie, na podstawie którego strony znor
malizowały stosunki dwustronne175. Pozwoliło to nawiązać oficjalne stosunki dyploma
tyczne pomiędzy obu państwami176. 12 sierpnia 1978 r. strony zawarły traktat o pokoju 

http://www.mofa.go.jp/


52

i przyjaźni, w którym solidarnie oświadczyły, że nie będą zmierzać do hegemonii (arty
kuł 2.)177.

177 Tekst dokumentu: Treaty of Peace and Friendship Between Japan and the People ’s Republic of China 
[w:] D.G. Hook, Japan ’s International Relations..., 575-577.

178 Wyczerpująco temat ten prezentuje J. Rowiński, zob. J. Rowiński, Spory graniczne i konflikty teryto
rialne w Azji Wschodniej... s. 129.

179 Japan ’s Regional Diplomacy [w:] Japan Diplomatic Bluebook 2006, s. 27.
180 J. Rowiński, Morze Poludniowochińskie - region potencjalnego konfliktu w Azji, Centralny Program 

Badań Podstawowych, Węzłowe problemy polskiej polityki zagranicznej, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, Warszawa 1990,s. 28-33;E. Haliżak, Spór o archipelag na Morzu Południowochińskim 
- znaczenie dla międzynarodowego prawa morza [w:] E. Haliżak, R. Kuźniar (red.), Prawo, instytucje i po
lityka w procesie globalizacji, Warszawa 2003, s. 174—194.

181 Obszernie na ten temat zob.: R. Jakimowicz, Kwestia podręcznikowa we współczesnych stosunkach 
japońsko-chińskich [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 692, Kraków 2005, 
s. 77-90; R. Jakimowicz, Stosunki japońsko-chińskie..., s. 177-186; M. Krupińska, Problem podręczników 
do historii w stosunkach japońsko-koreańskich [w:] Współczesna Japonia..., s. 134-142.

182 W polskich opracowaniach określenie tłumaczone jako „kobiety pocieszycielki”. Zob. E. Potocka, 
Japonia w poszukiwaniu nowej pozycji w społeczności międzynarodowej [w:] K. Gawlikowski (red.), 
M. Ławacz (współpraca), Azja Wschodnia na przełomie XX i XXI wieku..., s. 100.

Terytorium spornym pomiędzy Chińską Republiką Ludową a Japonią pozostają wy
spy archipelagu Senkaku (jap. Senkaku-shotÓ), zwanego także Sento (chiń. Diaoyi 
Liedao) położone na Morzu Wschodniochińskim, o łącznej powierzchni 6,3 km2. 
Problem ten nie został rozwiązany przy okazji zawarcia traktatu pokojowego pomiędzy 
stronami w 1978 r. Uwarunkowane historycznie prawa do wysp Senkaku rości również 
Tajwan. Znaczenie tych wysp wyraźnie wzrosło wraz z odkryciem dużych pokładów 
ropy naftowej i gazu ziemnego w szelfie kontynentalnym w ich pobliżu178. Od 2004 r. 
przedstawiciele Japonii i Chin uczestniczą we wspólnych naradach w celu rozwiązania 
sporu, ale jak dotąd bezowocnie179. Znajdujące się tam zasoby surowców mogą stać się 
w przyszłości podstawą długo oczekiwanego porozumienia.

Istotne znaczenie dla interesów Japonii ma nierozwiązany problem obszarów spor
nych wokół archipelagów Morza Południowochińskiego, tj.: Paracele, Spratly, Pratas 
i Macclesfield Bank. Przebiegają tamtędy transoceaniczne szlaki żeglugi morskiej łączą
ce japońskie porty przeładunkowe z cieśniną Malakka, przez którą przepływają japoń
skie tankowce180.

W stosunkach Japonii z Chińską Republiką Ludową i Republiką Korei wiele kon
trowersji wywołuje sprawa japońskich podręczników do historii, w których zastosowa
ne eufemizmy doprowadzają do celowego złagodzenia charakteru działań zbrojnych 
Japonii w Azji181 182.

Podobnie kontrowersyjny pozostaje problem przymusowej prostytucji, dotyczący 
kobiet eufemistycznie określanych mianem „wojskowych kobiet do towarzystwa” od 
jap. jugun-ianfu, ang. wartime comfort woman, military comfort woman'92. Podczas 
II wojny światowej wojska japońskie zmuszały je do nierządu. Obecnie szacuje się, iż 
problem ten dotyczył nawet 200 tys. kobiet, głównie Azjatek z terenów okupowanych 
przez Japonię w wyniku ekspansji na kontynent azjatycki, chociaż były wśród nich rów
nież Europejki i Japonki. Po raz pierwszy rząd Japonii złożył przeprosiny ofiarom 
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w 1993 r., tym samym potwierdził istnienie problemu (tzw. komunikat Kóno183). 
Do przeprosin dołączył się premier Shinzó Abe w marcu 2007 r. W żadnym z oficjalnych 
wystąpień nie padły słowa na temat wskazania winnych i odpowiedzialności za popeł
nione zbrodnie184. Rząd Japonii wspiera finansowo Fundację Kobiet Azji (ang. Asian 
Women’s Fund), powołaną w 1995 r.185

183 Yóhei Kóno - sekretarz gabinetu premiera Kiichiego Miyazawy (1991-1993) i rzecznik rządu. 
W 1994 r. został ministrem spraw zagranicznych w rządzie premiera Tomiichiego Murayamy (1994-1996). 
Stanowisko to piastował również od 1999 r. w rządzie premiera Keizó Obuchiego (1998-2000) i od 2000 r. 
do 2001 r. w gabinecie premiera Yoshiró Mori (2000-2001).

184 Szerzej na ten temat: Japoński premier przeprasza za seksualne niewolnice, „Gazeta Wyborcza”, 
26 marca 2007 r., za: Reuters. Fakty dotyczące tego problemu rekonstruują: Y. Yoshiaki, The first report on 
the issue of Japan 's military „ comfort women ", Historical and legał study on the issue of „ comfort women 
Centre for Research and Documentation on Japan’s War Responsibility, 31 March 1994, s. 3-4, za: 
Contemporary forms of skwery. Systematic rape, sexual skwery and slavery-like practices during armed 
conflict, Finał report submitted by Ms. Gay J. McDougall, Special Rapporteur, E/CN.4/Sub.2/1998/13, 
22/07/1998, 15th session Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities, 
Commission on Humań Rights, Economic and Social Council, United Nations; Y. Yoshiaki, Comfort women. 
Sexual Skwery in the Japanese Military During World War II, Columbia University Press, New York 2000.

185 Strona internetowa Fundacji Kobiet Azji, zob. Asian Women’s Fund (online), http://www.awf.or.jp/en- 
glish/index.html (dostęp: 21 kwietnia 2007 r.).

186 Stanowisko stron prezentuje R. Jakimowicz, Stosunki japońsko-chińskie..., s. 186-191; wypowiedzi 
rzecznika chińskiego MSZ na temat wizyt premiera Koizumiego w świątyni, zob.: Spokesperson s Remarks 
on Japanese Prime Minister Koizoimi's claim to visit the Yaksukuni Shrine again next year (online), The 
Ministry of Foreign Affairs of People’s Republic of China, 12 października 2003 r., http://www.fmprc.gov. 
cn/eng/wjb/zzjg/yzs/gjlb/ 2721/2725/t29101.htm (dostęp: 29 stycznia 2006 r.); Spokesperson on the kisit to 
the Yasukuni Shrine by the Japanese Prime Minister (online), The Ministry of Foreign Affairs of People’s 
RepublicofChina, 15 stycznia2003 r., www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/yzs/gjlb/2721/2725/tl6042.htm (do
stęp: 29 stycznia 2006 r.); oświadczenie ministra chińskiego MSZ w sprawie wizyt premiera Koizumiego 
w świątyni, zob. Statement by Foreign Ministry Spokesperson Zhang Qiyue on the Paying of Homage to the 
Yasukuni Shrine by Japanese Prime Minister Koizumi (online), The Ministry of Foreign Affairs of People’s 
Republic of China, 21 kwietnia 2002 r., http://www.fmprc.gov.cn/ eng/wjb/zzjg/yzs/gjlb/2721/2725/tl6040. 
htm (dostęp: 29 stycznia 2006 r.).

187 Japan-Australia Joint Declaration on Security Cooperation (online), The Ministry of Foreign Affairs, 
http://www.mofa.go.jp/region/asiapaci/australia/joint0703.html (dostęp: 21 kwietnia 2007 r.).

188 Chinese FMspokesman on Japan-Australia security statement (online), Peoples Daily Online, http:// 
english.people.com.cn/200703/I3/eng200703l3_357182. html, za: Xinhua (dostęp: 15 marca 2007 r.).

W stosunkach japońsko-chińskich drażliwy problem stanowią również wizyty przed
stawicieli japońskiego rządu w sintoistycznej świątyni Yasukuni. W miejscu tym 
Japończycy oddają hołd żołnierzom poległym za ojczyznę i cesarza poza granicami kra
ju. Sprawa ta nabrała znaczenia po pierwszej wizycie premiera Nakasone w 1985 r. 
i spotkała się z krytyką polityków ChRL. Zdaniem strony chińskiej stosowane przez ja
pońskich polityków praktyki i zachowania godzą w uczucia narodu chińskiego186.

Dobitnym przykładem stanu stosunków Japonii z jej sąsiadami było zawarcie pierw
szej umowy dotyczącej współpracy Japonii w zakresie bezpieczeństwa z krajem innym 
niż Stany Zjednoczone. Japońsko-australijskądeklarację podpisali premierzy obu państw 
13 marca 2007 r.187 Podkreślono również, że „układ nie jest skierowany przeciw nikomu, 
a ma jedynie stabilizować sytuację na Dalekim Wschodzie”. Rzecznik chińskiego mini
sterstwa spraw zagranicznych skomentował, iż Chinom pozostaje wierzyć w uczciwość 
oświadczeń i jednocześnie zapewnił iż „Chiny nie zaatakują ani nie zagrożą innym kra
jom”, tłumacząc brak obaw spowodowanych japońsko-australijską deklaracją188. 

http://www.awf.or.jp/en-glish/index.html
http://www.fmprc.gov
http://www.fmprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/yzs/gjlb/2721/2725/tl6042.htm
http://www.fmprc.gov.cn/
http://www.mofa.go.jp/region/asiapaci/australia/joint0703.html
english.people.com.cn/200703/I3/eng200703l3_357182
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W równie oszczędnym w słowa, lecz wymownym tonie wypowiedział się rzecznik chiń
skiego MSZ po udzieleniu przez japoński parlament zgody na wysłanie oddziałów Sił 
Samoobrony do Iraku189.

189 Foreign Ministry Spokesperson on the Japanese Diet's Approval of a Bill of Special Measures on 
Assisiting Iraq’s Re-construction (online), The Ministry of Foreign Affairs of People’s Republic of China, 
28 lipca 2003 r., http://www.finprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/yzs/gjlb/2721/2725/t22868.htm (dostęp: 29 stycznia 
2006 r.).

Warto podkreślić, że pomimo zakreślonych wyżej animozji Japonia współtworzy re
gionalne fora współpracy: ASEAN+3 oraz APEC. Kraj ten aspiruje do wypełniania prze
wodniej roli w regionie. Strategia kooperacji za pośrednictwem instytucji międzynaro
dowych odpowiada założeniom liberalizmu, sprzyja szerzeniu się stabilizacji i pokoju 
w regionie, a za orędownika tych idei uważa się współczesną Japonię. Wymaga tego 
również nowa sytuacja polityczna na Dalekim Wschodzie po upadku systemu zimnowo- 
jennego. Po odsunięciu starych niebezpieczeństw - eskalują nowe. W kontekście bez
pieczeństwa Japonii to współczesne Chiny mogą stać się głównym zagrożeniem w re
gionie, znacznie większym niż Korea Północna. Ostatnie lata pokazały starania Japonii 
o objęcie wiodącej roli w regionie i w świecie. Zwiększyła się bowiem jej odpowiedzial
ność w kwestiach bezpieczeństwa międzynarodowego. Bieżące cele w polityce zagra
nicznej, jak np. udział Sił Samoobrony w misjach pokojowych, wskazują kierunek przy
szłych przemian. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że chęć i potrzeba sprostania 
nowej roli na arenie międzynarodowej pociągnie za sobą w przyszłości zmiany konsty
tucyjne. Poza partnerstwem ze Stanami Zjednoczonymi nie wyłania się w azjatyckiej 
polityce zagranicznej Japonii żadna równie realna droga.

http://www.finprc.gov.cn/eng/wjb/zzjg/yzs/gjlb/2721/2725/t22868.htm


ROZDZIAŁ II

GOSPODARKA I POLITYKA ZAGRANICZNA 
MONARCHII ZATOKI PERSKIEJ

1. ZARYS CHARAKTERYSTYKI REGIONU

Region Zatoki Perskiej tworzą państwa członkowskie Rady Współpracy Arabskich 
Państw Zatoki (Perskiej), a także Irak i Iran. Wody Zatoki Perskiej stanowią wschodnią 
granicę morskąKuwejtu, Arabii Saudyjskiej, Kataru, Bahrajnu, Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich i Omanu. Zatoka Perska łączy się z Zatoką Omańską i Morzem Arabskim 
przez Cieśninę Ormuz. W najwęższym odcinku szerokość cieśniny wynosi 56 km, co 
tworzy naturalną odległość między wybrzeżami Omanu a Iranu. Oman na południowym 
wschodzie regionu opływają wody Zatoki Omańskiej i Morza Arabskiego. Południowo- 
zachodnią granicę państw regionu wyznacza terytorium Jemenu, a zachodnią- wybrze
że Morza Czerwonego i Zatoki Akaba, gdzie Arabia Saudyjska graniczy z Jordanią 
i kolejno z Irakiem, na północy.

Terytoria sześciu monarchii naftowych zajmują przeważający obszar Półwyspu 
Arabskiego, ponad 80%, tj. niemal 2,3 min km1 2. Najmniejsze kraje to: Bahrajn 
(620 km2), Katar (11 437 km2) i Kuwejt (17 820 km2), największa jest Arabia Saudyjska 
(1 960 582 km2). Powierzchnia Zjednoczonych Emiratów Arabskich wynosi 82 880 km2, 
a Omanu 212 460 km2. Graniczące z nimi, między innymi wodami Zatoki Perskiej 
(233 tys. km2), Iran i Irak to kraje o powierzchni odpowiednio 1 648 000 km2 
i 437 072 km21.

1 Development Indicators Database 2005 (online), The Word Bank, http://www.worldbank.org/ (dostęp: 
14 września 2005 r.); Humań Development Report 2005 (online), United Nations Development Program, 
http://hdr.undp.org/ (dostęp: 14 września 2005 r.).

2 J. Zdanowski, Arabia Wschodnia od czasów najdawniejszych do XII w., Akson, Warszawa 2002, 
s. 11—17.

Geograficznie, region Zatoki Perskiej stanowi część Półwyspu Arabskiego, zwanego 
też Arabią Wschodnią i dzieli się na dwie części: północno-wschodnią, ciągnącą się od 
Kuwejtu po Katar, oraz południowo-wschodnią, obejmującą Półwysep Omański2. 
Rdzenną ludność regionu Zatoki Perskiej spaja w większości arabskie pochodzenie, 
głównie plemienne, w tym beduińskie. Zdecydowana większość wyznaje islam odłamu 
sunnickiego. Na Bahrajnie przeważa ludność wyznania szyickiego (ponad 60%), której 

http://www.worldbank.org/
http://hdr.undp.org/
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skupiska zamieszkują również Kuwejt i Arabię Saudyjską, a w Omanie dominują ibady- 
ci (ponad 70%). Wahabizm pozostaje panującą odmianą islamu w Arabii Saudyjskiej, 
a jego wyznawcy znajdują się również w Katarze. Do postępującego zróżnicowania re- 
ligii na jednorodnym etnicznie i wyznaniowo terytorium Arabii Wschodniej przyczynili 
się przybywający tam masowo od lat 70. emigranci zarobkowi3. Liczne napływowe 
mniejszości tworzą Azjaci (Pakistańczycy, Hindusi), Egipcjanie i Persowie.

’ Obszernie na ten temat zob. A. Kapiszewski, Nationals and Expatriates. Population and Labor 
Dilemmas of the GCC States, Ithaca Press, London 2001; A. Kapiszewski, NativArab Population...

4 Humań Development Report 2006 (online), United Nations Development Programme, http://hdr.undp. 
org/hdr2006/report.cfm (dostęp: 14 lutego 2007 r.).

5 Development Indicators Database 2005 (online).
6 Humań Development Report 2006 (online).
7 Tamże.
! Ranking nie uwzględnia danych Kataru w 2000 r.

W 2004 r. monarchie Zatoki Perskiej zamieszkiwało blisko 35 min ludności4, więk
szość z nich w Arabii Saudyjskiej - blisko 70% (24 min mieszkańców). Liczba ludności 
Bahrajnu i Kataru wyniosła po około 800 tys. osób, w Kuwejcie i Omanie mieszkało po 
około 2,5 min ludzi. Populację Zjednoczonych Emiratów Arabskich tworzyło 4,3 min 
ludności. Blisko 100 min osób mieszka w Iranie i Iraku (68,2 min i 27,3 min)5.

Kraje regionu charakteryzuje znaczne zróżnicowanie obszarów i gęstości zaludnie
nia. Pustynny wizerunek Półwyspu Arabskiego determinuje występowanie skupisk lud
ności. W głównej mierze zamieszkane były obszary przymorskie wzdłuż wybrzeży 
Zatoki Perskiej, Zatoki Omańskiej i Morza Czerwonego. W 2004 r. największa gęstość 
zaludnienia charakteryzowała Bahrajn - ponad 1100 mieszkańców na km2, a najmniej
sza - Oman i Arabię Saudyjską około 11 osób na km2. Życie na Półwyspie Arabskim 
koncentruje się głównie wokół przybrzeżnych miast. W 2004 r. w Kuwejcie, Katarze 
i na Bahrajnie udział ludności miejskiej wyniósł odpowiednio 98,4%, 95,3% i 96,2%. 
W Arabii Saudyjskiej - 80,8%, w Zjednoczonych Emiratach Arabskich - 76,7% i naj
mniej w Omanie - 71,5%6. W tym czasie oczekiwana, przeciętna długość życia miesz
kańców regionu w momencie urodzenia wahała się od 72 lat w Arabii Saudyjskiej do 
78,3 lat w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (Katar 73; Oman 74,3; Bahrajn 74,5; 
Kuwejt 77, l)7.

Obecne charakterystyki populacyjne krajów regionu Zatoki Perskiej odzwierciedlają 
olbrzymi rozwój społeczny, jaki miał miejsce od lat 70. Zmieniający się w ostatnich la
tach poziom rozwoju społecznego regionu doprowadził do zmniejszenia analfabetyzmu. 
W 2004 r. poziom umiejętności czytania i pisania wśród dorosłych (powyżej 15. roku 
życia) kształtował się na najniższym poziomie w Arabii Saudyjskiej 79,4%, a na naj
wyższym w Kuwejcie 93,3%.

Problem rozwoju społecznego krajów Zatoki w interesujący sposób przedstawia in
deks HDI (ang. Humań Development Index). Uwzględnia on obok zmiennych dotyczą
cych długości i jakości życia - mierzonych przewidywaną długością życia w momencie 
narodzin, wiedzy - określonych poziomem analfabetyzmu oraz naborem do szkół pod
stawowych, średnich i wyższych, także standard życia wyrażony przez poziom PKB per 
capita (por. tabela 2.18).

http://hdr.undp
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Tabela 2.1. Wartość indeksu HDI monarchii Zatoki Perskiej w latach: 2000, 2004-2006

Kraj 2000 2004 2005 2006

Arabia Saudyjska 0,788 0,777 0,812 0,835

Oman 0,779 0,810 0,814 0,839

Zjednoczone Emiraty Arabskie 0,837 0,839 0,868 0,903

Katar (•) 0,844 0,875 0,899

Bahrajn 0,846 0,859 0,866 0,902

Kuwejt 0,855 0,871 0,891 0,912

Źródło: Humań Development Report 2006 (online), United Nations Deuelopment Programme, http://hdr.undp.org/hdr2006/ 

report.cfm (dostęp: 14 lutego 2007 r.).

W 2004 r. w światowym rankingu HDI 33. pozycję zajął Kuwejt (wartość indeksu 
wyniosła 0,871). Podobnie wysokim poziomem rozwoju społecznego charakteryzował 
się Bahrajn, gdzie wartość indeksu stanowiła 0,859, co dało 39. miejsce w klasyfikacji, 
i odpowiednio Katar (0,844; 46.), Zjednoczone Emiraty Arabskie (0,839; 49.) oraz Oman 
(0,810; 56.). W podgrupie krajów o średnim poziomie rozwoju, na 76. pozycji listy ogól
nej uplasowała się Arabia Saudyjska (0,777). Od 2005 r. wszystkie monarchie Zatoki 
Perskiej znalazły się w gronie państw wysoko rozwiniętych.

2. POLITYKA ZAGRANICZNA I KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

2.1. Uwarunkowania polityki zagranicznej - ustroje polityczne

Wśród charakterystyk szejkanatów nad Zatoką Perską warto zwrócić uwagę na podo
bieństwa ustrojowe. Dominującym ustrojem politycznym jest monarchia, czy to konsty
tucyjna, jak w Bahrajnie i Kuwejcie, czy absolutna, jak w Arabii Saudyjskiej, Katarze 
i Omanie. Panujący sprawują władzę na podstawie sukcesji po przodkach z prawem 
przekazywania potomstwu.

Kształtowanie się państwowości Kuwejtu, Bahrajnu, Kataru, Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich i Omanu, do ich dzisiejszego kształtu, przyspieszył zmieniający się 
układ wpływów międzynarodowych w latach 60. Jednak dopiero w 1968 r., wraz z pod
jęciem decyzji przez rząd Wielkiej Brytanii o wycofaniu się z rejonu Zatoki Perskiej, 
umożliwiono pozostałym protektoratom uzyskanie suwerenności. Przemiany te pobu
dziły również działanie czynników państwo- i narodotwórczych w obrębie organizują
cych się społeczności.

Królestwo Arabii Saudyjskiej pozostaje najstarszym niepodległym z krajów Arabii 
Wschodniej. Współczesne państwo zostało założone w 1932 r. przez króla Abd al-Aziza 
(Ibn Sauda)9. Arabia Saudyjska jest monarchią absolutną, dziedziczną, rządzoną niepo
dzielnie przez dynastię Su’udów. Od 1 sierpnia 2005 r. królem Arabii Saudyjskiej pozo
staje Abd Allah Ibn Abd al-Aziz. W rękach króla spoczywa władza ustawodawcza, wy
konawcza i sądownicza. W Arabii Saudyjskiej nie ma konstytucji, lecz od 1993 r. 
obowiązuje ustawa zasadnicza określająca uprawnienia rządu oraz obowiązki króla. 

9 Zob. Aneks 2. Władcy i premierzy monarchii Zatoki Perskiej w latach 1950-2006.

http://hdr.undp.org/hdr2006/
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Kwestie porządku wewnętrznego reguluje prawo szariatu. Władza wykonawcza pozo
staje w gestii rządu, na czele którego stoi król. Od 1992 r. organem doradczym króla jest 
120-osobowa Rada Konsultacyjna (arab. Madżlis asz-Szura) powoływana na czterolet
nią kadencję.

Wraz z wygaśnięciem brytyjsko-kuwejckiego porozumienia o protektoracie 
z 1899 r., 19 czerwca 1961 r. Kuwejt uzyskał formalną niepodległość. Państwo Kuwejt 
to konstytucyjna monarchia dziedziczna. Od 1756 r. władzę sprawuje tam dynastia 
Sabahów. Na mocy ustawy zasadniczej głową państwa jest władca - emir, od 29 stycznia 
2006 r. jest nim szejk Sabah al-Ahmad al-Dżabir. Emir wraz z powołanym przez niego 
rządem sprawuje władzę wykonawczą. Władzę ustawodawczą piastuje 50-osobowe 
Zgromadzenie Narodowe o 4-letniej kadencji. Wybory parlamentarne przeprowadzono 
w 2003 r. Przed zakończeniem kadencji w maju 2006 r. emir rozwiązał Zgromadzenie 
Narodowe i rozpisał nowe wybory, które przeprowadzono w czerwcu 2006 r. Po raz 
pierwszy przyznano kobietom czynne i bierne prawo wyborcze.

Zjednoczone Emiraty Arabskie to federacja państw powstała w wyniku wycofania się 
wojsk brytyjskich z rejonu Zatoki Perskiej. Wcześniej emiraty Abu Żabi, Adżman, Dubaj, 
Fudżajra, Ras al-Chajma, Szardża i Umm al-Kajwajn, Bahrajn i Katar były związane 
z Wielką Brytanią układami protekcyjnymi i tworzyły tzw. Oman Traktatowy kierowany 
przez Radę Traktatową, w której skład wchodziło siedmiu emirów (bez Bahrajnu i Kata
ru). Na krótko, wraz z Bahrajnem i Katarem, Emiraty utworzyły Federację Emiratów 
Arabskich, która miała przekształcić się w państwo federalne. 1 stycznia 1971 r. Bahrajn 
i Katar, a także Ras al-Chajma wystąpiły z Federacji. Pozostałe sześć księstw utworzyło 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, a następnie 11 lutego 1972 r. emirat Ras al-Chajma przy
stąpił do federacji. W 2004 roku głową państwa, tj. prezydentem Federalnej Rady 
Najwyższej, wybrano szejka Chalifa Ibn Zajd Al Nahajjana po śmierci jego ojca szejka 
Zajda Ibn Sułtana. W zakresie przemian demokratycznych, zezwolono na obsadzenie 
w drodze wyborów powszechnych 20 z 40 miejsc w Radzie na czteroletnią kadencję. 
Pierwsze wybory do Federalnej Rady Narodowej odbyły się w grudniu 2006 r.

Do 15 sierpnia 1971 r. Bahrajn pozostawał protektoratem brytyjskim oraz współtwo
rzył Federację Emiratów Arabskich, a następnie uzyskał formalną niepodległość i przy
jął nazwę Państwo Bahrajnu. 14 lutego 2002 r. został przekształcony w monarchię kon
stytucyjną- Królestwo Bahrajnu. Zgodnie z przyjętą wtedy konstytucją funkcję głowy 
państwa pełnił król, którym został szejk Hamad Ibn Isa Al Chalifa. Władza ustawodaw
cza należy do króla i dwuizbowego Zgromadzenia Narodowego, które tworzą: 40-oso- 
bowa Izba Reprezentantów, wybierana w wyborach powszechnych, i 40-osobowa Rada 
Konsultacyjna, powoływana przez króla na czteroletnią kadencję. Władza wykonawcza 
pozostaje w rękach rządu mianowanego przez monarchę. Wybory parlamentarne miały 
miejsce w listopadzie i grudniu 2006 r.

Katar uzyskał niepodległość 1 września 1971 r. Poprzednio był to protektorat brytyj
ski w zakresie polityki zagranicznej i obrony. Na podstawie tymczasowej konstytucji, 
uchwalonej 2 kwietnia 1970 r., głową Kataru pozostaje władca - emir (od 1995 r. szejk 
Hamad Ibn Chalifa Al Sani), który powołuje rząd oraz premiera. Funkcje konsultacyjne 
wobec rządu pełni 35-osobowa Rada Doradcza. Przyjęty w referendum 29 kwietnia 
2003 r. projekt nowej konstytucji zakłada, że władza ustawodawcza będzie należała 
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do 45-osobowego parlamentu. Piętnastu jego członków będzie powoływał emir, a pozo
stali zostaną wyłonieni w wyborach powszechnych.

Sułtanat Omanu jest monarchią absolutną, której głową państwa pozostaje sułtan, 
od 23 lipca 1973 r. jest nim Kabus Ibn Sa’id. Władzę wykonawczą sprawuje kierowany 
przez sułtana i przez niego powoływany rząd. Organem doradczym jest 83-osobowa 
Rada Konsultacyjna wybierana na trzyletniąkadencję w wyborach powszechnych. Rada 
ta, wraz z Radą Państwa, którą tworzy 58 deputowanych mianowanych przez sułtana, 
wchodzi w skład Rady Omanu, organu władzy ustawodawczej.

Przesłanki demokratyzacji państw regionu, chociaż zauważalne we wszystkich kon
serwatywnych szejkanatach już ęd zakończenia I wojny w Zatoce Perskiej, są jednak 
wciąż niedostateczne aby określić trend zmian politycznych. Warto zwrócić uwagę na 
swoistość przemian w regionie, gdzie z jednej strony tradycyjne monarchie nie straciły 
na znaczeniu, panujący umacniają swoją władzę, a z drugiej - rośnie aktywność poli
tyczna społeczeństw10, w których na szczególną uwagę zasługuje zmieniająca się na ko
rzyść pozycja kobiet11.

10 Szerzej na ten temat zob. A. Kapiszewski, Democratizing the Arab States. The Case of Monarchie of 
the Gulf 1991-2004, Krakowskie Studia Międzynarodowe, nr 3 (1), Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego, Kraków 2004; A. Kapiszewski, Political Reforms in the GCC Countries. Are monar- 
chies of the Gulf Democratizing?, Acta Asiatica,Varsoviensia, nr 15, 2002.

11 Obszernie na ten temat zob. Arab Humań Development Report 2005. Towards the Rise ofWoman in the 
Arab World, United Nations Development Programme, New York 2006; B. Rubin, TheLong Wayfor Freedom. 
Arab Struggle for Democracy in the Middle East, Wiley, New Jersey, s. 215-227.

12 W. Szymborski, Zatoka Perska - problemy stabilizacji, Wydawnictwo Wers, Bydgoszcz 1999, s. 67.

2.2. Problemy granic wewnętrznych i zewnętrznych

Przebieg i status granic wewnętrznych między monarchiami Zatoki Perskiej pozostaje 
w części nieuregulowany, pomimo sprzyjającej od ponad 25 lat współpracy w ramach 
Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki (Perskiej). Wynika on w znacznej mierze ze 
specyfiki geograficznej obszaru (pustynie, wyspy, archipelagi) - często niezaludnione- 
go, oraz koczowniczego trybu życia niektórych grup plemiennych i ich partykularnych 
interesów, które nasiliły się wraz z odkryciem ropy naftowej na tych terenach. Dodatkowo, 
warunkuje to stosunkowo krótka historia nowo powstałych państw regionu, konflikty 
graniczne pomiędzy szejkanatami, wynikające między innymi z powszechnego w tym 
regionie podważania legitymizmu władzy, pomiędzy elitami rządzącymi sąsiednich kra
jów12. Okres obecności na tym terenie mocarstw zachodnich nie przyniósł jednoznacz
nych rozwiązań kwestii granicznych i niejednokrotnie sprzyjał narastaniu problemów 
spornych między sąsiednimi krajami. Ustanie porządku kolonialnego związane z wyco
faniem Wielkiej Brytanii i dojście do suwerennej władzy lokalnych szejków stworzyły 
sposobność do podjęcia prób ich rozwiązania. Obok ponad dwudziestu sporów teryto
rialnych, jakie nękały region w minionym wieku, najbardziej charakterystyczne znalazły 
zakończenie w ostatnich latach, a prowadziła je Arabia Saudyjska ze swymi sąsiadami, 
czyli Kuwejtem, emiratem Dubaju, Katarem i Omanem, z których Katar i Bahrajn zwró
ciły się w tej sprawie o arbitraż międzynarodowy.

Przez ponad pół wieku toczyła się sprawa dotycząca saudyjsko-kuwejckiej strefy 
neutralnej (ang. Saudi-Kuwaiti Neutral Zonę), której posiadaniem zainteresowano się 
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wraz z odkryciem na jej terenie złóż ropy naftowej. W latach 60. zdecydowano, że ob
szar strefy o powierzchni około 2,5 tys. mil2 zostanie podzielony między Arabię 
Saudyjską i Kuwejt. 7 lipca 1965 r. rządy obu krajów zawarły stosowną umowę. Jednak 
ostateczne porozumienie demarkacyjne podpisano 18 grudnia 1969 r.13

,3 Strefa ta zwana również „strefą podzieloną” (ang. Divided Zonę), to obszar pomiędzy granicami Arabii 
Saudyjskiej a Kuwejtu. 2 grudnia 1922 r. zawarto konwencję w Uqair (ang. Uqair Convention), stanowiącą 
o podziale granic sułtanatu Nadżdu. Decyzję dotyczącą losów tego terenu pozostawiono rządowi Wielkiej 
Brytanii. W imieniu stron podpisali ją król Arabii Saudyjskiej Abd al-Aziz oraz szejk Kuwejtu Ahmad al- 
-Dżabir. Oba państwa posiadały wszelkie prawa do korzystania z obszaru na równych zasadach. Dopiero 
w 1938 r. po odkryciu na tym terenie ropy naftowej (pole Burgan (Burqan) w północnej części Strefy) zain
teresowanie jej przyszłością znacznie wzrosło. Por. Background Notę: Saudi Arabia (online), U.S. 
Departament ofState, http://www.state.gOv/r/pa/ei/bgn/3584.htm (dostęp: 13 stycznia 2006 r.); Intemational 
Boundary Study. Kuwait - Saudi Arabia (online), The Geographer, Office of the Geographer, Bureau of 
Intelligence and Research, Department of State, http://www.law.fsu.edu/library/collection/LimitsinSeas/ 
IBS103.pdf (dostęp: 13 stycznia 2006 r.).

14 J. Zdanowski, Arabia Saudyjska, Akson, Warszawa 2004, s. 139.
15 Szerzej na ten temat zob. Arabian Boundary Disputes, R. Schofield (red.), Saudi Arabia-Abu Dhabi, 

1913-1974, t. 18, Archive Editions, 1992.
16 Szerzej na ten temat zob. R. Schofield (red.), Arabian Boundary Disputes, Saudi Arabia-Qatar, 1871— 

1965, t. 16, Archive Editions, 1992.
17 Szerzej na ten temat zob. Arabian Boundary Disputes, R. Schofield (red.), Sultanate of Oman-Saudi 

Arabia, 1913-1991, t. 19, Archive Editions, 1992.
18 J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, Ossolineum, Wrocław 2004, s. 317.

Tereny graniczne między Arabią Saudyjską a emiratem Abu Żabi również pozostają 
kwestią sporną. Kością niezgody są okolice portu Chaur al-Udajd, uznane za czasów 
kolonialnych za terytoria Omanu Traktatowego14. W 1974 r. zawarto porozumienie gra
niczne, na mocy którego miała zostać wytyczona granica i ustalony jej status15. Problem 
graniczny odżył, gdy w 1992 r. firma ARAMCO rozpoczęła poszukiwania na polach 
naftowych Shaibali, Zarrara w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i natrafiła na ropę.

Stosunki saudyjsko-katarskie uległy znacznemu pogorszeniu, kiedy w 1992 r., z po
wodu nieuregulowanej granicy morskiej i lądowej o długości około 60 km (okolica 
Dżabal Nachsz), wojska saudyjskie zabiły trzech katarskich żołnierzy w Chafus. 
W obliczu tamtych wydarzeń rząd Kataru zerwał negocjowane przez ponad pół wieku 
porozumienia ze stroną saudyjską16. Dopiero dzięki mediacjom prowadzonym przez 
przedstawicieli Egiptu strony przystały na powołanie komitetu demarkacyjnego. 
Wytyczenia granicy dokonano w 1999 r. przy pomocy wynajętego do tego celu francu
skiego przedsiębiorstwa. 22 marca 2001 r. strony podpisały porozumienie graniczne.

W marcu 1990 r. Arabia Saudyjska, po blisko 80 latach sporów wokół omańskich 
roszczeń terytorialnych17, przystała na zawarcie porozumienia granicznego. Proces raty
fikacji zakończył się w maju 1991 r., a w listopadzie 1992 r. zatwierdzono ostateczny 
przebieg granic na mapach, które od listopada 1995 r., po zakończeniu prac dwustronne
go komitetu technicznego, zgłoszono w Lidze Państw Arabskich, będącej od tego czasu 
depozytariuszem map i umowy.

Terytoria sporne między Bahrajnem i Katarem obejmowały rafę koralową Faszt ad- 
-Dibal, wyspę Kit’at Dżarada, osadę Az-Zubara i wyspy Hawar. W 1986 r. decyzją rządu 
Bahrajnu podjęto budowę strażnicy służby morskiej na rafie Dibal, co wywołało otwarty 
sprzeciw katarskich władz i skłoniło je do wysłania tam wojska18. W sytuacji braku po
rozumienia pomiędzy stronami Arabia Saudyjska oraz gremium RWAPZ(P) podjęły me

http://www.state.gOv/r/pa/ei/bgn/3584.htm
http://www.law.fsu.edu/library/collection/LimitsinSeas/
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diacje. Te jednak nie przyniosły oczekiwanego zakończenia sporu, który ostatecznie 
miał zostać rozstrzygnięty przez Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze, 
do którego zwróciły się Bahrajn i Katar. Strony wniosły również o arbitraż w sprawie 
wytyczenia granicy morskiej. 16 marca 2001 r. Trybunał wydał werdykt, który defini
tywnie określił przynależność terytoriów19. Sprawa i jej rozstrzygnięcie stanowią do dzi
siaj precedens w stosunkach między państwami Rady.

19 Case Concerning Maritime Delimitation and Terrilorial Questions Between Qatar and Bahrain (Qatar 
v. Bahrain) Merits, 2001, 16 March, Generał List, nr 87 (online) Intemational Court of Justice, http://www. 
•cj-cij.org/ (dostęp: 23 grudnia 2006 r.).

20 J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, s. 182-183, 302-303.
21 P. Kobza, Układy regionalne w systemie zbiorowego bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, Oficyna 

Wydawnicza ASPRA-JP, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Warszawa 2005, s. 143.
22 Por.: J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, s. 302; J. Danecki, Rola Kuwejtu w świecie arabskim 

[w:]Kawey7. Historia i wspó/czesność, praca zbiorowa pod red. K. Górak-Sosnowskiej i I. Szybilskiej, Szkoła 
Główna Handlowa, Warszawa 2005, s. 13.

Niektóre odcinki graniczne między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi a Omanem 
na początku XXI w. pozostawały nieustalone i były przedmiotem sporu. W latach 90. 
doprowadzono do rozwiązania kilku problemów. W maju 1999 r. rządy obu państw pod
pisały porozumienie graniczne. Uzgodniono odpowiedzialność stron w zakresie ochro
ny granic i rozmieszczenia punktów kontrolnych. Status odcinka dzielącego oba pań
stwa na półwyspie Musandam i enklawy Al-Madha (omańskie gubernatorstwo 
Musandam) został ostatecznie uregulowany w podpisanym i ratyfikowanym porozumie
niu w 2003 r.

Nieuregulowany status i przebieg zewnętrznych granic państw RWAPZ(P) kompli
kował historię i bezpieczeństwo tego regionu. Najbardziej uciążliwe sąsiedztwo stano
wił Irak. Stwarzał on zagrożenie dla Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu. Wraz z proklamowa
niem niepodległości Kuwejtu w 1961 r. ówczesny przywódca Iraku Abd Al Karim Kasim 
wysunął roszczenia terytorialne wobec nowo powstałego państwa, a na tereny graniczą
ce z Kuwejtem postanowił wysłać swoje wojska. Do wystąpienia z żądaniami wobec 
Kuwejtu wykorzystał on moment wygaśnięcia porozumienia brytyjsko-kuwejckiego 
z 1899 r. Opierał się na zapisach konwencji brytyjsko-tureckiej z 1913 r. o tzw. niebie
skiej linii - określającej granicę osmańskich wpływów na terenach Arabii Wschodniej. 
Na podstawie tej umowy Kuwejt, jako część Al-Basry, pozostawał wilajetem Imperium 
Osmańskiego, którego sukcesorem na terenie szejkanatu miał być Irak20. Postawa iracka 
wywołała niepokój wśród ustępujących władz brytyjskich, które postanowiły wesprzeć 
Kuwejt zarówno poprzez projekt wzywający państwa ONZ do „respektowania niepod
ległości i integralności terytorialnej Kuwejtu”, jak i zbrojnie21. Fiasko rozwiązania prob
lemu na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ wpłynęło na zaktywizowanie działań Ligi 
Państw Arabskich (LPA) w tym zakresie. Oddziały brytyjskie zdecydowano zastąpić 
arabskim kontyngentem wojskowym składającym się z żołnierzy z Arabii Saudyjskiej, 
Jordanii, Egiptu i Sudanu. Ostatecznie, kontyngent ten stacjonował na terytorium 
Kuwejtu do lutego 1963 r.22

4 października 1963 r. Irak i Kuwejt zawarły porozumienie, w którym potwierdzono 
przebieg granicy między państwami, ustalony pisemnie przez premiera Iraku i szejka 
Kuwejtu w 1932 r., a Irak uznał niepodległość Kuwejtu. Roszczenia terytorialne zgła
szane przez stronę iracką odżyły w 1990 r., gdy stały się jednym z pretekstów inwazji na 
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Kuwejt. W wyniku oswobodzenia emiratu przez wojska koalicji międzynarodowej 
i przegranej Iraku w I wojnie w Zatoce Perskiej, na podstawie obowiązujących umów 
międzynarodowych z 1932 r. i 1963 r., Rada Bezpieczeństwa ONZ potwierdziła niena
ruszalność granicy między Irakiem a Kuwejtem23. Niezależna, powołana przez ONZ, 
Iracko-Kuwejcka Komisja Demarkacyjna określiła przebieg granicy, a raport z jej prac 
przyjęto rezolucją Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 773 z 26 sierpnia 1992 r. oraz potwier
dzono w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 833 z 27 maja 1993 r.24

23 UN Security Council Resolution 687 (1991) of 3 April 1991 (online), United Nations, http://www. 
un.org/Docs/scres/1991/scres91.htm (dostęp: 13 grudnia 2006 r.).

24 UN Security Council Resolution 773 (1992) of26 August 1992 (online), United Nations, http://www. 
un.org/documents/sc/res/1992/scres92.htm (dostęp: 13 grudnia 2006 r.); UNSecurity Council Resolution 833 
(1993) of27 May 1993 (online), United Nations, http://www.un.org/Docs/scres/1993/scres93.htm (dostęp: 
1 grudnia 2006 r.).

25 Strefa ta powstała, podobnie jak obszar saudyjsko-kuwejcki, w wyniku podziału granic Sułtanatu 
Nadżdu, na mocy konwencji z Uqair zawartej w 1922 r.

26 Szerzej na ten temat: J. Zdanowski, Arabia Saudyjska, s. 228-230.
27 J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, s. 373-374.

Na północy Arabia Saudyjska graniczy z Irakiem i Jordanią. Obszar o niewytyczo- 
nych przez ponad pół wieku granicach, zwany saudyjsko-iracką strefą neutralną liczył 
7044 km2 powierzchni25. Teren ten eksploatowano na równych zasadach, co potwierdzo
no zawarciem umowy w sprawie administrowania strefą w 1938 r. Porozumienie o po
dziale terenu osiągnięto 26 stycznia 1981 r., a ratyfikowano w 1983 r. W świetle prawa 
międzynarodowego saudyjsko-iracka strefa neutralna przestała istnieć w 1991 r., kiedy 
Arabia Saudyjska dokonała rejestracji porozumień granicznych z Irakiem.

W kwestii granicy saudyjsko-jordańskiej w 1965 r. wymieniono większy obszar pu
stynny należący do Jordanii na saudyjskie wybrzeże w okolicach miasta Akaba, nad 
Zatoką Akaba. Na południu Arabia Saudyjska graniczy z Jemenem. Granicę tę określają 
zapisy traktatu podpisanego przez obydwie strony w 1934 r. w Taif, a jej odcinki zostały 
potwierdzone kolejnym traktatem w 2000 r. Okres niestabilności politycznej w Jemenie, 
a w szczególności oddziaływania Związku Radzieckiego, wpływały na stosunki dwu
stronne z Arabią Saudyjską26. Współcześnie Królestwo przystąpiło do wzniesienia 
ochronnego ogrodzenia pomiędzy krajami.

Od czasu wycofania Brytyjczyków z rejonu Zatoki Perskiej Zjednoczone Emiraty 
Arabskie pozostająw konflikcie terytorialnym z Iranem, a jego przedmiotem są trzy wy
spy: Duży Tunb, Mały Tunb i Abu Musa. Zgłaszane przez Iran roszczenia do tych wysp 
mającharakter prestiżowy, gdyż położone są one strategicznie dla obu stron u wejścia do 
Cieśniny Ormuz. Brytyjsko-irańskie porozumienie uznało jurysdykcję nad Abu Musa 
obydwu państwom: Omanowi Traktatowemu i Iranowi oraz prawa do podziału wpły
wów ze sprzedaży ropy naftowej. Na północy wyspy miał się znajdować irański garni
zon, południowa część miała należeć do szejkanatu Ras al-Chajmy. Terytorium całej 
wyspy Abu Musa zostało zajęte przez irańskie wojska 29 listopada 1971 r. Podobny los 
spotkał wyspy Duży Tunb i Mały Tunb, na dzień przed wygaśnięciem układów o protek
toracie Wielkiej Brytanii z szejkanatami Omanu Traktatowego (30 listopada 1971 r.). 
Sprawa wysp nabrała znaczenia w 1980 r., gdy prezydent Iraku Saddam Husajn zapo
wiedział ich powrót w ręce arabskie oraz w 1992 r., gdy pracownikom z ZEA odmówio
no rozładunku na Abu Musa, zasłaniając się naruszeniem suwerenności27. Dotychczas

http://www.un.org/Docs/scres/1993/scres93.htm
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nie osiągnięto postępu w negocjacjach między Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi 
a Iranem. RWAPZ(P) opowiada się za przekazaniem sprawy do rozstrzygnięcia przez 
Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości, a jednocześnie uznaje zwierzchnictwo 
Emiratów nad terytoriami spornymi, podobnie jak czyni to Liga Państw Arabskich28.

28 Text of finał statement from the Arab summit in Amman, 27-28 March, 2001 (online), Al-Bab, http:// 
www.al-bab.com/arab/docs/league/summit0103.htm (dostęp: 1 grudnia 2006 r.).

29 Szerzej na ten temat zob. J. Potapczuk, Wpływ stosunków bilateralnych na procesy integracyjne arab
skich krajów naftowych w ramach Rady Współpracy Krajów Zatoki Perskiej, Szkoła Główna Planowania 
i Statystyki, Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających się, Warszawa 1986, s. 6-8; J. Potapczuk, Rozwój 
multilateralnych więzi gospodarczych i politycznych między arabskimi krajami naftowymi Zatoki Perskiej, 
Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających się, Warszawa 1987, 
s. 14-16,

30 Obszernie na ten temat zob. W. Szymborski, Powstanie i działalność wojskowo-polityczna Rady 
Współpracy Zatoki, Szkoła Główna Planowania i Statystyki, Instytut Gospodarki Krajów Rozwijających się, 
Warszawa 1987. Edward R. Stettinius (publikujący pod pseudonimem R.K. Ramazani), amerykański ekspert 
do spraw Bliskiego Wschodu, dowodził, że jedynie sojusz krajów basenu Zatoki Perskiej stanowił adekwatną 
siłę dla zapewnienia wewnętrznego bezpieczeństwa zagrożonego przez rewolucyjny Iran, zob. R.K. Ramazani, 
Security in the Persian Gulf „Foreign Affairs”, t. 57, nr 4, 1979, s. 822-835.

31 J. Zdanowski, Arabia Saudyjska, s. 217.

2.3. Współpraca w ramach RWAPZ(P) a problemy 
bezpieczeństwa w regionie

Od lat 60. kraje regionu Zatoki Perskiej zgłaszały projekty współpracy, co zbiegło się ze 
wzrastającą popularnością doktryny panarabizmu29. W obliczu wielu uwarunkowań 
wpływających na bezpieczeństwo na Bliskim Wschodzie pod koniec lat 70. umocniły się 
dążenia integracyjne. Pojawiające się przesłanki zacieśnienia współpracy miały nie tyl
ko charakter wewnętrzny, ale również zewnętrzny. Z jednej strony wiązały się bowiem 
z sytuacją polityczną w regionie, tj. powstaniem niepodległych państw, wojną Jom 
Kippur, obaleniem szacha Iranu, a także dojściem do władzy w Iraku partii Baas i dalej 
wojną iracko-irańską. Wynikały one również z poczucia siły politycznej i ekonomicznej, 
jaka towarzyszyła państwom arabskim wraz z użyciem „broni naftowej”. Z drugiej - do
tyczyły zmieniającej się pozycji zachodnich mocarstw w regionie30. Wraz z upadkiem 
jednego filaru amerykańskiej polityki na Bliskim Wschodzie - Iranu, po obaleniu szacha 
na poparcie Stanów Zjednoczonych mogło liczyć gremium zrzeszające wszystkie arab
skie państwa Zatoki Perskiej, szczególnie jeśli łączyłaby je obawa przed zagrożeniem ze 
strony Związku Radzieckiego31.

W obliczu narastającego zagrożenia wojną iracko-irańską utworzenie organizacji, 
która chroniłaby wspólne interesy państw Arabii Wschodniej stało się coraz pilniejsze. 
Potwierdzały to wysiłki Arabii Saudyjskiej na rzecz zmniejszenia rozbieżności między 
krajami i zawarcia porozumień o bezpieczeństwie z państwami Zatoki Perskiej. 
W sytuacji odrzucenia tych propozycji przez Iran i Irak 4 lutego 1981 r. w Rijadzie mi
nistrowie spraw zagranicznych pozostałych krajów regionu zapoznali się z planem po
wołania organizacji. Dokumenty, na podstawie których utworzono Radę Współpracy 
Arabskich Państw Zatoki (Perskiej), podpisano 4 marca, również w Rijadzie.

25 maja 1981 r. wAbu Żabi przywódcy sześciu państw członkowskich: Arabii 
Saudyjskiej, Bahrajnu, Kataru, Kuwejtu, Omanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich 

http://www.al-bab.com/arab/docs/league/summit0103.htm
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spotkali się na pierwszym posiedzeniu Rady Najwyższej RWAPZ(P), będącej obok Rady 
Ministrów i Sekretariatu Generalnego jednym z trzech jej organów.

Nadrzędnym celem powołania organizacji, zgodnie z założeniami przyjętymi w kar
cie, stało się utworzenie wspólnoty państw poprzez: „współpracę, integrację i rozwój 
wzajemnych powiązań we wszystkich dziedzinach”32. Podkreślono znaczne podobień
stwa charakteryzujące formę rządów krajów członkowskich - dominację ustroju monar- 
chicznego. Zaakcentowano również, że zasady funkcjonowania wszystkich państw 
oparte zostały na islamie, przez co współpraca w obrębie Rady mogłaby służyć jedno
cześnie wzniosłym celom religijnym. Poczucie wspólnoty wśród Arabów stanowiło 
istotne dopełnienie założeń na szczeblach instytucjonalnych33. W rozumieniu założycie
li utworzenie Rady wynikało głównie z aktualnego stanu ewolucji regionu, potrzeby za
pewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa wewnętrznego oraz regionalnego, a ponadto 
z potrzeb w zakresie rozwoju ekonomicznego34.

32 Artykuł 4 Karty RWAPZ(P). Karta Rady Współpracy Państw Arabskich Zatoki - Abu Żabi, dnia 25 
maja 1981 r. [w:] Zbiór dokumentów, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, nr 1-6 (427-432), Warszawa 
1981 (XXXVII), s. 216—226; por. The Cooperation Council - Charter (online), Gulf Cooperation Council, 
http://www.gcc-sg.org/CHARTER.html (dostęp: 21 czerwca 2006 r.).

33 Sułtan Omanu Kabus w przemówieniu wygłoszonym z tej okazji stwierdził, iż powołanie organizacji 
podkreśli „silne powiązania istniejące pomiędzy krajami”, por. Speech offfis Majesty Sułtan Qaboos bin Said 
on the occasion of Closing Session of lst Summit Conference of the States of the Gulf Co-operation Council, 
26/05/1981 [w:] The Royal Speeches on H.M. Sułtan Qaboos bin Said 1970-2000, Ministry of Information, 
Sultanate of Oman, 2001, s. 71.

3,1 Sekretarz Rady Abdullah Biszar, „The Emirates”, październik 1983 r. za: W. Szymborski, Zatoka 
Perska..., s. 82.

35 Plan uregulowania konfliktu bliskowschodniego przedstawiony przez księcia Fahda, 7 sierpnia 1981 r., 
PAP, nr 3/184, s. 35, za: H. Jamsheer, Konflikt bliskowschodni. Zarys i dokumentacja, Wydawnictwo Naukowe 
Novum sp. z o.o., Płock 2004, s. 112.

36 Wide gulfs in Arab world threaten Saudi plan, „The Sunday Times”, nr 8211, 15 listopada 1981 r., 
s. 9.

37 R.S. Zahlan, The Making of the Modern Gulf States, Kuwait, Bahrajn, Qatar, the UnitedArab Emirates 
and Oman, Ithaca Press, Reading 1998, s. 170.

W początkowych latach funkcjonowania Rada napotkała liczne problemy, które 
uniemożliwiały jej realizację głównych celów. Wobec nierozwiązanych konfliktów poli
tycznych na Bliskim Wschodzie kwestie współpracy gospodarczej zeszły na dalszy plan. 
Jednocześnie starano się zjednać przychylność państw członkowskich w kwestii popar
cia dla bliskowschodniego planu pokojowego saudyjskiego księcia Fahda Ibn Adb al- 
-Aziza35, jednak w kwestiach geopolitycznych członkowie Rady prezentowali odmienne 
stanowiska36.

Państwa RWAPZ(P) w jednej z pierwszych rezolucji poparły Irak w wojnie przeciw
ko Iranowi. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt i Katar zdecydo
wały się wesprzeć finansowo stronę iracką. Do 1983 r. na ten cel przekazano 24 min 
USD. Kłopoty finansowe rządów państw Rady wynikające ze spadku cen ropy naftowej 
w późniejszych latach nie stanowiły przeszkody dla podniesienia saudyjskich i kuwejc- 
kich sum dotacji37. Pomimo tak znacznego poparcia postawę członków RWAPZ(P) wo
bec konfliktu charakteryzowała nadzwyczajna ostrożność i brak zdecydowania w kwe
stiach strategicznych - związanych z wewnętrznym bezpieczeństwem, gdy wzmożone 
zainteresowanie tymi kwestiami wyrażały największe kraje świata.

http://www.gcc-sg.org/CHARTER.html
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W najbardziej niestabilnej sytuacji znalazł się położony najbliżej frontu walk lądo
wych Kuwejt, który dodatkowo stał się obiektem niebezpiecznych incydentów, jakimi 
między innymi były: w 1981 r. propozycja wydzierżawienia wyspy Bubijan złożona 
emirowi Kuwejtu przez prezydenta Iraku Saddama Husajna, której własność pozostawa
ła nierozwiązana w stosunkach dwustronnych; w 1983 r. fala ataków bombowych na 
Kuwejt czy porwanie samolotu kuwejckich linii lotniczych do Teheranu (1984 r.). 
Bezradność kuwejckiego monarchy potęgował brak jednoznacznego przeciwstawienia 
się walczącym stronom przez gremium RWAPZ(P). Rada podkreślała, że poparcie dla 
Iraku miało służyć pokojowemu rozwiązaniu konfliktu38. W państwach regionu rosły 
obawy rozszerzenia aktów przemocy (poza front walk) względem Kuwejtu i Bahrajnu, 
które zamieszkiwała stosunkowo liczna mniejszość szyicka. Ataki na kuwejckie tankow
ce, przeprowadzone według władz Kuwejtu przez Iran, zaogniły napiętą już sytuację 
w regionie. Państwa RWAPZ(P) nie posiadały odpowiedniego potencjału wojskowego, 
aby stawić czynny opór, a nawet zapewnić ochronę własnym flotom. Ponadto Oman, 
który obok Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Kataru utrzymywał poprawne stosun
ki z Iranem, apelował o utrzymanie neutralnego stanowiska w konflikcie39.

38 Tamże, s. 171-172.
39 Por. R.S. Zahlan, The Making of..., s. 173; J. Zdanowski, Historia Arabii..., s. 345.
40 The Cooperation Council for the Arab States of the GulfSecretariat-General. A Brief Overview of the 

Achievements of the GCC. On the occasion of the 25'h Anniversary of the establishment of the Cooperation 
Council for the Arab States of the Gulf (GCC) (online), Secretariat-General of the GCC, 2006, http://www. 
gcc-sg.org/GCC_Achievements_in_Brief.mht (dostęp: 4 września 2006 r.).

41 W. Szymborski, Zatoka Perska..., s. 81-82.
42 Cyt. za: Z. Brzeziński, Cztery lata w Białym Domu. Wspomnienia Doradcy do spraw Bezpieczeństwa 

Państwa 1977-1981, Wszechnica Społeczno-Polityczna, Warszawa 1989, s. 406. Analiza doktryny Cartera 
w kontekście wydarzeń międzynarodowych, zob. tamże, s. 406-447.

43 L. Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2002, 
s. 901.

Warto dodać, że w ramach działań operacyjnych Rady na podstawie jej decyzji z 9 li
stopada 1982 r. planowano utworzyć wspólne siły obronne (ang. Peninsula ShieldForce). 
Powstałe do 1985 r. brygady rozmieszczono w bazie Haft al-Batin, pod saudyjskim do
wództwem, jednak nie miały one w owym czasie gotowości bojowej40.

Niepewna pozycja państw RWAPZ(P) podczas wojny iracko-irańskiej wpływała ne
gatywnie na wizerunek organizacji. Stany Zjednoczone wiązały z powstaniem Rady na
dzieje na możliwość silniejszego zaangażowania państw w antyradzieckim froncie na 
Bliskim Wschodzie, podczas gdy Związek Radziecki odpowiedział na jej powstanie 
z rezerwą41. Już w styczniu 1980 r. prezydent Stanów Zjednoczonych James Earł Carter 
w oświadczeniu, które zyskało później status doktryny, zapewnił o bezwarunkowym po
parciu dla rejonu Zatoki Perskiej. Zapowiedział, że Jakakolwiek próba opanowania re
jonu Zatoki Perskiej przez siłę zewnętrzną będzie uznana za atak na żywotne interesy 
Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i atak taki będzie odparty wszelkimi nie
zbędnymi sposobami, łącznie z użyciem siły”42. Longin Pastusiak twierdził, iż prezydent 
Carter przywiązywał zasadniczą wagę do obrony interesów gospodarczych „głównie 
naftowych i strategicznych StanówZjednoczonychnaBliskim i Środkowym Wschodzie”, 
a także, że region Zatoki Perskiej został uznany za „wyłączną strefę wpływów amery
kańskich”43. Gdy następnie 7 kwietnia 1980 r. prezydent Carter podjął decyzję o zerwa
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niu stosunków dyplomatycznych z Iranem oraz wprowadzeniu sankcji gospodarczych, 
zaapelował do arabskich sojuszników o poparcie. Pomimo że wraz z wybuchem wojny 
iracko-irańskiej USA i ZSRR ogłosiły neutralność, podczas jej przebiegu zacięcie ry
walizowały ze sobą poprzez pomoc militarną dla walczących stron oraz militaryzację 
całego regionu44. Znajdujące się w centrum konfliktu i zainteresowania Zachodu na 
Bliskim Wschodzie państwa RWAPZ(P) były przeciwne obecności zachodnich wojsk 
na ich terenie.

44 W. Szymborski, Zatoka Perska..., s. 50-56.
45 W 1980 r. strony zawarły porozumienie, na mocy którego Stany Zjednoczone przez dziesięć lat miały 

możliwość korzystania z baz lotniczych Omanu w Masirah, Thamarit i As Sib oraz portów marynarki wojen
nej wMaskacie, Salalah i Al Chasab. Bazy były wykorzystywane zarówno podczas wojny iracko-irańskiej, 
jak i I wojny w Zatoce Perskiej, na podstawie przedłużonej o kolejne dziesięć lat umowy.

46 Por. J. Świeca, Bliskowschodni proces pokojowy. Idee, inicjatywy, dyplomacja, Wydawnictwo 
Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, s. 93-95.

47 W 1984 r. Kuwejt oraz Bahrajn zwróciły się do Stanów Zjednoczonych z prośbą o dostawy rakiet.
Spotkawszy się z odmową, rządy tych państw zawarły porozumienie o dostawach sprzętu ze Związkiem 
Radzieckim. Zob. W. Szymborski, Zatoka Perska..., s. 102-103.

49 D. Oberdorfer, Soviet Deal With Kuwait Spurred U.S. Ship Role (online), The Washington Post Online, 
24 maja 1987 r., http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/search.html (dostęp: 4 lipca 
2006 r.).

49 Szerzej na temat udziału państw RWAPZ(P) w operacji oswobodzenia Kuwejtu zob. Role of Kuwait 
Armed Forces in the Persian Gulf War [w:] Country Studies (online), The Library of Congress, http://country- 
studies.us/persian-gulf-states/98.htm (dostęp: 3 września 2006 r.); Bahrain. Persian Gulf War [w:], Country 
Studies (online),The Library of Congress, http://countrystudies.us/persian-gulf-states/99.htm (dostęp: 3 wrześ
nia 2006 r.); Qatar [w:] Country Studies (online), The Library of Congress, http://countrystudies.us/persian- 
gulf-states/lOO.htm (dostęp: 3 września 2006 r.); The Role of the United Arab Emirates in the Iran - Iraq War 
and the Persian Gulf War [w:], Country Studies (online), The Library of Congress, http://countrystudies.us/ 
persian-gulf-states/lOl.htm (dostęp: 3 września 2006 r.); Omani Role in the Persian Gulf War, 1991 [w:]

Już w 1980 r. sułtan Omanu udostępnił amerykańskim siłom zbrojnym lotnisko tran
zytowe na terenie swojego kraju45, a w późniejszym okresie jako jedyny bez zastrzeżeń 
pozytywnie zaopiniował plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu zaproponowany przez 
prezydenta Stanów Zjednoczonych Ronalda Reagana46. Jesienią 1986 r. rząd Kuwejtu 
wystąpił z prośbą o ustanowienie ochrony dla własnych tankowców. Niespodziewanie, 
pierwszy pozytywnie odpowiedział Związek Radziecki, proponując Kuwejtowi dzierża
wę trzech jednostek47. Podobnie uczyniły zwlekające z odpowiedzią Stany Zjednoczone, 
wyrażając zgodę na oflagowanie jedenastu kuwejckich tankowców własnymi symbola
mi48. Jednocześnie na wody Zatoki Perskiej, pod pretekstem ochrony kuwejckich i włas
nych tankowców, wprowadzono amerykańskie, a następnie brytyjskie, francuskie, wło
skie i holenderskie jednostki sił morskich.

W październiku 1987 r. po demonstracjach irańskich pielgrzymów do Mekki i wy
wołanych przez nich zamieszkach, a także w wyniku ataków rakietowych na Kuwejt, 
ministrowie państw Rady przyjęli deklarację współpracy w sprawach bezpieczeństwa.

Obecność zachodnich wojsk w Zatoce Perskiej, a zarazem słabość armii państw 
RWAPZ(P) uwydatniły zagrożenie bezpieczeństwa w regionie wywołane agresją Iraku 
na Kuwejt w 1990 r. Wraz z rosnącym ryzykiem agresji Iraku na pozostałe kraje regionu, 
a w szczególności na sąsiadującąArabię Saudyjską, wojskom koalicji międzynarodowej 
udostępniono lokalne bazy wojskowe, a państwa RWAPZ(P) wzięły czynny udział 
w operacjach zbrojnych49.

http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/search.html
http://country-studies.us/persian-gulf-states/98.htm
http://countrystudies.us/persian-gulf-states/99.htm
http://countrystudies.us/persian-gulf-states/lOO.htm
http://countrystudies.us/


67

Na przestrzeni lat 90. wszystkie państwa RWAPZ(P) podpisały bądź renegocjowały 
dwustronne porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie bezpieczeństwa50. 
W znacznej części umożliwiło to sprawne przygotowanie i prowadzenie operacji prze
ciwko Irakowi w 2003 r. przez koalicję międzynarodową z terytoriów zajmowanych 
w regionie baz. Należy jednak podkreślić, iż państwa RWAPZ(P) indywidualnie nie re
prezentowały jednolitego stanowiska wobec rychłej interwencji w Iraku. Prezydent 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich proponował ultimatum dla prezydenta Iraku, z ko
lei Arabia Saudyjska stanowczo sprzeciwiła się agresji.

Country Studies (online), The Library of Congress, http://countrystudies.us/persian-gulf-states/102.htm (do
stęp: 3 września 2006 r.).

w Szczegółowo na ten temat zob. Intemational Interests in the Gulf Region, The Emirat Center for 
Strategie Studies and Research, Abu Dhabi, s. 107-110.

51 J. Kukułka, Historia współczesnych stosunków międzynarodowych 1945-2000, Wydawnictwo 
Naukowe Scholar, Warszawa 2001, s. 605.

52 The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf Secretariat-General...
53 The Arab Peace Initiative, 2002 (online), Al-Bab. An open door to the Arab world, http://www.al-bab. 

com/arab/docs/league/peace02.htm (dostęp: 26 września 2006 r.).

W 1995 r., podczas grudniowego szczytu Rady wMaskacie, przywódcy państw 
członkowskich opowiedzieli się między innymi za wojskową i polityczną integracją 
w celu przeciwstawienia się zagrożeniom stabilności monarchii ze strony terroryzmu51 52. 
W zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa RWAPZ(P) podjęły kroki w celu za
cieśnienia współpracy wojskowej w obrębie Organizacji. Utworzone w latach 80. wspól
ne siły obronne nie wzięły jednak udziału w operacji oswobodzenia Kuwejtu.

W czerwcu 2000 r. zakończono projekt skomunikowania sił zbrojnych państw Rady 
za pomocą światłowodu. W grudniu 2001 r. dokonano powiązania sił powietrznych 
z centrami dowodzenia lotniczego wszystkich państw RWAPZ(P). Dzięki corocznym 
ćwiczeniom połączonych sił morskich i powietrznych państw Rady postępowała standa
ryzacja procedur wojskowych. Na bieżąco dokonywano unifikacji i normalizacji instruk
cji wojskowych oraz programów różnorodnych kursów dla celów szkoleń wojskowych 
w szkołach i uczelniach wyższych. Najważniejszym dokumentem strategicznym zawar
tym przez członków państw RWAPZ(P) był Pakt Obronny (ang. Joint GCC Defence 
Pact) z 31 grudnia 2000 r. Zawarto w nim postanowienia ogólne odnośnie do budowania 
wspólnego zwierzchnictwa wojskowego (ang. Higher Military Council) i obronnego 
(ang. Joint Defence CounciPf1. Pakt stworzył podstawy do dalszego rozwoju współpracy 
w zakresie bezpieczeństwa państw RWAPZ(P).

W wymiarze regionalnym polityka zagraniczna państw RWAPZ(P) była i jest wy
padkową bieżących wydarzeń na Bliskim Wschodzie. Były to głównie kwestie związa
ne z bezpieczeństwem wewnętrznym, chociaż niebagatelne znaczenie miało utrzymy
wanie stosunków ze światowymi mocarstwami, które w większości zaopatrywały się 
w arabskie surowce energetyczne. Gwarancje bezpieczeństwa ze strony Stanów 
Zjednoczonych pozostają jak dotąd najsilniejszym bodźcem kontynuowania przyjętej 
taktyki współpracy.

W zakresie bliskowschodniego procesu pokojowego państwa RWAPZ(P) poparły 
tzw. arabską inicjatywę pokojową (ang. Arab Peace Initiative)53, zaproponowaną przez 
ówczesnego następcę saudyjskiego tronu księcia Abd Allaha Ibn Abd al-Aziza podczas 

http://countrystudies.us/persian-gulf-states/102.htm
http://www.al-bab
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szczytu Ligi Państw Arabskich w Bejrucie, w marcu 2002 r.54 Na tej podstawie oczeki
wały one, iż Izrael wycofa się z terytoriów okupowanych od czerwca 1967 r., obejmują
cych arabskie obszary Palestyny, wzgórza Golan i południowy Liban (farmy Sheeba). 
Wsparcie dla Autonomii Palestyńskiej uwzględniało starania o powstanie niepodległego 
państwa ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie i pomoc materialną. Rada oczekiwała od 
społeczności międzynarodowej konkretnych działań prowadzących do osiągnięcia tego 
celu, w tym zasadniczą wagę przypisywano negocjacjom między przedstawicielami 
Izraela i Palestyny. Arabia Saudyjska pozostaje otwarta na negocjacje w sprawie mody
fikacji inicjatywy pokojowej, co pozostawia decyzji wspólnoty państw arabskich repre
zentowanej przez LPA. Należy się również spodziewać, że pozostałe państwa RWAPZ(P) 
zajmą podobne do saudyjskiego stanowisko55.

54 Speech by Crown Prince Abdullah of Saudi Arabia at the Arab summit in Beirut, 27-28 March, 2002 
(online), Al-Bab. An open door to the Arab world, http://www.al-bab.com/arab/docs/league/abdullah02.htm  
(dostęp: 26 września 2006 r.).

55 Kingdom to Support Any Arab Decision on Peace Plan: Saud, Arab News (online), 5 marca 2007 r., 
www.arabnews.com (dostęp: 6 marca 2007 r.).

56 Kuwejt. Działania w celu zrównoważenia wpływów Iranu w regionie (online) [w:] Biuletyn Afryka 
i Bliski Wschód w mediach światowych, nr 36/355, 6 sierpnia 2006 r., Departament Systemu Informacji 
MSZ, http://www.msz.gov.pl/apps/apps/Biuletyn„Afiyka,i,B.,Wschod,1659.html#2_Toc321, za: „Arab 
Times”, 24 sierpnia 2006 r. (dostęp: 14 września 2006 r.).

W kwestii demokratyzacji Iraku państwa RWAPZ(P) popierają przemiany polityczne 
w tym kraju. Zwracają przy tym uwagę na potrzebę budowania jedności wśród społe
czeństwa i jego reprezentantów w irackim rządzie. Oczekują tym samym zastosowania 
się władz Iraku do wymogów prawa międzynarodowego, od czego uzależniają rozwój 
pozostałych krajów Zatoki Perskiej. Suwerenny Irak, zdaniem przedstawicieli państw 
RWAPZ(P), „mógłby odgrywać pozytywną rolę” w regionie. Z uwagi na arabskie po
chodzenie większości irackiego społeczeństwa, pokój i stabilizacja w tym kraju będzie 
oddziaływać na uruchomione procesy integracyjne w rejonie Zatoki Perskiej. 
Jednocześnie państwa RWAPZ(P) żądają ostatecznego rozwiązania kwestii spornych 
między Irakiem (spadkobiercą reżimu prezydenta Saddama Husajna) a Kuwejtem, które 
dotyczą: potępienia masowych mordów dokonanych na ludności Kuwejtu i zwrotu wy
wiezionego podczas okupacji Kuwejtu majątku, archiwów oraz dokumentów.

U podstaw dalszego rozwoju organizacji leżą kwestie bezpieczeństwa w rejonie 
Zatoki Perskiej. Po obaleniu reżimu prezydenta Saddama Husajna zagrożenie ze strony 
Iraku wydaje się mieć mniejsze znaczenie. Z kolei obawy budzi polityka rozwoju prze
mysłu nuklearnego w sąsiednim Iranie oraz próby umacniania jego pozycji w regionie.

Dzienniki arabskie podkreślały, iż wśród przywódców krajów Zatoki istniała świado
mość celowości działań rządu w Teheranie, a celem tym ma być „przejęcie kontroli nad 
państwami Zatoki i rywalizacja z USA w regionie”56. Według „Arab Times” Iran podjął 
decyzję o ustanawianiu własnego porządku w regionie. „Nowy Bliski Wschód” miałby 
funkcjonować bez udziału Stanów Zjednoczonych, co budzi uzasadnione obawy liderów 
państw RWAPZ(P). Wizyta saudyjskiego monarchy Abd Allaha w Ankarze miała temu 
przeciwdziałać dzięki wzmożeniu kontaktów z Turcją. Nie manifestowanym, lecz czy
telnym celem spotkania było „przywrócenie równowagi” w regionie poprzez stworzenie 
frontu wobec sojuszu irańsko-syryjskiego i skutków jego działań terrorystycznych.

http://www.al-bab.com/arab/docs/league/abdullah02.htm
http://www.arabnews.com
http://www.msz.gov.pl/apps/apps/Biuletyn%25e2%2580%259eAfiyka,i,B.,Wschod,1659.html%25232_Toc321
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11 września 2006 r. minister spraw zagranicznych Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich szejk Abd Allah Ibn Zajd Al Nahjjan zapewnił stronę irańską o ufności, jaką 
rząd ZEA pokłada w pokojowe intencje realizowanego przez Iran programu nuklearne
go. Jednocześnie prosił o informowanie go na bieżąco odnośnie do przebiegu programu 
i zaapelował o zrozumienie dla obaw pozostałych krajów rejonu57. Tego samego dnia 
sekretarz generalny RWAPZ(P) Abd ar-Rahman Ibn Hamad al-Attija zachęcał państwa 
arabskie do wdrożenia badań nad technologiami nuklearnymi, które mogłyby stać się 
dogodną alternatywą w rozwoju gospodarek tych krajów. Jednocześnie przestrzegł Iran 
przed przekraczaniem obowiązujących strony umów międzynarodowych, w tym doty
czących ochrony środowiska naturalnego58.

57 N.S. Mussallam, UAE government believes Iran's nuclear programme is peaceful (online), Khaleej 
Times Online, 11 września 2006 r., http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?section=theuae&x 
file=data/theuae/2006/september/theuae_september314.xml (dostęp: 14 września 2006 r.).

58 H. Gorde, GCC cali to harness nuclear tech for peaceful purposes (online), Khaleej Times Online, 
12 września 2006 r., http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?section=middleeast&xfile=data/  
middleeast/2006/september/middleeast_september259.xml (dostęp: 14 września 2006 r.).

59 Arab, Islamie And International Condemnation Of Israefs Attacks On Palestinian Villages (online), Ain 
Al Yaqeen, 10 listopada 2006 r., http://www.ain-al-yaqeen.com/issues/20061110/feat8en.htm (dostęp: 
16 grudnia 2006 r.).

60 Yemen to join GCC economy (online), „Jemen Times”, 20-23 kwietnia 2006 r., nr 939, t. 14, http:// 
www.yementimes.com/article.shtml?i=939<Łp=local&a=l (dostęp: 30 maja 2006 r.).

61 Perspektywy członkostwa Jemenu w Radzie Współpracy Państw Zatoki (online) [w:] Biuletyn Afryka 
i Bliski Wschód w mediach światowych, nr 36/355, 6 września 2006 r., Departament Systemu Informacji 
MSZ, http://www.msz.gov.pl/apps/apps/Biuletyn,, Afryka,i,B.,Wschod,1659.htmI#2_Toc321, za: „AthTha- 
wra” i „Yemen Times” 2 września 2006 r. (dostęp: 14 września 2006 r.).

Obawy rządów państw RWAPZ(P) wzbudziły rosnące wpływy szyitów w świecie 
arabskim, które przybrały na sile po obaleniu reżimu prezydenta Saddama Husajna. 
Mniejszości szyickie w regionie, nierzadko przypominające o swoim istnieniu, a doma
gające się nowych praw, mogą naruszyć status quo monarchii nad Zatoką Perską. 
Budzące niepokój rozbieżności w świecie arabskim pogłębia to, że Arabia Saudyjska 
zmierza do przejęcia przewodniej roli w świecie sunnickim. Saudyjczycy najsilniej za
angażowali się w rozwiązanie konfliktu arabsko-izraelskiego, a w 2006 r. również libań
skiego. Potępiły je wszystkie państwa RWAPZ(P), a jej sekretarz porównał politykę 
Izraela do „eksterminacji Palestyńczyków”59.

Interesującą propozycję rozwiązania problemów w regionie zaproponowały państwa 
Rady. W 2005 r. podczas dorocznego szczytu w Abu Żabi dyskutowano nad przyjęciem 
Jemenu do grona państw członkowskich RWAPZ(P), wyznaczając termin akcesji na 
2015 r. Informację potwierdził w kwietniu 2006 r. przebywający z wizytą w Sanie sekre
tarz generalny Rady, podkreślając, że integracja stanowi „nieodwracalny cel”60. 
Spełnienie oczekiwań jemeńskiego rządu odnośnie do możliwości wstąpienia do 
Organizacji potwierdzają pozytywne szacunki dokonane przez Międzynarodowy 
Fundusz Walutowy, według których korzyści z zacieśnienia współpracy odniosłyby 
wszystkie strony. Państwa RWAPZ(P) mogłyby liczyć na dodatkową siłę roboczą, a więc 
i zwiększenie produkcji, spadek cen i wzrost konkurencyjności, a Jemen skorzystałby na 
obniżeniu bezrobocia i wpływie dodatkowych środków z inwestycji61.

Należy jednak podkreślić, iż pomimo znacznego uwikłania państw RWAPZ(P) 
w problemy Bliskiego Wschodu, decyzje polityczne Rady nie miały strategicznego wy

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?section=theuae&x
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?section=middleeast&xfile=data/
http://www.ain-al-yaqeen.com/issues/20061110/feat8en.htm
http://www.yementimes.com/article.shtml?i=939%253c%25c5%2581p=local&a=l
http://www.msz.gov.pl/apps/apps/Biuletyn
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miaru. Prezentowały one opinie państw członkowskich i pełniły pomocnicze funkcje 
wobec decyzji wewnątrzpaństwowych i w ten sposób traktowane były przez zagranicz
nych i międzynarodowych partnerów. Pomimo wielu podobnych uwarunkowań bezpie
czeństwa krajów kształtowanie wspólnej polityki zagranicznej napotyka na liczne utrud
nienia. Ogranicza to znaczenie organizacji w świecie, która z jednej strony wspiera 
finansowo niezamożne państwa arabskie, z drugiej - pozostaje znacznym odbiorcą za
chodniej pomocy w sytuacjach zagrożenia pokoju. Widoczna słabość polityczna państw 
RWAPZ(P) pozwala przewidzieć ich reakcje na możliwe wydarzenia destabilizujące sy
tuację w regionie Zatoki Perskiej, jak np. realne zagrożenie ze strony Iranu, które będzie 
wymagało współpracy ze Stanami Zjednoczonymi.

2.4. Inne struktury współpracy międzynarodowej

Istotnym forum konsultacji międzynarodowych w świecie arabskim pozostaje Liga 
Państw Arabskich. Organizacja ta została powołana do życia 22 marca 1945 r. na mocy 
tzw. Protokołu Aleksandryjskiego, podpisanego przez założycieli w celu zacieśniania 
stosunków politycznych, gospodarczych i kulturalnych między arabskimi państwami 
członkowskimi62. Wśród pierwszych siedmiu członków Ligi znalazły się dwa państwa 
regionu Zatoki Perskiej: Arabia Saudyjska oraz Irak. W 1961 r. dołączył do nich Kuwejt, 
a w 1971 r.: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Katar oraz Oman.

62 Na temat genezy powołania Ligi Państw Arabskich zob. Z. Cesarz, Liga Państw Arabskich - LPA [w:] 
T. Łoś-Nowak (red.), Organizacje w stosunkach międzynarodowych. Istota, mechanizmy działania, zasięg, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s. 196-200. Por. Liga Państw Arabskich [w:] 
C. Mojsiewicz (red.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych, Alta 2, Wrocław 
2004, s. 209.

63 W kwestii poparcia „doktryny Eisenhowera” zob. R. Bania, Polityka Stanów Zjednoczonych wobec 
Bliskiego Wschodu za prezydentury Dwighta D. Eisenhowera (21.10.1953-20.01.1961), Wydawnictwo 
Adam Marszałek, Toruń 2000, s. 293-302.

“ Pakt Ligi Państw Arabskich, Kair 22 marca 1945 r. [w:] Zbiór dokumentów 1946, nr 2, poz. 7.

W okresie powojennym organizacja stanowiła cenione forum dyskusji nad przyszłoś
cią państw arabskich, gdyż dążenie do jedności w obrębie świata arabskiego stanowiło 
istotny cel jej powołania. Działalność Ligi związana była też z zapewnianiem bezpie
czeństwa oraz pokoju w obrębie terytoriów państw członkowskich. Egipt pretendował 
do odgrywania naczelnej roli w świecie arabskim, szczególnie w wyniku kryzysu sue- 
skiego. Aspiracji Egiptu nie popierała Arabia Saudyjska63.

Przywódcy państw arabskich wykazali szczególną aktywność w 1961 r., kiedy 
Kuwejtowi groziła utrata niepodległości. Aby zapobiec aneksji ze strony Iraku, wysłane 
zostały wspólne siły zbrojne Ligi. W deklaracji uchwalonej przez przedstawicieli państw 
arabskich 11 października 1964 r. stwierdzono, że napaść na jedno z państw będzie uwa
żana za agresję skierowaną wobec wszystkich. Takie podejście do kwestii bezpieczeń
stwa stanowiło rozszerzenie artykułu 5. Paktu Ligi Państw Arabskich, na mocy którego 
zakazano stosowania przemocy w sporach między członkami LPA64. Organy Rady mo
gły rozstrzygać konflikty wewnętrzne o charakterze naruszenia niepodległości i suwe
renności. Przegrana Egiptu w wojnie czerwcowej stanowiła równocześnie porażkę zjed
noczonych sił państw arabskich i wykazała słabość organizacji, która na długo miała 
pozostać pozbawiona możliwości szerszego oddziaływania. Aktywność monarchii znad 
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Zatoki Perskiej na forum LPA pozostawała drugoplanowa do czasu zaognienia irańskich 
działań zbrojnych przeciwko Kuwejtowi, a później Arabii Saudyjskiej podczas wojny 
iracko-irańskiej. Po zawarciu układów z Camp David wykluczony z LPA Egipt zaofero
wał Kuwejtowi wsparcie wojskowe, co spotkało się z aprobatą pozostałych członków. 
W wyniku zagrożenia ze strony Iranu problematyka bezpieczeństwa w regionie Zatoki 
Perskiej stała się sprawą najwyższej wagi. Zmieniła się również pozycja zamożnych 
monarchii na forum LPA, która historycznie wiązała się między innymi ze świadcze
niem pomocy na rzecz krajów słabiej rozwiniętych65. W kolejnych latach LPA zaangażo
wała się również w rozwiązanie konfliktu iracko-kuwejckiego, jaki zrodził się w wyniku 
irackiej inwazji na Kuwejt w sierpniu 1990 r. Większość państw sprzeciwiła się idei 
„świętej wojny” głoszonej przez prezydenta Saddama Husajna. Chciał on uzyskać w ten 
sposób sojuszników wśród państw arabskich66, jednak ci aktywnie włączyli się w dzia
łania koalicji międzynarodowej. W 2003 r., na forum LPA, ministrowie spraw zagranicz
nych państw członkowskich, z wyjątkiem Kuwejtu, w stosownej rezolucji potępili inter
wencję zbrojną w Iraku, a katarski minister podkreślił bezużyteczność uchwały, która 
miała służyć jedynie uspokojeniu arabskiej opinii publicznej67. Decyzje organizacji mia
łyby więc dla państw członkowskich drugorzędny charakter, co osłabiało jej znaczenie 
międzynarodowe.

65 Dyplomację LPA w okresie wojny iracko-irańskiej omawia: R.S. Zahlan, The Making of the Modem 
Gulf States, Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates and Oman, Ithaca Press, Reading 1998, 
s. 181-181.

66 K. Michalak, System regulacji międzynarodowych przez Ligę Państw Arabskich [w:] W. Malendowski 
(red.), Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Atla 2, Wrocław 2000, s. 138.

67 Tekst rezolucji LPA, przyjętej przez Radę Ministerialna LPA (online) [w:] Przegląd Mediów Światowych 
(analizy, oceny, opinie, poglądy, wywiady, zapatrywania), Biuletyn Specjalny: Afryka i Bliski Wschód -dot. 
Iraku, nr 30(54), 26 marca 2003 r., Departament Systemu Informacji MSZ, http://www.mfa.gov.pl/files/file_ 
library/40/20030326_4256.doc (dostęp: 12 września 2006 r.).

68 Z.M. Doliwa-Klepacki, Encyklopedia organizacji międzynarodowych, Wydawnictwo ’69, Warszawa 
2000, s. 123-125; Z. Cesarz, Liga Państw..., s. 202-211.

69 Strona internetowa Organizacji Konferencji Islamskiej [w:] Organisation of the Islamie Conference 
(online), http://www.oic-oci.org (dostęp: 12 grudnia 2006 r.).

Wśród aktywności LPA podkreślić należy zaangażowanie w rozwiązanie problemu 
uchodźców palestyńskich, a także podejmowane wysiłki wypracowania spójnej polityki 
państw arabskich wobec Izraela, gdyż jednym z priorytetów działalności Ligi pozostaje 
wyzwolenie Palestyny68.

Podobnie cele przypisało sobie forum państw zrzeszonych w ramach Organizacji 
Konferencji Islamskiej, OKI (ang. Organization ofThe Islamie Conference). Postulując 
jedność religii wśród państw członkowskich, organizacja ta pozostaje naturalnym orę
downikiem praw i wolności Palestyńczyków. OKI to drugie co do wielkości po ONZ 
forum współpracy międzynarodowej - zrzeszającej w 2006 r. 57 państw świata. 
Wszystkie państwa regionu Zatoki Perskiej sąjej członkami. W 1969 r., podczas szczytu 
w Rabacie statut pierwotnych członków uzyskały Arabia Saudyjska, Kuwejt i Iran, 
w 1972 r. do organizacji przystąpiły: Bahrajn, Katar, Oman i ZEA, a w 1975 r. - Irak. Na 
podstawie postanowień zawartych w Karcie OKI jej podstawowe cele działania stano
wią: umacnianie islamskiej solidarności między państwami członkowskimi, współpraca 
polityczna, gospodarcza, społeczna i kulturowa, ochrona tożsamości oraz praw narodo
wych muzułmanów69.

http://www.mfa.gov.pl/files/file_
http://www.oic-oci.org
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Wraz z odkryciem znacznych zasobów ropy naftowej w regionie Zatoki Perskiej po
jawiła się potrzeba koordynowania wspólnej polityki zabezpieczania dostaw surowców 
oraz konieczność dostosowywania się do zmian na międzynarodowym rynku paliwo
wym zgodnie z interesem krajów producentów. Pomysł wypracowania polityki, pozwa
lającej na realizację interesów strategicznych, zrodził się w kwietniu 1959 r. w Kairze, 
gdzie pod przewodnictwem prezydenta Egiptu Dżamala Abdela Nasera odbyło się po
siedzenie Arabskiego Kongresu Naftowego (przedstawicieli państw arabskich oraz ob
serwatorów z Iranu i Wenezueli). Podczas narad doszło do zawarcia „dżentelmeńskiego 
porozumienia” między Abd Allahem Tarikim (ministrem do spraw naftowych Królestwa 
Arabii Saudyjskiej), Juanem Pablo Perezem Alfonzo (wenezuelskim ministrem górni
ctwa) oraz przedstawicielami Kuwejtu, Iraku i Iranu70. Celem porozumienia było usta
nowienie Międzynarodowej Naftowej Komisji Konsultatywnej, międzyrządowego orga
nu stojącego na straży oficjalnych cen surowców. W obliczu zmniejszających się 
przychodów z handlu ropą rozważano możliwość wprowadzenia wyższych podatków 
pobieranych od koncernów naftowych, a w przyszłości także utworzenie przedsiębiorstw 
narodowych. Jednak najważniejszym skutkiem zawartego porozumienia było rozwinię
cie działalności zmierzającej do ochrony rynków krajów zajmujących się wydobyciem 
i eksportem ropy naftowej. Na mocy prezentowanych postanowień niespełna rok póź
niej, podczas konferencji bagdadzkiej (10-14 września 1960 r.), powołana została 
Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową (ang. Organization of Petroleum 
Exporting Countries, OPEC). Wśród państw założycieli OPEC znalazły się: Iran, Irak, 
Kuwejt, Arabia Saudyjska i Wenezuela, a w kolejnych latach dołączyły: w 1961 r. - 
Katar, w 1962 r. - Indonezja i Libia, w 1967 r. - Zjednoczone Emiraty Arabskie, w 1969 r. 
-Algieria, w 1971 r. - Nigeria. W 1973 r. w poczet członków przyjęto Ekwador, który 
finalnie wystąpił z organizacji w 1992 r. Gabon był członkiem OPEC w latach 1975- 
-199471. Powstanie OPEC umożliwiło pierwszą w historii międzynarodowego handlu 
paliwami koordynację polityki cenowej nie tylko między krajami członkowskimi, ale 
także rynku naftowego. Do dzisiaj dzięki znacznym złożom surowców energetycznych, 
wysokiemu poziomowi produkcji i sprzedaży OPEC pozostaje cenionym gremium, któ
rego decyzje mają wpływ na światową koniunkturę gospodarczą.

70 Spotkanie Alfonzo z Tarikim, jakie zaaranżowała Wanda Jabłoński, korespondentka „Petroleum 
Weekly”, miało wpływ na zawarcie porozumienia. Szczegóły spotkania prezentuje D. Yergin, Nafta, władza 
i pieniądze, Wydawnictwo Philips Wilson, Warszawa 1996, s. 396-397.

71 J. Dylejko, Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową oraz jej znaczenie w kształtowaniu 
podaży i cen surowca na rynku światowym [w:] E. Latoszek, M. Proszek, T. Pawlak-Lis (red.), Organizacje 
międzynarodowe we współczesnym świecie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006, s. 612-642.

72 Z.M. Doliwa-Klepacki, Encyklopedia organizacji..., s. 445.

Pionierskie sukcesy członków OPEC we wdrażaniu wspólnej polityki naftowej skło
niły państwa arabskie do powołania nowego forum współpracy. Dla ochrony własnych 
interesów przemysłu naftowego w Bejrucie Kuwejt, Arabia Saudyjska oraz Libia powo
łały 9 stycznia 1968 r. Organizację Arabskich Krajów Eksportujących Ropę Naftową 
(ang. Organization of Arab Petroleum Exporting Countries, OAPEC). W kolejnych la
tach w skład organizacji weszły: w 1970 r. -Algieria, Bahrajn, Katar, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, w 1972 r. - Irak i Syria, w 1973 r. - Egipt, a w 1982 r. -Tunezja, której członko
stwo na własną prośbę zostało zawieszone w 1986 r.72
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W latach 70. OAPEC przypomniała o swoim istnieniu i wpływie na rynki państw 
importerów. W wyniku wojny Jom Kippur, zgodnie z ostrzeżeniem wyrażonym wcześ
niej przez Saudyjczyków, 17 października 1973 r. kraje arabskie ogłosiły nałożenie em
barga na dostawy ropy naftowej do wybranych przez siebie państw. Ograniczenia zosta
ły nałożone w pierwszej kolejności na Stany Zjednoczone i Holandię, a w dalszej miały 
dotyczyć wszystkich państw wspierających Izrael. Decyzję podjęto podczas spotkania 
dziesięciu ministrów przemysłu naftowego państw członkowskich OAPEC w Kuwejcie. 
Wprowadzono pewnego rodzaju kodyfikację państw importerów bliskowschodniej ropy 
naftowej, przyjmując za kryterium między innymi stanowisko, jakie zajmowały one 
w konflikcie arabsko-izraelskim. Były to trzy następujące kategorie: uprzywilejowana, 
neutralna i wroga73. Każdej z nich przypisano wielkość eksportu, na jaką zezwalała 
OAPEC, całkowicie wstrzymując dostawy do ostatniej z nich. Niezwłocznie zmniejszo
no produkcję o 5% i zastrzeżono, że podobnej wielkości ograniczenia zostaną wprowa
dzone w kolejnych miesiącach. 21 października 1973 r. agencje podały, iż do wstrzyma
nia eksportu do Stanów Zjednoczonych przyłączyły się kolejne kraje Zatoki Perskiej: 
Katar, Kuwejt, Bahrajn oraz Dubaj74.

73 Ang. friendly- uprzywilejowana; ang. neutral- neutralna; ang. hostile - wroga.
74 8 Arab States Joining in Oil Boycott of U.S., „Intemational Herald Tribune”, 22 października 1973 r., 

s- 1, za: UPI, 21 października 1973 r., Bejrut.

Pomimo opisywanych wydarzeń do dzisiaj OAPEC pełni drugoplanową funkcję na 
międzynarodowych rynkach paliwowych. Za cel stawia sobie współpracę między kraja
mi arabskimi, które w większości utrzymują się z przemysłu naftowego i wspieranie 
jego rozwoju.

Państwa Zatoki Perskiej należą również do Organizacji Narodów Zjednoczonych, do 
której wstępowały wraz z uzyskiwaniem państwowości (zob. wykres 2.1).

Wykres 2.1. Członkostwo krajów regionu Zatoki Perskiej w ONZ

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych ONZ, zob. United Nations (online), http://www.un.org/Overview/growth. 

htm (dostęp: 12 marca 2006 r.).

W latach 1955-1956 status członka niestałego w Radzie Bezpieczeństwa ONZ uzy
skał Iran, a w latach 1957-1958 i 1974—1975 Irak. Pierwszym przedstawicielem monar
chii Zatoki Perskiej, zasiadającym w tym gronie, był Kuwejt (1978-1979), następnie 

http://www.un.org/Overview/growth
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Zjednoczone Emiraty Arabskie (1986-1987), Oman (1994-1995), Bahrajn (1998-1999), 
a od 2006 r. Katar75.

75 Por. Aneks 3. Lista niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 1945-2007 (państwa 
regionu Zatoki Perskiej oraz Japonia).

76 Rozdział VI Karty Narodów Zjednoczonych. Zob. J. Staszków (red.), Karta Narodów Zjednoczonych, 
Statut Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów, Materiały 
dydaktyczne Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo 
Edukacyjne, Kraków 2003.

77 B. Jasiński, Węzłowe problemy gospodarcze świata arabskiego, Biblioteka Spraw Międzynarodowych, 
Warszawa 1974, s. 61, 64-66.

Decyzje ONZ miały niejednokrotnie trwały wpływ na kształtowanie sytuacji poli
tycznej na Bliskim Wschodzie. W początkowych latach istnienia jej aktywność ograni
czała się do napominania i rozlicznych prób wprowadzania porządku metodami pokojo
wymi, zgodnie z zapisami Karty Narodów Zjednoczonych76. Jednocześnie stanowiła 
cenione forum dyskusji międzynarodowych, w tym między zwaśnionymi stronami. 
W świecie arabskim organizacja ta miała mniejsze znaczenie, głównie z uwagi na silne 
wpływy mocarstw zachodnich. Z kolei jej decyzje odnośnie do interwencji zbrojnych 
prowadziły do angażowania się świata w rozwiązywanie bliskowschodnich konfliktów, 
co w ogromnym stopniu wiązało ich strony postanowieniami ONZ.

3. GŁÓWNE PROBLEMY ROZWOJU GOSPODARCZEGO

Wśród podobieństw krajów regionu Zatoki Perskiej na szczególną uwagę zasługują ich 
gospodarki. Historycznie ich rozwój determinowany był zbliżonymi warunkami natural
nymi i tradycjami społecznymi, a współcześnie - decyzjami politycznymi, głęboko za
korzenionymi w procesach globalnych i rynkowych.

Dogodne położenie na granicach oddzielających trzy kontynenty zapewniało kontro
lę i dostęp do szlaków morskich łączących Europę z Azją i Afryką, wpływało na rozwój 
handlu, który zyskał na znaczeniu wraz z odkryciem ropy naftowej na Bliskim Wschodzie. 
Diametralna zmiana sytuacji ekonomicznej i społecznej krajów położonych nad Zatoką 
Perską była nieodłącznie związana z ich bogactwem surowcowym. Od początku XX w. 
podpisywane przez rządy tych państw kontrakty na eksploatację złóż umożliwiły na
pływ funduszy, bogacenie się krajów i warunkowały rozwój społeczno-gospodarczy. Do 
dzisiaj podstawą wpływów do budżetów państw pozostają środki uzyskane z eksportu 
(surowce i podatki). Pomyślność krajów Zatoki Perskiej pozostaje w znacznym stopniu 
zależna od sytuacji na rynkach paliwowych.

W strukturze gospodarek regionu dominuje przemysł petrochemiczny. Możliwe jest 
to dzięki rezerwom surowców energetycznych: ropy naftowej i gazu ziemnego, ich ma
sowemu wydobyciu i łatwemu zbytowi. Ponadto region Zatoki Perskiej charakteryzuje 
się znikomą dostępnością innych złóż lub ich całkowitym brakiem, jak w Kuwejcie, 
Zjednoczonych Emiratach Arabskich i na Bahrajnie.

Pustynny charakter obszarów Półwyspu Arabskiego i skąpa ilość słodkiej wody ogra
niczyły wszechstronny rozwój rolnictwa. W latach 70. rolnictwo było oparte na gospo
darce naturalnej77. Wraz z bogaceniem się krajów starano się usprawnić produkcję rolną 
i doskonalono technologię odsalania wody morskiej, dzięki czemu we wszystkich kra
jach produkuje się żywność na własne potrzeby, chociaż jej wielkość jest niewystarcza
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jąca. Swobodny dostęp do wód morskich umożliwił rozwój rybołówstwa, które w tym 
regionie ma bogatą tradycję.

W ostatnich latach Bahrajn, Zjednoczone Emiraty Arabskie (Dubaj, Abu Żabi) 
i Oman podjęły starania w zakresie rozwoju nowych gałęzi gospodarki78. Istotne znacze
nie w tym zakresie oferuje turystyka. Wprowadzone są również przepisy o wolnym han
dlu i strefach wolnocłowych. Popularność w świecie arabskim zyskuje bankowość is
lamska, której centrum nad Zatoką Perską stanowi Bahrajn.

78 Szerzej na ten temat zob. Economic Diversification of the Oil-Producing Countries, The Case of the 
CCC Economies, United Nations, New York 2001.

79 Szerzej na ten temat zob. A. Kapiszewski, Nationals and Expatriates...
80 PPP to miara siły nabywczej krajowej waluty, wskazuje, ile określonych produktów i usług można 

nabyć za tę samą kwotę pieniędzy w różnych krajach. W powyższej tabeli w celach porównawczych przyto
czono odniesienie do dolara amerykańskiego.

W większości krajów regionu zwyczajowo silny pozostaje udział sektora państwo
wego we własności środków produkcji. Wynika on między innymi z braku tradycji pry
watnej i lokalnej przedsiębiorczości oraz dominujących ustrojów politycznych. Elity 
władzy nowo powstających w latach 70. państw przejmowały udziały lokalnych przed
siębiorstw naftowych będących dotychczas w posiadaniu zachodnich właścicieli. 
Pomimo wprowadzenia licznych swobód co do otwierania i prowadzenia prywatnej 
przedsiębiorczości większość decyzji o charakterze strategicznym dla rozwoju lokalne
go zapada na szczeblu państwowym.

Rozwój gospodarczy, jaki nastąpił w krajach regionu w drugiej połowie XX w., wpły
wał również na sytuację społeczną krajów Zatoki Perskiej. Podniesienie dostępności oraz 
poziomu opieki zdrowotnej i społecznej wpłynęło na wydłużenie życia i zmniejszenie 
umieralności noworodków i dzieci. Znacząco zmniejszono analfabetyzm. Zwiększyła się 
liczba korzystających ze szkolnictwa, głównie podstawowego. Uwydatniły się braki 
w szkolnictwie zawodowym. Znikoma dostępność wykwalifikowanej lokalnej siły robo
czej wymusiła potrzebę zatrudniania obcokrajowców. W drugiej połowie XX w. liczba 
ludności szejkanatów wzrosła ponad ośmiokrotnie79 80, prowadząc do znacznych przemian 
społecznych.
Tabela 2.2. Podstawowe charakterystyki gospodarcze monarchii Zatoki Perskiej

Kraj
PKB

(mld USD, PPP*)
2004

PKB per capita 
(USD, PPP) 

2004

Stopa wzrostu 
PKB per capita (%) 

1975-2005

Arabia Saudyjska 331,1 13 835 -2,3
ZEA 103,9 24 056 -2,8

Kuwejt 47,7 19 384 -0,8

Oman 38,7 15 259 2,3
Bahrajn 14,9 20 758 1,2

Katar 19 844

PPP* z ang. purchasingpowerparity, tj. parytet siły nabywczej80.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Humań Development Report2006 (online), United Nations Development 

Program, http://hdr.undp.org/ (dostęp: 14 lutego 2007 r.); World Development Mcators 2006, CD-ROM, World Bank, 

Washington D.C. 2006.

http://hdr.undp.org/
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Okres rozkwitu gospodarek krajów Zatoki Perskiej warunkowany nagłym wzrostem 
cen paliw w latach 70. doprowadził je do obecnego stadium, w którym większość z nich 
plasuje się w gronie rozwiniętych krajów świata, biorąc pod uwagę wielkość osiąganej 
rokrocznie produkcji per capita (por. tabela 2.2). Z uwagi na uzależnienie ich gospoda
rek od jednego typu produkcji i nierówny podział majątku narodowego w społeczeń
stwie kraje te zaliczane sąjednak do grupy krajów rozwijających się.

Wśród krajów regionu w 2004 r. produkcja przypadająca na jednego mieszkańca była 
najwyższa w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wyniosła ponad 24 tys. USD, dwu
krotnie więcej niż w Polsce. Poziom około 20 tys. USD per capita osiągnięto w Kuwej
cie, Katarze i na Bahrajnie. Najmniejszą produkcję na jednego mieszkańca wytworzono 
w Omanie (15 tys. USD) i licznej Arabii Saudyjskiej (ponad 13 tys. USD). W wartościach 
bezwzględnych PKB największego z krajów regionu, tj. Arabii Saudyjskiej, było porów
nywalne z wynikami takich krajów europejskich, jak Austria czy Polska, a ponaddziesię- 
ciokrotnie niższe niż produkcja japońskiej gospodarki w tamtym okresie.

3.1. Znaczenie odkrycia ropy naftowej

Na początek XX w. przypadł czas wzmożonych poszukiwań ropy naftowej na Bliskim 
Wschodzie. Obserwując sukcesy firm naftowych: Anglo-Persian Oil Company działają
cej od 1909 r. w Persji, Turkish Petroleum Company (od 1929 r. Iraq Pertoleum 
Company), gdy w Iraku, na północ od Kirkuku w 1927 r. natrafiono na ropę, a także po 
odkryciu pierwszych złóż na Bahrajnie w 1925 r., emirowie znad Zatoki Perskiej uświa
domili sobie korzyści, jakie mogła przynieść i niosła ich eksploatacja. Konkurujące ze 
sobą koncerny naftowe, głównie brytyjskie i amerykańskie, podobnie jak rządy państw, 
zaczęły zabiegać o możliwości podpisania intratnych kontraktów. Przedsiębiorstwo 
z amerykańskim kapitałem o nazwie Bahrain Petroleum Company natrafiło na złoża 
w 1931 r. w rejonie wybrzeży Zatoki Perskiej. W grudniu 1934 r. emir Kuwejtu szejk 
Ahmed, po długich, bo trwających ponad rok, pertraktacjach, udzielił koncesji amery
kańsko-brytyjskiej firmie Kuwait Oil Company, która dopiero w lutym 1938 r. natrafiła 
na potężne złoża ropy. Podpisane w maju 1933 r. porozumienie między królem Arabii 
Saudyjskiej Ibn Saudem a amerykańską firmą Standard Oil of Califomia (SOCAL) za
owocowało odkryciem ropy w marcu 1938 r.81

81 R. Said Zahlam, The Making of the Modern Gulf States: Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab 
Emirates and Oman, Ithaca Press, Reading 1998, s. 26; D. Yegin, Nafta, władza..., s. 214-230; Persian Gulf 
States. Discovery of Oil [w:] Country Studies (online), The Library of Congress, http://countrystudies.us/per- 
sian-gulf-states/14.htm (dostęp: 22 stycznia 2006 r.).

82 Zob. Aneks 5. Wielkość wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Zatoki Perskiej w latach 
1950-2005 (w min ton rocznie, baryłkach dziennie i w min m3 rocznie, min TOE rocznie).

Po zakończeniu II wojny światowej, w okresie odbudowy zniszczeń wojennych, ro
sło zainteresowanie surowcami energetycznymi, w tym pochodzącymi z Bliskiego 
Wschodu. Wydobycie ropy naftowej odbywało się w kooperacji z firmami międzynaro
dowymi. Niezamożne kraje regionu Zatoki Perskiej nie posiadały dostatecznych możli
wości technicznych i finansowych koniecznych do prowadzenia prac poszukiwawczych 
i eksploatacyjnych. Łączne wydobycie ropy naftowej w latach 50. we wszystkich kra
jach regionu wyniosło blisko 1,5 mld ton82. W 1959 r. najwięcej ropy otrzymywano ze 
złóż w Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej - odpowiednio: 69,5 min ton i 54,2 min ton.

http://countrystudies.us/per-sian-gulf-states/14.htm
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Stosunkowo najmniej (2,3 min ton) wydobywano na Bahrajnie i w strefie neutralnej 
między Kuwejtem a Arabią Saudyjską (6,2 min ton). o, u,. „,

Posiadanie znacznych ilości światowych zasobów surowców energetycznych wpły
wało i wpływa na postrzeganie i zainteresowanie świata losem krajów położonych nad 
Zatoką Perską - o znaczeniu ropy naftowej świadczyły liczne konflikty na Bliskim 
Wschodzie. Blokada Kanału Sueskiego w 1956 r. spowodowała wstrzymanie przez 
Saudyjczyków dostaw do Wielkiej Brytanii i Francji w wyniku poparcia udzielonego 
przez nich Izraelowi. Po wybuchu wojny w 1967 r. kraje arabskie (w tym Arabia 
Saudyjska, Bahrajn, Katar i Kuwejt) nałożyły embargo na dostawy ropy do państw po
pierających wrogi Izrael i zaopatrujących go w broń drogą powietrzną83. Dla żeglugi 
tankowców zamknięto również Kanał Sueski. Od tego czasu możliwość użycia „broni 
naftowej” przez państwa arabskie stanowiła realną odpowiedź na sprzeczny z ich intere
sem rozwój wydarzeń w regionie. Zakaz cofnięto, gdy zmniejszenie wpływów z ekspor
tu surowców stało się odczuwalne. Wątpliwe były więc korzyści polityczne, jakie miało 
przynieść embargo. Saudyjski szejk Ahmad Żaki Jemani84, którego kraj tracił najwięcej 
w wyniku zawieszenia dostaw surowców, publicznie kwestionował zasadność jego 
wprowadzania85. Widmo utraty przychodów z wydobycia i handlu surowcami stanowiło 
bez wątpienia dla Arabii Saudyjskiej istotny hamulec przed nałożeniem embarga.

83 M. Deszczyński, R. Kupiecki, T. Moszczyński, Historia polityczna świata. Kalendarium wydarzeń 
1945-1994, Morex, Warszawa 1994, s. 223.

88 Ahmed Żaki Jemani, wykształcony na Zachodzie Saudyjczyk, w latach 60. doradca prawny księcia 
Fajsala, syna króla Ibn Sauda, następnie w 1962 r. został mianowany ministrem przemysłu naftowego Arabii 
Saudyjskiej.

85 D. Yergin, Nafta, władza..., s. 429. Georges Corm w publikacji Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konflik
tu 1956-2003, dowodzi ponadto, że zniesienie embarga na dostawy ropy naftowej do państw sojuszników 
Izraela, zanim jeszcze weszło ono w życie, było „w istocie uznaniem tej okupacji”. Konferencja w Chartu
mie, zdaniem Corma, wskazała zatem na „całkowite uznanie interesów mocarstw zachodnich w świecie arab
skim”. Zob.: G. Corm, Bliski Wschód w ogniu. Oblicza konfliktu 1956-2003, tłum. E. Cylwik i R. Stryjewski, 
Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 2003, s. 156-158.

86 Zestawienie wielkości produkcji ropy naftowej w regionie Zatoki Perskiej, zob. Aneks 5. Wielkość 
wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Zatoki Perskiej w latach 1950-2005 (w min ton rocznie, 
baryłkach dziennie i w min m3 rocznie, min TOE rocznie).

87 Charakterystyka irańskiego przemysłu naftowego za czasu panowania szacha została przedstawiona 
[w:] The Cambrigde History of Iran, Cambridge University Press, Cambridge 1991, t. 7, s. 639-701.

Pomimo zmieniających się szacunków i prognoz odnośnie do zasobności złóż, syg
nalizujących niejednokrotnie ich szybkie i nieuchronne wyczerpywanie, Bliski Wschód 
stawał się światowym potentatem w wydobyciu ropy naftowej. We wszystkich krajach 
Zatoki Perskiej obserwowano stały wzrost wydobycia surowców86. Gdy na początku 
pozycję lokalnego lidera zajmował Iran87, miejsce to stopniowo odbierała mu Arabia 
Saudyjska. Podwajając wydobycie (z 238,7 min ton w 1971 r. do 476,0 min ton w 1979 r.) 
eksploatowała najwięcej w regionie. Na uwagę zasługują również wartości wydobycia 
odnotowane w analizowanej dekadzie przez mniejsze kraje regionu Zatoki Perskiej. 
Kuwejt, pomimo rokrocznych spadków, dysponując zasobnymi złożami, osiągnął więk
szą produkcję niż sąsiedni Irak, odpowiednio 1,3 i 1,07 mld ton w całej dekadzie lat 70. 
Imponującym wydobyciem w latach 70. mogły się poszczycić Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, łącznie 756,9 min ton. Na zbliżonym poziomie 15,69 min ton umiejscowiła się 
eksploatacja złóż w Omanie. Niewielkim, kilkuprocentowym (od 3% do 9%) spadkom 
podlegało wydobycie na Bahrajnie, a w Katarze, od ustabilizowania się produkcji ponad 
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próg 20 min ton w 1971 r., odnotowano cykliczne wahania, jednak nigdy poniżej osiąg
niętego pułapu. W latach 70. wzrósł udział producentów znad Zatoki Perskiej w świato
wej produkcji surowca. Łączna produkcjaArabii Saudyjskiej, Bahrajnu, Kataru, Kuwejtu, 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Iranu oraz Iraku sięgnęła blisko 35% światowego 
wydobycia, podczas gdy organizacja OPEC odpowiadała za ponad połowę światowej 
produkcji ropy naftowej. W okresie pierwszego szoku naftowego udział ten wynosił od
powiednio ponad 38% i 55%88.

88 Obliczenia własne na podstawie danych: Word Oil Production 1960-2004 [w:] Annual Energy Review 
2004 (online), Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/pdf/pages/secll_ll.pdf 
(dostęp: 12 lipca 2006 r.).

89 Por. Aneks 5. Wielkość wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Zatoki Perskiej w latach 
1950-2005 (w min ton rocznie, baryłkach dziennie i w min m3 rocznie, min TOE rocznie).

90 Obliczenia własne na podstawie danych:. Natural Gas Production [w:] Statistical Review of World 
Energy 2006 (online), British Petroleum, http://www.bp.com (dostęp: 8 lipca 2006 r.).

91 Por. Aneks 5. Wielkość wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Zatoki Perskiej w latach 
1950-2005 (w min ton rocznie, baryłkach dziennie i w min m3 rocznie, min TOE rocznie).

We wszystkich krajach rejonu Zatoki Perskiej podczas światowych kryzysów energe
tycznych wzrosło również wydobycie gazu ziemnego. Udział regionu w światowej produk
cji surowca zwiększył się z 3,8% w 1970 r. do ponad 6,4% w 1979 r.89 Za największą pro
dukcję nad Zatoką Perską (blisko 30% ogółu) odpowiadał irański przemysł90. Kolejną 
dekadę charakteryzował dalszy wzrost produkcji. Największąz nich osiągnięto w Arabii 
Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratach Arabskich91.

Wydobycie ropy naftowej w latach 80. utrzymywało się nadal na wysokim poziomie. 
Wykres 2.2. przedstawia dzienną produkcję ropy naftowej Arabii Saudyjskiej, Bahrajnu, 
Kataru, Kuwejtu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w latach 80. Dla porównania przy
toczono wielkości produkcji osiąganej w tym samym okresie przez członków OPEC.

Wykres 2.2. Produkcja ropy naftowej monarchii Zatoki Perskiej i OPEC w latach 1980-1989 (w min baryłek dziennie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Word OH Production 1960-2004\vr] Annual Energy Review2004 (online), 

Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/pdf/pages/sed1 _11 .pdf (dostęp: 12 lipca 2006 r.).

http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/pdf/pages/secll_ll.pdf
http://www.bp.com
http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/pdf/pages/sed1
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W latach 80. Arabia Saudyjska, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie, czyli pań
stwa OPEC znad Zatoki Perskiej, odpowiadały w znacznym stopniu za wielkość pro
dukcji organizacji, pozostając tym samym jej strategicznymi członkami. Rekordowo 
niskie wydobycie odnotowano w 1985 r., kiedy w monarchiach Zatoki Perskiej produ
kowano 6 min baryłek dziennie, a OPEC 16,2 min baryłek dziennie. W przypadku tych 
pierwszych stanowiło to ponaddwukrotny spadek wielkości wydobycia w porównaniu 
z okresem drugiego szoku naftowego92. Decyzje ograniczania produkcji podjęte przez 
państwa OPEC w 1982 r. i kolejno w 1984 r. zostały wdrożone przez trzech potentatów 
naftowych - Arabię Saudyjską, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz Kuwejt. Podobnym 
nurtem podążała produkcja surowca w sąsiednim Katarze. Gospodarkę Omanu charak
teryzował rozwój przemysłu naftowego, ponadto stosunkowo łatwo pozyskiwała ona 
nowych kontrahentów, dlatego w latach 80. zwiększyła produkcję ropy naftowej. 
Przemysł wydobywczy Bahrajnu, najmniejszego eksportera ropy wśród członków Rady, 
utrzymał produkcję na niezmienionym poziomie. Jakkolwiek we wszystkich krajach od
notowano spadki produkcji wynikające z następstw kolejnego, trzeciego już szoku naf
towego, to do końca dekady wszyscy producenci zdołali zwiększyć wydobycie.

92 Szczegółowe wielkości wydobycia ropy naftowej w latach 80. w poszczególnych krajach regionu 
Zatoki Perskiej, zob. Aneks 5. Wielkość wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Zatoki Perskiej 
w latach 1950-2005 (w min ton rocznie, baryłkach dziennie i w min m3 rocznie, min TOE rocznie).

93 Tamże.
94 Oil: proves reserves history 1980-2005 [w:] Statistical Review of World Energy 2006 (online), British 

Petroleum, http://www.bp.com/ (dostęp: 8 lipca 2006 r.). Por. Aneks 4. Udowodnione zasoby ropy naftowej 
w świecie w latach 1990-2005 (w mld baryłek).

95 Natural gas: proves reserves history 1980-2005 [w:] Statistical Review of World Energy 2006 (online), 
British Petroleum, http://www.bp.com/ (dostęp: 8 lipca 2006 r.).

W wyniku inwazji Iraku na Kuwejt w 1990 r. drastycznie spadła produkcja w obu 
tych krajach. Brak paliw kompensowały pozostałe kraje Zatoki Perskiej w ramach inter
wencji podjętej przez OPEC. Wraz z odbudową kuwejckich instalacji naftowych poziom 
wydobycia stopniowo się zwiększał. W latach 90. produkcja z regionu Zatoki Perskiej 
podlegała światowym wpływom w zakresie ogólnego wzrostu zapotrzebowania na su
rowce energetyczne. Łączna wartość wydobycia ropy naftowej w tym regionie zwięk
szała się stopniowo z ponad 550 min ton w 1990 r. do ponad 870 min ton w 2005 r. 
Najsilniejszą tendencją wzrostową charakteryzował się przemysł Kataru, który niemal 
podwoił wydobycie93. W 2003 r. dzienna wielkość katarskiego wydobycia (917 tys. ba
ryłek) przewyższyła produkcję Omanu (823 tys. baryłek), gdzie od początku XXI w. 
utrzymywał się płynny spadek. Konsekwencje II wojny w Zatoce Perskiej ograniczyły 
iracką produkcję, co na światowych rynkach naftowych wyrównują pozostali producen
ci. Największym poziomem produkcji charakteryzowała się Arabia Saudyjska, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie i Kuwejt.

W 2005 r. złoża ropy naftowej w świecie szacowano na 1200,7 mld baryłek, z czego 
484,3 mld baryłek, tj. 40,3% w dyspozycji monarchii Zatoki Perskiej94. Najzasobniejszym 
krajem pozostaje Arabia Saudyjska, która posiada piątą część udokumentowanych 
w świecie źródeł w wysokości 264,2 mld baryłek, tj. 22%. Kuwejt posiada 101,5 min 
baryłek, co odpowiada 8,5% światowych zasobów, Zjednoczone Emiraty Arabskie 97,8 
min baryłek (8,1%), Katar 15,2 min baryłek (1,3%), a Oman 5,6 min baryłek (0,5%). 
Bahrajn nie ma już rezerw ropy naftowej95.

http://www.bp.com/
http://www.bp.com/
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Światowe zasoby gazu ziemnego pozostają w znacznej części (40,1%) nad Zatoką 
Perską (tj. 72,13 trylionów m3 z 179,83 trylionów m3 światowych zasobów). Wśród kra
jów regionu Zatoki Perskiej największe pokłady tego surowca znajdują się na obszarze 
Iranu i Kataru, odpowiednio 14,9% (26,74 trylionów m3) i 14,3% (25,78 trylionów m3). 
Stosunkowo mniejsze rezerwy gazu posiada Arabia Saudyjska 3,8% (6,9 trylionów m3), 
ZEA 3,4% (6,04 trylionów m3), a najmniejsze wśród państw RWAZ(P) znajdują się 
w Kuwejcie 0,9% (1,57 trylionów m3), Omanie 0,6% (1 trylion m3) oraz Bahrajnie 0,1% 
(90 biliardów m3)96.

56 Tamże.
97 Oil: proves reserves history 1980-2005, Naturalgas: proves reserves history 1980-2005 [w:] Statistical 

Review of World Energy 2006 (online), British Petroleum, http://www.bp.com/ (dostęp: 8 lipca 2006 r.).
98 Oil consumption [w:] Statistical Review of World Energy 2006 (online), British Petroleum, http://www. 

bp.com/ (dostęp: 8 lipca 2006 r.).
99 Termin „petrodolary”, został po raz pierwszy użyty przez Ibrahima Oweissa, podczas konferencji do

tyczącej światowego kryzysu monetarnego w marcu 1974 r. w Nowym Jorku. Zob. Spojrzenie za wrota pie
kieł. Twórca określenia „petrodolary" o ropie, polityce i terroryzmie. Z prof. Ibrahimem Oweissem rozmawia 
w Doha (Katar) Magdalena Rostron, „Tygodnik Powszechny”, 7 maja 2006 r., nr 19 (2965).

W 2005 r. szejkanaty nad Zatoką Perską odpowiadały za wydobycie 22,57% ropy 
naftowej w świecie (872,6 min ton; tj. 18,31 min baryłek dziennie) i 7,12% gazu ziem
nego (196,7 bln m3)97. W regionie Zatoki Perskiej koszt pozyskania ropy naftowej ze 
złóż jest niski ze względu na dogodne warunki geologiczne złóż. Utrzymując dzisiejsze 
wydobycie na niezmienionym poziomie, kraje Zatoki Perskiej mogą eksploatować od
kryte obecnie złoża przez ponad 70 lat.

Monarchie nad Zatoką Perską to światowi eksporterzy surowców energetycznych. 
Blisko 40% ropy naftowej będącej w sprzedaży na rynkach paliwowych pochodzi z Bli
skiego Wschodu. W większości trafia ona do głównych importerów, tj. USA (27,1% 
światowego importu), krajów Europy Zachodniej (26,6%) i Japonii (10,5%). Udział tych 
krajów w zużyciu światowym wynosi odpowiednio: 24,6%, 15% i 6,5%. Zużycie su
rowców (na własne potrzeby) przez kraje Zatoki Perskiej jest znikome98.

3.2. Militaryzacja jako konsekwencja rozwoju gospodarczego

Istotną konsekwencją wojny Jom Kippur oraz kryzysu naftowego z 1973 r. było umoc
nienie pozycji państw arabskich na arenie międzynarodowej. Ograniczenie ilości ropy 
naftowej i podniesienie jej cen na rynkach oddziaływało zarówno na importerów, jak 
i producentów. W tamtym czasie broń naftowa stała się narzędziem politycznego naci
sku, a jednocześnie jej ceny rynkowe stały się czynnikiem determinującym tempo wzro
stu gospodarczego. Znaczne ilości środków ze sprzedaży surowców naftowych, tzw. 
petrodolary99, wpływały na bogacenie się krajów regionu Zatoki. Wzrost gospodarczy 
sprzyjał również rozwojowi przemysłu zbrojeniowego broni konwencjonalnej i wzmoc
nieniu sił militarnych. Ten kierunek inwestycji uzasadniała potrzeba ochrony własnych 
granic, która stała się koniecznością wraz z wycofaniem się Brytyjczyków z regionu 
Zatoki Perskiej i powstaniem niepodległych państw. Militaryzacja wynikała jednak rów
nież z konieczności odnalezienia się państw Zatoki Perskiej w dwubiegunowym ukła
dzie sił w świecie, a także z ich uzasadnionej troski o suwerenność, której w każdej 
chwili mogła zagrozić interwencja zmierzająca do przejęcia kontroli nad zasobami su

http://www.bp.com/
bp.com/
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rowców energetycznych. Niejednoznaczna sytuacja układu sił wśród państw Zatoki 
Perskiej, kwestia poparcia dla Palestyńczyków, tarcia między sąsiedzkimi Iranem a Ira
kiem w sprawie kurdyjskiej, wyjaśnianie przebiegu granic między Kuwejtem a Arabią 
Saudyjską czy rebelii w Omanie stanowiły wystarczający powód, dla którego bogacące 
się monarchie naftowe zmierzały do zwiększania nakładów na obronność.

W pierwszej połowie lat 70. wydatki na zbrojenia krajów regionu Zatoki Perskiej 
charakteryzował trend wzrostowy. Warto zauważyć zmieniającą się pozycję Arabii 
Saudyjskiej w regionie w zakresie wydatków na obronność. W 1970 r. królestwo wydat
kowało na ten cel blisko 213 min USD, co stanowiło połowę irackiego budżetu obronne
go, a w pierwszym roku po kryzysie naftowym już 1,5 mld USD, gdy Irak poświęcił na 
zbrojenia nieco ponad 1 mld USD. Jednocześnie pięciokrotnie powiększyły swoje wy
datki takie kraje, jak: Iran (z 961 min USD w 1970 r. do 5694 min USD w 1974 r.) 
i Kuwejt (z 88 min USD do 389 min USD). Nawet niewielki Bahrajn dwukrotnie zwięk
szył budżet obronny w analizowanym okresie z 35 do 70 min USD100. Należy również 
dodać, iż większość dostaw broni pochodziła ze Stanów Zjednoczonych (ich wartość 
w 1974 r. wyniosła 44 mld USD), podczas gdy sprzedaż Francji wyniosła 1 mld USD, 
a Wielkiej Brytanii około 500 min USD. Sprzedaż broni dla Iraku pochodzącej zarówno 
ze Związku Radzieckiego, jak i z Europy Zachodniej zamknęła się w kwocie 360 min 
USD101.

100 Agency for Intemational Development, Statistics and Report Division, Office of Financial Management, 
za: E.M. Kennedy, The Persian Gulf. Arms Race orArms Control? „Foreign Affairs”, October 1975, vol. 154, 
nr l,s. 25.

101 Temat militaryzacji państw rejonu Zatoki Perskiej oraz meandrów polityki Stanów Zjednoczonych 
względem regionu poruszył w tamtym czasach Edward M. Kennedy. Zob. E.M. Kennedy, The Persian Gulf. 
Arms Race orArms Control?, „Foreign Affairs”, October 1975, vol. 154, nr 1, s. 12-35.

102 Tamże, s. 25-26.
103 J. Zdanowski, Arabia Saudyjska, s. 236, 264—265.

Intensywna militaryzacja krajów Zatoki Perskiej stanowiła realną przesłankę, która 
mogła prowadzić do wyścigu zbrojeń między państwami regionu, a w konsekwencji do 
napięć politycznych czy przypadkowego lub zaplanowanego konfliktu102.

Na przestrzeni lat 70. znaczne dostawy amerykańskiej broni trafiały również do 
Iranu. Kraj ten stanowił drugi poza Arabią Saudyjską filar amerykańskiej polityki na 
Bliskim Wschodzie. Szach Iranu, Mohammad Reza Pahlawi, miał ambicję stworzenia 
silnego politycznie, militarnie oraz gospodarczo kraju. Wybuch rewolucji w Iranie, 
a później wojna z Irakiem wpływały na potrzebę powiększania arsenału broni w pozo
stałych krajach Zatoki Perskiej. Wraz z upadkiem szacha, a także zawarciem układów 
w Camp David bliskowschodnia polityka Stanów Zjednoczonych uległa przewartościo
waniu. Dla Arabii Saudyjskiej przemiany te stanowiły ostateczny sygnał do podjęcia 
działań skutkujących zapewnieniem bezpieczeństwa zewnętrznego królestwa własnymi 
środkami. W 1974 r. we współpracy z Departamentem Obrony Stanów Zjednoczonych 
przygotowano dziesięcioletni plan rozwoju sił zbrojnych Arabii Saudyjskiej. 
W rozliczeniu za wysokie wydatki królestwa ponoszone w latach 80. i 90. na amerykań
ski sprzęt wojskowy, przyjęto dwa programy offsetowe: Peace ShieldI w 1984 r. i Peace 
Shield II yj 1991 r.103 Podobnie czyniły pozostałe kraje regionu w ramach własnych bu
dżetów, a od 1981 r. działając wspólnie jako RWAPZ(P). Na przestrzeni lat 80. udział 
wydatków na obronność w relacji do PKB wzrastał rokrocznie we wszystkich krajach. 
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Największym obciążeniem dla budżetów była pomoc dla Kuwejtu. Kuwejcki rząd w la
tach 1990-1991 zwiększył wydatki na zbrojenia ponadpięciokrotnie w porównaniu 
z okresem poprzedzającym inwazję iracką (z 2931 min USD w 1989 r. do 14 738 min 
USD w 1991 r.104). Kuwejcki przypadek wydatku blisko 120% PKB na obronność 
w 1992 r. nie miał precedensu wśród monarchii regionu.

1114 W cenach stałych z 2003 r., dane za: The SIPRI Military Expenditure Database [w:] Stockholm 
Intemational Peace Research Institue (online), http://www.sipri.org/ (dostęp: 12 lutego 2007 r.).

105 W cenach i kursach walutowych stałych z 2003 r.
106 The SIPRI Military Expenditure Database.

Od 1988 r. do 2004 r. wydatki na obronność w Arabii Saudyjskiej wzrosły o 37%105. 
W tym samym okresie największy wzrost odnotowano w Bahrajnie o 120% i około 80% 
w Kuwejcie i Omanie. Jedynie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich udział ten 
zmniejszył się o ponad 30%106.

W 2004 r. udział wydatków na obronność w relacji do PKB był wysoki we wszyst
kich krajach regionu. Największą wartość osiągnął w Arabii Saudyjskiej, stawiając kró
lestwo w światowej czołówce, zaraz za zachodnimi potęgami, a porównywalny z wydat
kami przeznaczanymi na ten cel takich krajów, jak Australia czy Indie. Stosunkowo 
znaczne nakłady charakteryzowały również budżet Omanu. Najmniejsze środki na 
obronność przeznaczano w Bahrajnie (zob. tabela 2.3).

Tabela 2.3. Udział wydatków na obronność w PKB szejkanatów w latach 1990,1991 i 2004

Kraj 1990 1991 2004

Bahrajn 5,1% 5,4% 4,4%

ZEA 6,2% 6,3% 2,4%

Arabia Saudyjska 15,5% 13,9% 8,3%

Oman 16,5% (•) 12%

Kuwejt 48,5% 117,3% 7,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: lata 1990 i 2004 [w:] Humań Development Report 2006 (online), 

United Nations Development Program, http://hdr.undp.org/ (dostęp: 14 lutego 2007 r.), Worid Development Indicators 

2006. CD-ROM. Worid Bank, Washington D.C. 2006; rok 1991 [w:] The SIPRI Military Expenditure Database (online), 

Stockholm Intemational Peace Research Institute, http://www.sipri.org/ (dostęp: 12 lutego 2007 r.).

W znakomitej większości rządy państw Zatoki Perskiej realizowały wydatki na zbro
jenia u amerykańskich i europejskich producentów. W latach 90. po I wojnie w Zatoce 
Perskiej preferencje zakupów przedstawiały się następująco: Oman i Katar zaopatrywa
ły się we Francji i Wielkiej Brytanii, Arabia Saudyjska częściowo w Stanach Zjedno
czonych i Europie, a Kuwejt i Bahrajn nabywały niemal wyłącznie amerykański sprzęt. 
Zjednoczone Emiraty Arabskie zdywersyfikowały zakupy w największym stopniu, gdyż 
obok francuskiego i amerykańskiego sprzętu dokonano pokaźnych zakupów w Rosji. 
Na podstawie kontraktu z producentem samolotów wielozadaniowych F-16, zawar
tego w 2000 r., lotnictwo Zjednoczonych Emiratów Arabskich zostanie wyposażone 
w 80 jednostek typu F-16C/D Błock 60. Od 1990 r. myśliwce te służą również w si
łach powietrznych Bahrajnu. Wydatki zbrojeniowe poszczególnych szejkanatów po

http://www.sipri.org/
http://hdr.undp.org/
http://www.sipri.org/
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większają zakupy sprzętu dokonywane w ramach współpracy wojskowej państw 
RWAPZ(P)107.

107 J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, s. 384-385.
108 T. Parsi, Gulf widens between US and sheikhdoms (online), Asia Times Online, Jun 7, 2006, http:// 

www.atimes.com/atimes/Middle_East/HF07Ak04.html (dostęp: 9 stycznia 2007 r.).
109 A.M. Findlay, The Arab World, Routledge, London, New York 1994, s. 74-77.
110 Tłumaczenie za: A. Sampson, Siedem sióstr. Wielkie koncerny naftowe i świat przez nie stworzony, 

Oum. J.Z. Bielski, Książka i Wiedza, Warszawa 1981, s. 247.
111 G. Corm, Bliski Wschód w ogniu, s. 175.

W sytuacji realnego zagrożenia ze strony Iranu, w tym z powodu prowadzonych ba
dań nad wykorzystaniem broni jądrowej, odżyły amerykańskie propozycje co do dalsze
go uzbrajania armii państw Rady. Złożono między innymi ofertę sprzedaży systemu 
antyrakietowego, który mógłby stanowić ochronę baz wojskowych i terytoriów szejka- 
natów przed ostrzałem irańskich pocisków balistycznych108.

3.3. Metody i środki kontroli produkcji i handlu arabską ropą 
naftową

W pierwszej połowie XX w. bliskowschodnie rynki naftowe były zdominowane przez 
zachodnie kompanie naftowe, tzw. siedem sióstr. Kontrolowały one niemal cały sektor 
naftowy, od technologii poszukiwań, produkcji, rafinacji, przez zaplecze transportowe 
do sprzedaży konsumentom109. Jedną z pierwszych przesłanek możliwości wspólnego 
oddziaływania arabskich producentów ropy naftowej na importerów było powołanie 
OPEC. Powstaniu organizacji sprzyjały wrogie nastroje zarówno względem importerów, 
jak i kompanii naftowych. W pierwszej rezolucji przyjętej przez OPEC stwierdzono, że 
„członkowie nie mogą pozostać dłużej obojętni wobec stanowiska przyjętego dotąd 
przez kompanie naftowe w odniesieniu do modyfikacji cen; członkowie będą się doma
gali, aby kompanie naftowe utrzymywały swe ceny na poziomie stałym i wolnym od 
wszelkich niepotrzebnych fluktuacji; członkowie będą się starać, korzystając z wszyst
kich dostępnych dla nich środków, o sprowadzenie obecnych cen do poziomów obowią
zujących przed redukcjami”110. W początkowym etapie działalności rola OPEC na rynku 
naftowym była znacznie ograniczona. Światowe potęgi nie liczyły się z żądaniami wy
suwanymi przez Organizację, a jej charakter przyrównywano do „związku drobnych 
prowincjonalnych rentierów, którzy próbowali się bronić przed drapieżnością zachod
nich towarzystw naftowych zarządzających zasobami ropy”111. Zmiana znaczenia OPEC 
nastąpiła wraz z wybuchem tzw. wojny sześciodniowej w 1967 r. Blokada Kanału 
Sueskiego oraz zamknięcie w tym samym roku irackich ropociągów dostarczających 
surowiec do wybrzeży Morza Śródziemnego, a następnie ropociągów w Syrii w 1969 r. 
i 1970 r., wpłynęły na zwiększenie kosztów transportu. Uderzyło to bezpośrednio 
w działalność kompanii naftowych, gdyż arabscy producenci surowców wciąż nie posia
dali rozwiniętego systemu dystrybucji i transportu.

Praktykowanym sposobem regulacji na rynkach naftowych były negocjacje cenowe 
lokalnych producentów z koncernami eksploatującymi złoża. Niskie ceny surowców le
żały u podstaw strategii koncernów naftowych, dzięki którym mogły one dostarczać 
ropę w ilości odpowiadającej rosnącemu popytowi na zachodnich rynkach. W 1971 r., 
podczas konferencji w Teheranie, przedstawiciele sześciu krajów producentów oraz tzw. 

http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/HF07Ak04.html
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siedmiu sióstr osiągnęli pierwsze porozumienie w sprawie nieznacznych podwyżek cen, 
po których niemal lawinowo nastąpiły kolejne. Największe wzrosty cen miały jednak 
miejsce w wyniku nałożonego na kraje Zachodu embarga na sprzedaż ropy naftowej 
w 1973 r. Początkowo, w pierwszych dniach wojny Jom Kippur 8 października 1973 r., 
państwa zrzeszone w OPEC, podczas obrad toczących się w Wiedniu uzyskały wstępną 
zgodę koncernów naftowych na podwyżkę cen ropy naftowej. Według założeń baryłka 
ropy miała kosztować ponad 5 USD (dokładnie 5,11), a nie 3 USD, jak ustalili produ
cenci podczas poprzednich konferencji w Teheranie i Trypolisie w 1971 r., gwarantując 
ich niezmienność przez kolejne pięć lat. W wyniku galopującej na świecie inflacji oraz 
postępującej deprecjacji dolara, będącego walutą rozrachunków handlowych, import 
wszelkich towarów, również do państw arabskich, stawał się szalenie kosztowny. Dlatego 
też, zgodnie z oczekiwaniami firm, państwa OPEC naciskały na podwyższenie ceny su
rowca, a także renegocjację kontraktów. Należy jednak podkreślić, iż brak ostatecznych 
decyzji ze strony firm wpływał pośrednio na niechęć arabskich producentów ropy nafto
wej względem państw Zachodu. Obawiano się powiązania wzrostu cen surowca z plano
wanym nałożeniem embarga na dostawy. Jak później komentował sekretarz OPEC Ali 
Atiga, wprowadzenie embarga „nie miało nic wspólnego z dążeniem do podwyżki ceny 
ropy naftowej, ani ze wzrastającą siłą producentów. Celem jej było po prostu zwrócenie 
uwagi społeczeństw na Zachodzie na kwestię izraelską i zmuszenie ich do zadania sobie 
pytania: dlaczego to zrobiliśmy”112.

112 Przesłuchania z podkomisji ds. korporacji wielonarodowych, cz. 7, s. 517, za: A. Sampson, Siedem 
sióstr..., s. 371-372.

P. Martin, The Fourth Arab-Izrael War, „The Times”, 8 października 1973 r., s. 7, 17.
114 Na temat starań przedstawicieli Izraela o specjalne dostawy broni oraz amerykańską odpowiedź, zob. 

W. Isaacson, Kissiner. A biography, Simon & Schuster, New York 1992, s. 513-523.
"s D. Yergin, Nafta, -władza..., s. 526.

Jeszcze 8 października 1973 r. saudyjski król Fajsal Ibn Abd al-Aziz zabiegał o nie
dopuszczenie do użycia siły, a także apelował, aby Stany Zjednoczone powstrzymały 
izraelską agresję. Zwrócił również uwagę, iż w przeciwnym razie konflikt może przyjąć 
globalny charakter, a więc zaangażować największe mocarstwa świata. Analizując taki 
rozwój zdarzeń, Arabia Saudyjska i inne państwa arabskie byłyby zmuszone użyć tzw. 
broń naftową. W telegramie przesłanym do Henriego Kissingera król Fajsal nie stwier
dził jednoznacznie, w jaki sposób postąpi w sytuacji eskalacji działań zbrojnych. Było 
jednak oczywiste, że popiera stanowisko Egiptu i Syrii. Ropa naftowa miała stać się 
wyważonym i skutecznym środkiem nacisku na amerykańską dyplomację, a przez to 
wpłynąć na zmianę pozycji Izraela113.

Saudyjczycy zagrozili nałożeniem embarga na dostawy ropy, jeśli Amerykanie nie 
wstrzymają dostaw sprzętu wojskowego do Izraela. Dostawy rozpoczęto niezwłocznie 
po pojawieniu się informacji o dostawach kierowanych ze Związku Radzieckiego do 
krajów arabskich i nie zmieniono tej decyzji114. Embargo poparli wszyscy ówcześni 
arabscy eksporterzy ropy naftowej znad Zatoki Perskiej.

OPEC podejmowała działania zaradcze we wszystkich sytuacjach mogących świad
czyć o zbliżającym się załamaniu na rynkach naftowych. W czasie pierwszego etapu 
drugiego kryzysu naftowego, datowanego na okres od grudnia 1978 r. do grudnia 1979 r., 
OPEC podniosła wydobycie115. W organizacji szczególnie aktywna była frakcja opowia
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dająca się za wprowadzaniem podwyżek cen ropy naftowej, aby zwiększyć dochody 
z jej eksportu. Niezmiennie brzmiało stanowisko Arabii Saudyjskiej i popierających ją 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich, które w obawie przez krachem całego rynku naf
towego, a więc i realnymi stratami po stronie krajów producentów, postulowały utrzy
manie stabilnych cen. Podczas grudniowej konferencji członków OPEC w 1979 r. do
puszczano kilka scenariuszy zmian poziomu cen w zależności od preferencji danego 
państwa. Reporter „The Sunday Times” podał, że poza stołem obrad można było nawet 
usłyszeć irańską propozycję 60 USD za baryłkę ropy, podczas gdy delegacje Arabii 
Saudyjskiej i Kuwejtu postulowały za ceną 24-25 USD. Minister do spraw naftowych 
Libii, proponujący cenę powyżej 30 USD, starał się zjednać przedstawicieli Kataru, 
Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej dla poparcia swoje
go stanowiska. Podsumowując to spotkanie, saudyjski minister przemysłu naftowego 
Jemani po raz kolejny wypowiedział się przeciw polityce podnoszenia cen ropy produ
kowanej przez OPEC. Analizując bieżącą sytuację rynkową oraz oczekując stabilizacji 
politycznej, warunkującej swobodny handel surowcami, stał na stanowisku, iż wysokie 
ceny ropy doprowadzą do nadmiaru surowca na rynku i wywołają potrzebę podjęcia 
działań zaradczych zmniejszających zarówno poziom wydobycia, jak i cenę. Wtórował 
mu kuwejcki minister Ali Chalifa as-Sabah116.

116 P. Rodgers, Chaos in Opeci corridors ofpower, „The Sunday Times”, 23 grudnia 1979 r., s. 9.
117 K. Richardson, Muddle amid the oil moguls, „The Sunday Times Business News”, 23 sierpnia 1981 r., 

nr 8200, s. 52.
118 D. Yergin, Nafta, władza..., s. 545.

Po wybuchu wojny iracko-irańskiej po raz kolejny na rynku naftowym zapanował 
chaos i wzrost cen. W grudniu 1980 r. członkowie OPEC, z wyjątkiem Arabii Saudyjskiej, 
podnieśli cenę do 36 USD za baryłkę, gdy na wolnym rynku cena niejednokrotnie prze
kraczała rekordowe 40 USD.

Dopiero w październiku 1981 r. gremium OPEC osiągnęło porozumienie, w myśl 
którego stosowano jednolitą cenę za baryłkę ropy w wysokości 34 USD. Wcześniej mi
nister Jemani, wykazując się szczególną wrażliwością i rozwagą w sprawach rynku naf
towego zapewniał, że Saudyjczyków satysfakcjonowałaby cena 32 USD i że mógłby ją 
podnieść jedynie w sytuacji, gdyby inne państwa członkowskie OPEC zdecydowały się 
na obniżkę do wspólnego, równego poziomu. Uważał on, że była to „cena właściwa, 
biorąc pod uwagę ekonomię, a nie politykę”117. Ustępstwa Saudyjczyków wiązały się 
również z dobrowolnym ograniczeniem wydobycia, które z powodu nadprodukcji rów
nież mogło zagrażać rynkowi. Reporterka tygodnika „The Sunday Times”, Kate 
Richardson, scharakteryzowała wówczas opisywane wydarzenia jako swoisty „bałagan 
wśród potentatów naftowych”. Wynikał on z przemian, jakie wymuszał na OPEC i zasa
dach jej działania znajdujący się w kryzysowej sytuacji międzynarodowy rynek nafto
wy. Kompromisowe decyzje państw OPEC wskazywały na „zakończenie dekady wyso
kich cen surowców”. Problemy polityczne rozwiązywane poprzez dyktat cenowy państw 
arabskich, a więc doświadczenia dwóch kryzysów i ich negatywne konsekwencje w po
staci wysokiej stopy inflacji i bezrobocia, prowadzące do recesji w świecie, wpłynęły na 
przekonanie, jak pisał Daniel Yergin, że „OPEC dochodził do kresu swojej drogi, choć 
nikt nie był w stanie przewidzieć, co jeszcze może nastąpić”118. Ewidentne jednak były 
zmiany podejmowanych decyzji. Jesienią 1981 r. OPEC zaczął reagować w sposób zbli
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żony do działania zgodnego z mechanizmami rynkowymi, co zamykało przebiegający 
falami drugi szok naftowy. Prasa donosiła, że organizacja przyjęła bardziej negocjacyjny 
charakter pracy, zapraszając do rozmów reprezentantów krajów konsumentów surow
ców energetycznych. Podjęcie decyzji o ujednoliceniu ceny dla całej organizacji ocenio
no jako „dramatyczną zmianę polityki, która może położyć kres roli OPEC jako kartelu 
ustalającego ceny”119. Po stronie importerów politykę koordynowała Międzynarodowa 
Agencja Energetyczna, która od 1974 r., działając w imieniu swych członków - rządów 
państw Zachodu - przejęła rolę wywłaszczonych kompanii, starając się zapobiec ewen
tualnym przerwom w dostawach.

119 J. Adams, Oil Power Shifts, „The Sunday Times”, 25 października 1981 r., nr 8208, s. 9.
120 L. Ross Nancy, Saudi Hints at Further Oil Cuts IfNeeded (online), „The Washington Post”, 22 marca 

1982 r., s. A20, http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/search.html (dostęp: 12 lipca 2006 r.).
121 D. Yergin, Nafta, władza..., s. 568.
122 D.T. Mizrahi, IfOil lsn 't Important, Who in the Mideast Is? (online), „The Washington Post”, 3 listo

pada 1985 r., http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/search.html (dostęp: 4 lipca 2006 r.).
123 Dane za: Word Oil Production 1960-2004 [w:] Annual Energy Review 2004 (online), Energy 

Information Administration, http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/pdf/pages/secll_ll.pdf (dostęp: 12 lipca 
2006 r.).

124 Cyt. za: D. Yergin, Nafta, władza..., s. 570.
123 Wnikliwą i trafną analizę uwarunkowań sytuacji rynkowej w okresie trzeciego szoku naftowego prze

prowadził w tamtych latach Edward L. Morse, na łamach czasopisma „Foreign Affairs”. Zob. E.L. Morse, 
After the Fali: The Politics of Oil, „Foreign Affairs”, 1986, vol. 64, nr 4, s. 792-811.

W 1982 r., po kolejnym spotkaniu członków OPEC, minister Jemani podkreślił goto
wość Arabii Saudyjskiej do dalszych cięć wydobycia ropy naftowej w celu minimalizo
wania skutków szokowych spadków cen surowców120. Redukcje te gwarantowały utrzy
manie wyższego poziomu cen i chroniły państwa eksporterów przed utratą zarówno 
bieżących przychodów, jak i przyszłych rynków zbytu. Gdy w 1984 r. OPEC wdrożyła 
nowy system limitów produkcyjnych121, stanowił on jednocześnie zapowiedź długo 
oczekiwanej stabilizacji na międzynarodowym rynku naftowym. Jesienią 1985 r. prasa 
odnotowała, że skończył się kryzys energetyczny122.

Arabia Saudyjska, która w okresie przemian w rewolucyjnym Iranie, a także na po
czątku działań zbrojnych między Irakiem a Iranem produkowała większą ilość ropy naf
towej, w 1984 r. zmniejszyła wydobycie do poziomu 4,6 min baryłek dziennie (ponad 
5 min baryłek mniej, niż miało to miejsce w 1981 r.)123. Nieprzestrzeganie wyznaczo
nych limitów przez producentów OPEC spotkało się z negatywną reakcją Arabii 
Saudyjskiej. W liście skierowanym do obradujących ministrów OPEC król Fahd prze
strzegał: „Jeśli kraje członkowskie uważają, że mogą działać na własną rękę, Arabia 
Saudyjska oczywiście podejmie odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia swoich intere
sów”124. W efekcie Saudyjczycy rozpoczęli sprzedaż swojej ropy naftowej na podstawie 
bezpośrednich kontraktów z koncernami, nie określając sztywno ceny sprzedaży, a jedy
nie oferując jej określoną ilość. Partycypowali tym samym w zyskach, jakie osiągały fir
my na rynkach krajów importerów. Gdy wprowadzony przez Saudyjczyków system 
sprzedaży upowszechnił się wśród innych producentów, zgodnie z działaniem praw ryn
ku wywołało to presję na spadek cen surowców. Arabia Saudyjska starała się stabilizować 
rynek ograniczaniem własnej produkcji, działając na własną niekorzyść. W rezultacie 
niezrównoważony rynek odpowiedział kolejnym załamaniem cen i produkcji125.

http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/search.html
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/search.html
http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/pdf/pages/secll_ll.pdf
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W związku z tymi zdarzeniami przełom 1985 i 1986 r. Daniel Yergin określił mianem 
„trzeciego szoku naftowego”126. Broń naftowa uderzyła w budżety producentów. Ponadto 
wojna między Iranem a Irakiem wpływała na destabilizowanie współpracy eksporterów. 
W 1985 r. na rynku naftowym wystąpił znaczny spadek cen ropy. Dla tzw. arabskiej 
lekkiej obniżkę o kilka dolarów na baryłce obserwowano już pod koniec 1985 r., za
mknęła się ona średnią ceną 27,53 USD. Kolejny rok przyniósł ponaddwukrotny spadek 
cen do poziomu 13,27 USD za baryłkę. W 1986 r. państwa OPEC, z wyjątkiem walczą
cych Iraku i Iranu, osiągnęły porozumienie, na mocy którego limitowano produkcję, aby 
podnieść cenę ropy naftowej na rynku. Cena ustabilizowała się na poziomie kilkunastu 
dolarów za baryłkę127. Kiedy w 1987 r. zaczęła się stopniowo podnosić, odebrano to jako 
pozytywny sygnał wychodzenia rynku z kryzysu128.

126 D. Yergin, Nafta, •władza..., s. 571.
127 Ceny przy bieżących transakcjach z natychmiastową dostawą, dla tzw. arabskiej lekkiej (ang. arabian 

light), za: Oil. Spot crude prices [w:] Statistical Review of World Energy 2006 (online), British Petroleum, 
http://www.bp.com (dostęp: 8 lipca 2006 r.).

128 Na temat analizy politycznych aspektów spadku cen ropy w świecie oraz skutków, jakie wywołało to 
na rynkach międzynarodowych w połowie lat 80., zob. E.L. Morse, After the Fali...

129 Szerzej na ten temat zob. J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, s. 352-353.
130 Stosuje się różne nazewnictwo dla angielskiego terminu tanker war, np.: Małgorzata Modrzejewska- 

-Leśniewska przywołuje termin „wojna tankowców”, gdy Wojciech Szymborski „wojna o tankowce”, a Da
riusz R. Bugajski stosuje określenie „wojna ze zbiornikowcami”. Por.: J. Modrzejewska-Leśniewska, Bliski 
i Środkowy Wschód w II wojnie światowej 1940—1941 [w:] A. Bartnicki (red.), Zarys dziejów Afryki i Azji. 
Historia konfliktów 1969-2000, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 2000, s. 205-215; 
W. Szymborski, Zatoka Perska...', D.R. Bugajski, Broń ekologiczna we współczesnej wojnie na morzu, Polska 
Fundacja Spraw Międzynarodowych, Warszawa 2001; J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, 
s. 343-345.

131 Cyt. za: W. Szymborski, Zatoka Perska..., s. 87.
132 Mianem „ciułaczy” określił A.M. Findlay Kuwejt, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie, 

które w ramach OPEC podejmowały działania na rzecz regulacji cen. Odmiennie, „rozrzutnym” nazwał po
stępowanie Iraku i Iranu dążących do szybkiego pomnażania zysków i postulujących na rzecz wzrostu cen. 
Por. A.M. Findlay, The Arab World, Routlegde, London, New York 1994, s. 83-86.

W ewolucji polityki państw arabskich okres szoków naftowych z kilku ważnych 
względów wiązał się z jej nieodwracalnymi zmianami i przewartościowaniami. 
Zawodziły próby wywierania politycznego nacisku na Zachód za pomocą broni nafto
wej, stosowane przez gremia OPEC, OAPEC oraz pojedynczych producentów. Pod 
wpływem powszechnej w latach 70. nacjonalizacji zmieniła się struktura własności 
kompanii naftowych działających na Bliskim Wschodzie129. Zaznaczał się polityczny 
i ekonomiczny podział świata na kraje eksportujące i importujące surowce, a zarazem 
rosła ich zależność handlowa. Ropa naftowa stawała się dla krajów Zatoki Perskiej gwa
rantem bezpieczeństwa w regionie. Podczas wojny iracko-irańskiej i tzw. wojny o tan
kowce130, „kraje Rady stały się wręcz zakładnikami w konflikcie iracko-irańskim”131. 
Jesienią 1986 r. rząd Kuwejtu wystąpił z prośbą o ustanowienie ochrony dla kuwejckich 
tankowców, atakowanych na wodach Zatoki. W późniejszych latach uciekano się do niej 
coraz częściej.

Lata 90. otworzył kolejny kryzys w rejonie Zatoki Perskiej. Prezydent Saddam 
Husajn był zniecierpliwiony strategią Kuwejtu i pozostałych państw OPEC postulują
cych stabilizowanie cen dla uzyskania długookresowych zysków w zamian za korzyści 
krótkookresowe132. Wyniszczony wojną Irak potrzebował znacznych przychodów. 

http://www.bp.com
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Oskarżenia oraz groźby kierowane przez prezydenta Iraku pod adresem Kuwejtu desta
bilizowały sytuację na rynkach naftowych. Wraz z iracką inwazją na Kuwejt zagrożone 
zostały dostawy największego producenta w rejonie - Arabii Saudyjskiej. Drożała ropa 
naftowa, a pozostałe państwa OPEC były w trudnej sytuacji. OPEC podjęła więc decy
zję o zwiększeniu wydobycia. Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie kom
pensowały niedobory z kuwejckich i irackich pól naftowych, aby przeciwdziałać pod
wyżkom cen i nerwowym zakupom prowadzącym do kryzysu. Nowy poziom cen 
odczuli wszyscy importerzy. Ceny ropy naftowej zmieniały się w zależności od podej
mowanych działań wojennych i sięgnęły ponad 30 USD. Ostatecznie na koniec 1991 r. 
cena baryłki ropy naftowej ustabilizowała się na poziomie 20 USD. W latach 90. cena 
baryłki wahała się od 12,72 do 23,73 USD. Najniższą wartość odnotowano w 1998 r., 
a najwyższą - w 1990 r.133 W latach 90. udało się uniknąć kryzysu energetycznego, a ca
ła dekada przeszła do historii jako okres stabilnych cen. Podczas I wojny w Zatoce 
Perskiej (od stycznia do marca 1991 r.) Międzynarodowa Agencja Energetyczna, w po
rozumieniu z rządami krajów importerów, wdrożyła awaryjny plan zaopatrywania po
przez uwolnienie zapasów ropy134, czym zahamowano wzrost cen, którego oczekiwały 
państwa członkowskie OPEC135. Wydarzenia te ugruntowały zmianę oddziaływania 
państw OPEC na rynek naftowy. Potrzeba współpracy między eksporterami i importera
mi stała się bardziej wymierna niż partykularny i chwilowy efekt gospodarczy.

133 Por. Aneks 6. Ceny ropy naftowej w latach 1950-2005 (w USD za bryłkę).
134 Szerzej zob. N. Shikata, Energy Security and Japan's Policy Options, „Gaiko Forum”, 2003, vol. 2, 

nr 4, s. 53-63.
135 Kalendarium bojów OPEC, „Le Monde Diplomatique”, edycja polska, czerwiec 2006 r., nr 4, s. 7.
136 Por.: Oil in troubled waters (online), „The Economist”, 28 kwietnia 2005 r., http://www.economist. 

com/surveys/displaystory.cfm?story_id=3884623 (dostęp: 30 sierpnia 2006 r.); A U-turn in the desert (onli
ne), „The Economist”, 14 maja 2004 r., http://www.economist.com (serwis płatny) (dostęp: 16 maja 2004 r.); 
D. Ignatius, Homemade Oil Crisis, „Washington Post”, 25 maja 2004 r., s. A17; P. Maass, The Breaking 
Point, „New York Times”, 21 sierpnia 2005 r.; A. Piński, Ropą w Busha, „Wprost”, 11 kwietnia 2004 r., nr 
1115; M.A. Adelman, The Real Oil Problem, „Regulation”, 2004, t. 27, nr 1, s. 16-21; M. Lewandowska, 
OPEC nadal potrzebny, „Nafta & Gaz Biznes”, 2003, lipiec/sierpień, nr 7/8 (73/74), s. 55-56.

137 Porównania autorstwa Robina Westa, zob. M. Rutkowski, Czy nam ropy zabraknie?, „Polityka”, nr 23, 
2002.

Na początku 2002 r. państwa OPEC podjęły decyzję o zmniejszeniu produkcji, żeby 
wywrzeć presję na poziom cen, a tym samym aby zwiększyć przychody. Osiągnięty 
w ten sposób efekt zwyżkowy przełożył się między innymi na wzrost dochodów budże
towych krajów rejonu Zatoki Perskiej. Wartość baryłki ropy naftowej przekroczyła 50 
USD na koniec 2005 r. Od początku nowego wieku obserwuje się stopniowy wzrost 
poziomu cen surowców, a specjaliści od rynków naftowych zapowiadają, że trend ten 
nie ulegnie zmianie. Polityka państw OPEC, polegająca głównie na kontroli wydobycia, 
pomimo wielu spekulacji odnośnie do zakresu i intencji sterowania podażą surowca 
w celu realizowania własnych interesów, które bez wątpienia leżą u jej podstaw, podlega 
weryfikacji przez odbiorców - importerów paliw136. Stąd niekiedy działania OPEC, 
a w szczególności Arabii Saudyjskiej, porównywane są do operacji dokonywanych przez 
banki centralne na rynkach pieniężnych. W tej sytuacji określane są mianem operacji 
„banku centralnego ropy naftowej”137. Decyzje podejmowane przez państwa OPEC czy 
innych eksporterów surowców energetycznych, uwzględniają wielkości produkcji 
w konfrontacji z prognozowanym zapotrzebowaniem na rynkach. Ocenia się, że o ile to 

http://www.economist
http://www.economist.com
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ostatnie będzie wzrastało, o tyle wielkość złóż ropy naftowej w świecie od lat pozostaje 
przedmiotem ożywionych dyskusji eksperckich. Bez względu na autorstwo szacunków 
kraje leżące w rejonie Zatoki Perskiej pozostają na szczycie statystyk. Dzięki swym za
sobom posiadają zdolność absorpcji szoków rynkowych, a bez wątpienia mogą również 
przyspieszać ich wystąpienie.

W październiku 2005 r. udział wydobycia ropy naftowej szejkantów, będących człon
kami OPEC, wyniósł 51,84%. Przyjęty system kwotowy zezwolił Arabii Saudyjskiej na 
dzienne wydobycie 9099 tys. baryłek, Zjednoczonym Emiratom Arabskim 2444 tys. ba
ryłek, Kuwejtowi 2247 tys. baryłek i Katarowi 726 tys. baryłek138.

138 OPEC Oil Production (Thousand Barrels Per Day), Short-Term Energy Outlook - February 2007 
(online), Energy Information Administration, Official Energy Statistics from the U.S. Govemment, http:// 
www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/3atab.html (dostęp: 12 marca 2007 r.).

139 S.N. Fisher, The Middle East. A History, Routledge & Kegan Paul Ltd., London 1960, s. 534-536, 543.
140 Przykładowo, w ekstremalnym przypadku oczekiwanie statków na wejście do portu Dammam trwało 

150 dni, zob. M.A. Findlay, The Arab World, s. 89.
141 Tamże, s. 90.
142 Super highway to connect GCC states (online), The Saudi Arabia Information Resource, 6 grudnia 

2003 r., http://saudinf.com/MAIN/y6448.htm (dostęp: 1 lutego 2005 r.); GCC railway may be ready in 10 
years (online), Gulf Times Online, 13 marca 2007 r., http://www.gulftimes.com/site/topics/printArticle. 
asp?cu_no=2&item_no=137855&version= l&template_id=36&parent_id=16 (dostęp: 14 marca 2007 r.).

143 Saudi Arabia, Transportation and Telecommunications [w:] Country Studies (online), Library of 
Congress, http://lcweb2.1oc.gov/cgibin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sa0076) (dostęp: 14 marca 2005 r.).

3.4. Dylematy rozwoju gospodarczego

Od czasu odkrycia ropy naftowej nad Zatoką Perską rządy państw zajmujących się jej 
eksploatacją czerpały znaczne korzyści finansowe z jej sprzedaży. Część uzyskanych 
w ten sposób środków przeznaczana była na rozwój lokalnej infrastruktury139. Dopiero 
w latach 70. dochody, jakie uzyskano w wyniku podwyżek cen i wzrostu światowego 
zapotrzebowania na surowce, a tym samym z ich produkcji, zapoczątkowały okres 
wzmożonego rozwoju gospodarczego krajów Zatoki Perskiej. Środki te przeznaczano na 
potrzeby lokalne, budowę zaplecza przemysłowego oraz na cele społeczne.

Wdrażanie ambitnych planów budowy infrastruktury wymagało posiadania dosta
tecznej ilości dóbr produkcyjnych, niezbędnego sprzętu oraz siły roboczej. Konieczna 
okazała się budowa nowych i rozbudowa istniejących portów rozładunkowych dla im
portowanych towarów. W latach 70. zdarzały się bowiem długotrwałe opóźnienia w do
stawach wynikające z braku dostatecznego zaplecza rozładunkowego140. Rządy państw 
przystąpiły również do budowy sieci połączeń lądowych. Warte podkreślenia jest ukoń
czenie w 1986 r. 25 km trasy prowadzącej groblą z Arabii Saudyjskiej do Bahrajnu141. 
Współcześnie dyskutowane są pomysły stworzenia autostrady oraz linii kolejowej, która 
mogłaby połączyć wszystkie kraje regionu142.

Rozwój infrastruktury obejmował również budowę portów lotniczych. Po II wojnie 
światowej kilka pasów startowych dla małych samolotów posiadała jedynie Arabia 
Saudyjska143. Obecnie mająje wszystkie kraje regionu, a w międzynarodowym transpor
cie lotniczym obserwuje się wzrost ogólnych przewozów na rynku arabskim. Taki trend 
wynika z zamożności mieszkańców oraz rosnącej atrakcyjności regionu Zatoki Pers
kiej, zarówno wśród pielgrzymów do świętych miejsc islamu, jak i turystów z Zachodu. 

http://www.eia.doe.gov/emeu/steo/pub/3atab.html
http://saudinf.com/MAIN/y6448.htm
http://www.gulftimes.com/site/topics/printArticle
http://lcweb2.1oc.gov/cgibin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID+sa0076
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W 2004 r. największymi przewoźnikami nad Zatoką Perską były: saudyjskie linie lotni
cze - Saudi Arabian Airlines (15,8 min pasażerów), emirackie - Emirates (12,5 min pa
sażerów) oraz Gulf Air z Bahrainu (7,5 min pasażerów). W tym samym roku najdyna
miczniej rozwijały się katarskie linie lotnicze - Qatar Airways i Gulf Air, osiągając 
odpowiednio 52,3% i 32,5% wzrostu pracy przewozowej w stosunku do poprzedniego 
roku. Najaktywniejszy przewoźnik 2004 r., biorąc pod uwagę wielkość wykonanej pracy 
przewozowej, Emirates osiągnął 28,1-procentowy wzrost w stosunku do 2003 r.144

lq4 J. Litwiński (oprać.), Działalność linii lotniczych na świecie w 2004 r. (online), Urząd Lotnictwa 
Cywilnego, http://www.ulc.gov.pl/index_l.php?dzial=opracowania&plik=linie_2004 (dostęp: 22 lutego 
2007 r.).

145 Szerzej na temat planów rozwojowych zob. J. Zdanowski, Arabia Saudyjska, s. 175-180, 200-202, 
280-281; J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, s. 355-356; Saudi Arabia, Five- Year Plans [w:] Country 
Studies (online), Library of Congress, http://lcweb2.1oc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID 
+sa0057) (dostęp: 14 marca 2005 r.).

146 Obszernie na temat zob. A. Kapiszewski, Nationals and Ezpatriates...-, A. Kapiszewski, Nativ Arab 
Population...

U podstaw rozwoju monarchii naftowych leżały inwestycje w przemysł, czego dobit
nym przykładem pozostaje Arabia Saudyjska. Rozwój królestwa realizowano na podsta
wie pięcioletnich planów inwestycyjnych. Na lata 1970-2005 przypadło siedem okre
sów planistycznych, a od 2005 r. realizuje się kolejny - ósmy. Industrializacja Arabii 
Saudyjskiej skupiała na dwóch kardynalnych celach: pierwszy dotyczył zagospodarowa
nia nadwyżek gazu w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, których produkcja 
miała być przeznaczona na eksport, a drugi - budowy energochłonnego przemysłu na 
potrzeby lokalne. W 1976 r. wybrano dwie lokalizacje pod rozwój przemysłu w Arabii 
Saudyjskiej: Janbu nad Morzem Czerwonym i Dżubajl nad Zatoką Perską. W supernowo
czesnych miastach powstały zakłady chemiczne i petrochemiczne, przetwórstwa gazu 
i rafinerie. W latach 80. w nowych fabrykach wytwarzano plastik, nawozy sztuczne, 
włókno szklane i inne145.

Inwestycje w przemysł paliwowy w krajach regionu Zatoki Perskiej odbywały się 
dwutorowo. Rozbudowywano zaplecze dla górnictwa, tj. poszukiwań i wierceń ropy 
naftowej, oraz rozwijano szeroko rozumiane przetwarzanie: produkcję, przetwórstwo, 
transport, sprzedaż i przemysł energetyczny.

Wraz z rozwojem przemysłu pogłębiał się problem braku lokalnej siły roboczej, któ
remu miał zaradzić sukcesywny napływ obcokrajowców146.

Okres prosperity rozpoczęty podwyżkami cen surowców w latach 70. nie trwał dłu
go. W latach 80. nastąpił spadek cen ropy naftowej, który ograniczył wydatki inwesty
cyjne, a także konsumpcyjne, co podkreśliło zależność gospodarki krajów od koniunk
tury na rynkach naftowych oraz w krajach największych importerów surowców ener
getycznych.

Rządzący państw Zatoki Perskiej stwarzali warunki do rozwoju prywatnej przedsię
biorczości poprzez sprzedaż niedrogich gruntów, udzielanie pożyczek na dogodnych 
warunkach i liberalne prawo podatkowe. Początkowo inwestycje umożliwiano jedynie 
własnym obywatelom, nakładając restrykcje obcokrajowcom. W latach 90. odstąpiono 
jednak od takiej praktyki. W inwestycje o charakterze strategicznym angażowano za
chodnie przedsiębiorstwa, które wraz z lokalnymi rządami zawiązywały spółki celem 

http://www.ulc.gov.pl/index_l.php?dzial=opracowania&plik=linie_2004
http://lcweb2.1oc.gov/cgi-bin/query/r?frd/cstdy:@field(DOCID
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realizacji przedsięwzięć. W państwach Rady osiągnięto wysoki poziom bezpośrednich 
inwestycji zagranicznych.

W 2004 r. udział górnictwa i przemysłu petrochemicznego w PKB był najwyższy 
w Katarze (62,15%). W Kuwejcie, Omanie i Arabii Saudyjskiej przekroczył 40% PKB, 
a najniższy był w Bahrajnie (23,55%) i w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (31,98%). 
Przemysł wytwórczy stanowił 12,93% PKB Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 
Arabii Saudyjskiej i Bahrajnu ponad 10%, Omanu i Kuwejtu ponad 8%, a najmniej 
Kataru - 6,29%. Budownictwo wytworzyło 7,47% PKB Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, ponad 5% PKB Arabii Saudyjskiej i Kataru, 3,7% Bahrajnu i ponad 2% 
Kuwejtu i Omanu147.

M7 Dane za: Gross Domestic Product by Economic Activity (At Current Prices) [w:] Statistical Bulletin, 
Eolume Fifteen, 2006 (online), Gulf Cooperation Council, http://www.gcc-sg.org/gccstatvoll5/EcoStat/ 
eco76.htm (dostęp: 12 lutego 2007 r.).

148 J. Zdanowski, Arabia Saudyjska, s. 281-282; J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, s. 356-360.
149 Na temat metod walki z deficytem budżetowym zob. J. Zdanowski, Arabia Saudyjska, s. 281-285.

W planach rozwoju gospodarczego rządzący nie marginalizowali działań służących 
poprawie warunków życia społeczeństwa. Nieodzowną konsekwencją wzrostu gospo
darczego stały się przemiany społeczne. Wśród wydatków na infrastrukturę społeczną, 
zakładanych w budżetach państw, przewidywano środki na tanie budownictwo mieszka
niowe oraz subsydia mediów i dóbr konsumpcyjnych. Już od lat 70. rosły nakłady na 
edukację w ramach podjętej walki z analfabetyzmem, ochronę zdrowia i opiekę socjalną 
i stanowiły niebagatelną część wydatków budżetowych rządów148.

Osiągając zamierzone cele w zakresie poprawy jakości życia ludności i rozwoju in
frastruktury materialnej, budżety szejkanatów, pomimo znacznych dochodów z eksportu 
surowców energetycznych, notowały deficyty149. W ostatnich latach podjęto wiele starań 
w celu poprawienia stanu finansów publicznych. W 2004 r. jedynie Zjednoczone Emiraty 
Arabskie odnotowały deficyt budżetowy, jakkolwiek wszystkie kraje borykały się 
z problemem długu publicznego.

Tabela 2.4. Dochody budżetowe szejkanatów, w tym dochody ze sprzedaży ropy naftowej, w 2004 r. (w min USD)

Kraj Dochody ze sprzedaży 
ropy naftowej

Pozostałe dochody

Arabia Saudyjska* 61 600 16 533

Kuwejt 26015 8854

Zjednoczone Emiraty Arabskie 19 924 5732

Katar 8528 4650

Oman 8207 2300

Bahrajn 2510 948

RAZEM 126 785 39017

* dane z 2003 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Statistical Bulletin, t. 15, 2006 (online), Gulf Cooperation Council, 

http://www.gccsg.org/gccstatvol15/oilind/oil75_1.htm oraz http://www.gccsg.org/gccstatvol15/EcoStat/eco81.htm (do

stęp: 12 lutego 2007 r.).

http://www.gcc-sg.org/gccstatvoll5/EcoStat/
http://www.gccsg.org/gccstatvol15/oilind/oil75_1.htm
http://www.gccsg.org/gccstatvol15/EcoStat/eco81.htm
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Zarówno historycznie, jak i współcześnie gros dochodów budżetowych szejkana- 
tów Zatoki Perskiej stanowią zyski z handlu surowcami naftowymi. W 2004 r. kraje 
Rady udokumentowały jedynie ze sprzedaży ropy naftowej wpływy w wysokości po
nad 126 mld USD, co stanowiło ponad trzy czwarte dochodów państwowych (zob. ta
bela 2.4).

Jedną z konsekwencji rozwoju przemysłowego w regionie była migracja ludności do 
miast. Jej przyczyną była możliwość znalezienia dobrze opłacanego zatrudnienia w sek
torze naftowym. Odpływ siły roboczej do miast miał negatywny skutek w produkcji 
rolnej. W latach 1965-1995 zatrudnienie w rolnictwie spadło z 31% do 11%150.

150 Economic Diversification of the Oil-Producing Countries. The Case of the Gulf Cooperation Council 
Economies, United Nations, New York 2001, s. 15, 43.

151 Tamże, s. 15.
152 Problemy, z jakimi borykały się władze Arabii Saudyjskiej w umacnianiu sektora rolnego, przytacza 

J. Zdanowski, Arabia Saudyjska, s. 181-183.
153 Interesującą dokumentację postępów saudyjskiego rolnictwa stanowią artykuły magazynu „Saudi 

Aramco World”, zob. Harvest Without End, „Saudi Aramco World”, 1960, listopad, s. 3-5; Oasis Fruit, 
„Saudi Aramco World”, 1962, marzec, s. 18-20; D. Da Cruz, A Drop Of Rain, „Saudi Aramco World”, 1964, 
lipiec-sierpień, s. 24-29; W. Trący, The Restless Sans, „Saudi Aramco World”, 1965, maj-czerwiec, s. 1-9; 
A. Talhouk, Pest Among The Palms, M., „Saudi Aramco World”, 1970, wrzesień-paździemik, s. 16-17; 
A. Clark, The Twice-Used Waler, „Saudi Aramco World”, 1970, listopad-grudzień, s. 22-29; J. Fitchett, 
A Greeningln The Arab East, „Saudi Aramco World”, 1972, listopad-grudzień, s. 24—32; J. Lawton, Forming 
in the Sand , „Saudi Aramco World”, 1978, maj-czerwiec, s. 21-29; T. Eigeland, The Historie Heartland, 
„Saudi Aramco World”, 1975, styczeń-luty, s. 14-25; A. Clark, Cake For the Poor, „Saudi Aramco World”, 
1985, styczeń-luty, s. 2-7; R. Hobson, New Battle in an Ancient War, „Saudi Aramco World”, 1987 maj- 
czerwiec, s. 6-13; M.R. Hayward, The Roses ofTaif „Saudi Aramco World”, 1997, listopad-grudzień, s. 2-9; 
N.I. Nawwab, The Suqs of 'Asir, „Saudi Aramco World”, 1998, lipiec-sierpień, s. 2-9.

154 M.A. Findlay, The Arab World, s. 93.
155 Tamże, s. 94.

Economic Diversification of the Oil-Producing Countries..., s. 15.

Monarchie naftowe Zatoki Perskiej stawiały sobie jednak za cel utrzymanie i dalszy 
rozwój rolnictwa. Na przestrzeni lat 70., 80. i 90. zdołano zwiększyć udział rolnictwa 
w krajowej produkcji większości krajów regionu z wyjątkiem niewielkiego terytorialnie 
Bahrajnu, gdzie rozwój innych działów gospodarki był proporcjonalnie większy151.

W Arabii Saudyjskiej osiągnięto najbardziej spektakularne rezultaty. Rząd przyjął 
plan rozwoju sektora rolnego, chcąc uniezależnić królestwo od importu żywności z za
granicy152. Realizowano go dzięki znacznej ilości subsydiów, darowizn ziemi i dotacji 
dla lokalnych przedsiębiorców i rolników skłonnych uprawiać ziemię oraz przy wydat
nej pomocy z zagranicy (maszyny, doradztwo). Rekultywowano glebę, konstruowano 
systemy nawadniające i odsalanie wody morskiej, aby stworzyć optymalne warunki dla 
produkcji rolnej153. W 1982 r. uzyskano 240 tys. ton pszenicy154. W latach 90. Arabia 
Saudyjska była szóstym co do wielkości producentem pszenicy w świecie. Z powodu 
trudnych warunków naturalnych koszt produkcji rolnej był niewspółmiernie wysoki do 
plonów. Obliczono, że do uzyskania litra mleka potrzebowano 1500 litrów wody w ca
łym cyklu produkcji155. Udział saudyjskiej produkcji rolnej do nominalnego PKB wzrósł 
z 0,96% w 1975 r. do 5,97% w 1998 r. Podobnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich 
udział rolnictwa w krajowej produkcji w latach 1975-1998 zwiększył się z 0,83% do 
3,17%156. Państwo dotowało również zatrudnienie w rybołówstwie, dzięki czemu za
pewniono samowystarczalność dostaw ryb i owoców morza na rynkach lokalnych.
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W 2004 r. udział rolnictwa w PKB był mniejszy niż pod koniec XX w. i wyniósł: 
w Arabii Saudyjskiej 3,96%, w Emiratach 2,6%, Omanie 1,78%, a najmniej w Katarze 
0,2%, Kuwejcie 0,43% i Bahrajnie 0,47%157. Należy więc oczekiwać, iż w sytuacji po
stępującego rozwoju przemysłu i usług będzie on coraz mniejszy.

157 Dane za: Gross Domestic Product by Economic Activity (At Current Prices) [w:] Statistical Bulletin,
Tblume Fifteen, 2006.

159 Dane za: Direction of tradefor G.C.C with SelectedPartners [w:] Statistical Bulletin, fblume Fifteen, 
2006 (online), Gulf Cooperation Council, http://www.gcc-sg.org/gccstatvoll5/tradestat/tr68.htm (dostęp: 
12 lutego 2007 r.).

159 Trade Statistics & Balance ofPayments [w:] Statistical Bulletin, Tolume Fifteen, 2006 (online), Gulf 
Cooperation Council, http://www.gcc-sg.org/gccstatvoll5/toc/chapter3e.htm (dostęp: 12 lutego 2007 r.).

160 M.A. Findlay, The Arab World, s. 97-98; Kuwait Investment Authority (online), http://www.kia.gov. 
kw (dostęp: 2 lutego 2007 r.).

Znaczne zasoby surowców energetycznych oraz rozwinięty przemysł wydobywczy 
i przetwórczy w krajach regionu Zatoki Perskiej determinują ofertę handlu zagraniczne
go. Eksport sektora naftowego stanowi w większości krajów przeważającą część całko
witego eksportu. Spośród głównych partnerów handlowych szejkanatów Zatoki Perskiej 
należy wymienić: państwa Unii Europejskiej, Japonię, Stany Zjednoczone, a także kraje 
świata arabskiego. W 2004 r., według danych statystycznych RWAPZ(P), wartość eks
portu sprzedawana do Japonii wyniosła ponad 25 mld USD, do Stanów Zjednoczonych 
ponad 22 mld USD, a do UE blisko 22 mld USD. Kraje arabskie pozostają odbiorcami 
ponad 8 mld USD eksportu państw RWAPZ(P). W rozrachunkach z krajami Unii 
Europejskiej bilans handlowy krajów Rady wykazał deficyt w wysokości ponad 22 mld 
USD w 2004 r., co świadczy o wysokiej wartości importu z Unii Europejskiej. Import ze 
Stanów Zjednoczonych przekroczył 13 mld USD, z Japonii - 11 mld USD, a z pozosta
łych krajów arabskich - 3 mld USD'58.

Główne towary importowane przez kraje Zatoki Perskiej obejmowały dobra przemy
słowe, maszyny, środki transportu, żywność i zwierzęta. Poza eksportem przemysłu naf
towego, petrochemicznego i chemicznego kontrahenci z zagranicy nabywali przede 
wszystkim aluminium i materiały budowlane, w tym cement ze Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, Bahrajnu, stal z Kataru i nieznaczne ilości metali z Omanu159 160.

Większość krajów Zatoki Perskiej utrzymywała się z eksploatacji ropy naftowej 
i gazu ziemnego. Przemysł wydobywczy wraz z przemysłem przetwórczym są dominu
jącymi gałęziami gospodarki. Dochody z eksportu przeznaczono głównie na konsump
cję. Problem przywiązania gospodarki do jednego źródła dochodów był historycznie 
bagatelizowany pomimo wielu sygnałów rynkowych wiążących się z wahaniami cen 
surowców.

Wyjątek stanowiły decyzje emira Kuwejtu dotyczące rozpoczęcia działalności inwe
stycyjnej na Zachodzie, głównie poprzez banki, towarzystwa inwestycyjne i giełdy pa
pierów wartościowych. W 1953 r. w Londynie utworzono przedstawicielstwo przedsię
biorstwa inwestycyjnego, które od lat 60. funkcjonuje pod nazwą Kuwejckiego Biura 
Inwestycyjnego (ang. Kuwait Investment Office). Zawierało ono transakcje z najwięk
szymi firmami zachodnimi. Inwestowane środki pochodziły również z wpływów do bu
dżetu państwa, z których 10% przeznaczano na rezerwę dla przyszłych pokoleń (ang. 
Reserve Fund for Futurę Generations)'60. W 1986 r. zyski z inwestycji przewyższyły 

http://www.gcc-sg.org/gccstatvoll5/tradestat/tr68.htm
http://www.gcc-sg.org/gccstatvoll5/toc/chapter3e.htm
http://www.kia.gov
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przychody ze sprzedaży ropy naftowej161. Politykę zagranicznych inwestycji portfelo
wych prowadziły również na szeroką, skalę Zjednoczone Emiraty Arabskie, w części 
Arabia Saudyjska, Bahrajn i Katar. Bank Anglii oceniał, że w latach 80. blisko trzecia 
część nadwyżek krajów naftowych pozostawała w dyspozycji zachodnich instytucji fi
nansowych162.

161 Gospodarka Kuwejtu stała się pierwszym w świecie „rentierem”. M.A. Findlay, The Arab World, 
s. 98.

162 Tamże, s. 98.
16:1 W Omanie: fort Bahla, stanowiska archeologiczne Bat, Al-Chutm i Al-Ajn, szlak kadzidłowy, systemy 

nawadniania (arab, afladz) oraz rezerwat antylopy oryks arabski oraz bahrajńskie wykopaliska archeologicz
ne: starożytny port i miasto Qal’at al-Bahrajn,

164 Hotels [w:] Statistical Bulletin, Polume Fifteen, 2006 (online), Gulf Cooperation Council, http://www. 
gcc-sg.org/gccstatvoll5/tourism/tm01.htm (dostęp: 12 lutego 2007 r.).

165 A. Passela, Abu Dhabi to host FI GP from 2009 (online), Khaleej Times Online, 4 lutego 2007 r., 
http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew . asp?xfile=data/sports/2007/February/sports_February 124. 
xml&section=sports&subsection=formulal (dostęp: 5 lutego 2007 r.).

166 Dane za: Gross Domestic Product by Economic Activity (At Current Prices) [w:] Statistical Bulletin, 
Tolume Fifteen, 2006; Bahrain: The fnancial hub of the Middle East (online), The Washington Times Online, 
21 marca 2000 r., http://www.intemationalspecialreports.eom/middleeast/00/bahrain/5.html (dostęp: 5 lutego 
2007 r.); The most liberał economy in Arab world; Tax exemption, duty-free imports and exports, cheap ener
gy attract foreign investors, The Washington Times Online, 21 marca 2000 r., http://www.intemationalspe- 
cialreports.eom/middleeast/00/bahrain/4.html (dostęp: 5 lutego 2007 r.).

Innym ze sposobów dywersyfikacji działalności gospodarek szejkanatów okazał się 
rozwój turystyki. Pomimo iż na liście światowego dziedzictwa kulturowego i przyrodni
czego UNESCO znajduje się niewiele tamtejszych atrakcji turystycznych163, rządy 
państw podejmują starania w celu uatrakcyjnienia infrastruktury. Dzięki turystyce piel
grzymkowej znacznym zainteresowaniem cieszy się tradycyjnie saudyjska Mekka i Me- 
dyna. Możliwości spędzania wolnego czasu w ekskluzywnym zapleczu hotelowym, re
stauracyjnym wraz z infrastrukturą do uprawiania wielu sportów, w tym zimowych, 
kierowane są również do turystów spoza świata arabskiego. Oferta odpowiada nie tylko 
potrzebom ruchu turystycznego, ale także rynku nieruchomości, z których warto wymie
nić inwestycje realizowane w Dubaju, tj.: największy w świecie zespół trzech sztucznie 
usypanych wysp (ang. Palm Islands) oraz archipelag ponad trzystu wysp, które będą 
przedstawiać odwzorowanie mapy kuli ziemskiej (ang. The World).

W 2004 r. w regionie Zatoki Perskiej największą liczbę hoteli posiadała Arabia 
Saudyjska (920 z 1607). W drugiej kolejności pozostawały Zjednoczone Emiraty 
Arabskie - 366 i kolejno Oman - 147, Bahrajn - 92, Kuwejt - 47 oraz Katar - 35. 
Łącznie w sześciu monarchiach do dyspozycji turystów pozostawało ponad 92 tys. łó
żek164. W ostatnich latach dynamiczny rozwój turystyki widoczny jest w Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich i Omanie.

Interesującym pomysłem aktywizacji ruchu turystycznego w regionie było otwarcie 
w Bahrajnie toru wyścigów samochodowych. W kwietniu 2004 r. odbyły się tam pierw
sze wyścigi Formuły 1 o Grand Prix Bahrajnu. Od tego czasu impreza powtarzana jest 
cyklicznie. W 2009 r. do listy wyścigów FI dołączy Grand Prix Abu Żabi165.

Próbę dywersyfikacji gospodarki podjął również Bahrajn, gdzie udział sektora nafto
wego w PKB wraz z wyczerpującymi się zasobami surowców spadał, a obecnie wynosi 
blisko 23,54%166. W latach 50. na Bahrajnie wprowadzono liberalne prawo i usługi fi-

http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew
http://www.intemationalspecialreports.eom/middleeast/00/bahrain/5.html
http://www.intemationalspe-cialreports.eom/middleeast/00/bahrain/4.html
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nansowe dla przedsiębiorstw, dzięki którym obecnie kraj ten uważany jest za jeden z rajów 
podatkowych (ang. tax heaven). Dochody kraju z usług finansowych przewyższają docho
dy uzyskiwane z produkcji przemysłowej (wydobycie i przetwórstwo ropy naftowej oraz 
produkcja aluminium). Bahrajn świadczy również usługi handlowe i inwestycyjne, aspiru
jąc do roli regionalnego centrum w tym zakresie. W 2004 r. udział usług finansowych 
i ubezpieczeniowych w krajowej produkcji Bahrajnu wyniósł 24,6%, co odpowiadało 2,7 
mld USD, a wartość usług handlu nieruchomościami 0,9 mld USD (9,05% PK.B)167.

167 Dane za: Gross Domestic Product by Economic Activity (At Current Prices) [w:] Statistical Bulletin, 
Pblume Fifteen, 2006.

168 Jebel Ali Free Zonę (online), http://www.jafza.ae/ (dostęp: 12 lutego 2007 r.).
169 Zagadnienie stosowania zasad islamu w gospodarce zob. A. Łukaszewicz, System ekonomiczny krajów 

muzułmańskich. Przypadek krajów arabskich, „Ekonomia”, nr 5, 2002, s. 137-143.
170 Dubai Islamie Bank (online), http://www.alislami.co.ae (dostęp: 12 maja 2005 r.).
171 Szerzej na temat działalności banków islamskich zob. M. Al-Kaber, Istota działalności banków islam

skich, „Bank i Kredyt” nr 6, czerwiec 2000, s. 47-53; A. Włodarczyk, Finanse w zgodzie z Koranem, 
„Rzeczpospolita”, nr 5 (6385), 7 stycznia 2003, s. A7; Konto z półksiężycem, „Forum”, nr 11, 15-21 marca 
2004 r.; I.C. Kamiński, Słuszność i prawo. Szkic porównawczy, Zakamycze, Kraków 2003.

172 Z. Iqbal, H. Tsubota, Emerging Islamie Capital Markets - a ąuickeningpace and new potential (onli
ne), The World Bank, 2006, http://treasury.worldbank.org/web/pdf/2006EuromoneyHandbookDCM_ 
WorldBank.pdf (dostęp: 16 września 2007 r.).

Liberalny system prawny funkcjonuje również w Zjednoczonych Emiratach 
Arabskich. W specjalnych strefach oferuje się przedsiębiorcom zagranicznym prowa
dzenie nieopodatkowanej działalności gospodarczej przez określony czas (od 15 do 50 
lat). Najwięcej z nich znajduje się na terenie Dubaju. Dobitnym przykładem skali dzia
łalności stref pozostaje powstała w latach 80. Dżabal Ali (ang. Jebel Ali Free Zonę), 
w której w 2004 r. działało 5,5 tys. przedsiębiorstw ze 120 krajów168.

W latach 70. nastąpił gwałtowny rozwój koncepcji bankowości zgodności z nauką 
islamu - alternatywy dla tradycyjnych usług. W zgodzie z zasadami prawa religijnego 
funkcjonuje wiele instytucji finansowych we wszystkich krajach regionu169.

Pierwszym pełnoprawnym bankiem islamskim był Islamski Bank Dubajski (ang. 
Dubai Islamie Bank), który powołano w 1975 r.170 Pierwotnie bankowość ta nie wycho
dziła poza bardzo wąski zakres usług, jak pożyczki i oszczędności. W latach 90. nastąpił 
gwałtowny wzrost zarówno skali działania (ok. 10% rocznie), jak i zakresu świadczeń, 
np. fundusze inwestycyjne. Wśród przyczyn zainteresowania usługami muzułmańskich 
instytucji finansowych należy wyróżnić nie tylko brak etycznej alternatywy, ale i wzrost 
zamożności mieszkańców, a więc polepszenie standardu życia, a szczególnie poziomu 
edukacji. Islamskie usługi finansowe stały się dostępne wraz z opracowaniem zasad in
żynierii finansowej i mechanizmów kontroli rynku. Były również odpowiedzią na po
trzeby społeczności muzułmańskiej, która obracając znaczną ilością kapitału, pozostaje 
poważnym klientem dla światowych instytucji finansowych, szczególnie w sytuacji, gdy 
w wyniku wydarzeń z 11 września 2001 r. inwestorzy z krajów Zatoki Perskiej masowo 
wycofywali aktywa zdeponowane w Zachodnich instytucjach finansowych w obawie 
przed zamrożeniem kapitałów171.

Obecnie liderem w tej branży pozostaje Bahrajn, gdzie obok lokalnych islamskich 
banków i instytucji finansowych działają również islamskie filie zagranicznych banków, 
takich jak: Citibank, BNP Paribas, HSBC czy UBS. Szacuje się, iż w świecie obroty 
zgodne z zasadami szariatu dotyczą ponad 250 mld USD172.

http://www.jafza.ae/
http://www.alislami.co.ae
http://treasury.worldbank.org/web/pdf/2006EuromoneyHandbookDCM_


96

Zagraniczna polityka ekonomiczna szejkanatów została zdeterminowana zarówno 
czynnikami zewnętrznymi, z których należy wymienić determinanty światowego rynku 
naftowego, jak i wewnętrznymi - wytyczającymi kierunki rozwoju gospodarek. Z racji 
posiadania przez większość z nich znacznych zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 
cele prowadzonej przez nie polityki dotyczą głównie maksymalizacji dochodu z ekspor
tu surowców, a także właściwej alokacji uzyskanego kapitału. Cele importowe wytycza
ją bieżące potrzeby i plany rozwojowe gospodarek173.

1,3 P. Bożyk, Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 
Warszawa 2004, s. 215-216.

174 The Economic Agreement Between the GCC States Adopted by the GCC Supreme Council (22"J 
Session; 31 December 2001) in the City of Muscat, Sultanate of Oman (online), Gulf Cooperation Council, 
http://library.gccsg.org/English/Books/econagree2004.htm (dostęp: 24 stycznia 2005 r.).

175 Reference Model Regulation (Law) for the Promotion of Foreign lnvestment in the GCC States (onli
ne), Gulf Cooperation Council, http://www.gcc-sg.org/soon.html (dostęp: 24 stycznia 2005 r.).

W kontekście rozwoju gospodarczego monarchii należy również podkreślić współ
pracę w ramach RWAPZ(P), a przede wszystkim podejmowane wysiłki integracyjne, 
mające skutkować zawarciem unii monetarnej i gospodarczej174. Rada podejmuje stara
nia w zakresie harmonizacji polityki ekonomicznej państw członkowskich. Szczególny 
nacisk kładziony jest na dywersyfikację gospodarek, w tym na tworzenie warunków 
współpracy z inwestorami i kontrahentami z zagranicy175. W tym zakresie można mówić 
o intensyfikacji działań koordynujących międzynarodową politykę ekonomiczną. 
Obecnie państwa Rady prowadzą wiele negocjacji w sprawie zawierania porozumień 
o wolnym handlu z największymi krajami (gospodarkami) świata.

http://library.gccsg.org/English/Books/econagree2004.htm
http://www.gcc-sg.org/soon.html


ROZDZIAŁ III

GENEZA I ROZWÓJ STOSUNKÓW JAPONII 
Z PAŃSTWAMI REGIONU ZATOKI PERSKIEJ

1. ZARYS HISTORII KONTAKTÓW DO POŁOWY XX W.

Japonię od Zatoki Perskiej dzieli ponad 10 tys. km najkrótszą drogą morską przez 
Cieśninę Malakka. Pomimo tak znacznej odległości pierwsze kontakty Arabów z Japoń
czykami miały zapewne miejsce już w początkach naszej ery na Jedwabnym Szlaku 
-drodze handlowej łączącej Chiny z Bliskim Wschodem i Europą, na którym dochodzi
ło do wymiany towarowej1.

1 Por. J. Sołdaczuk, Historia handlu międzynarodowego. Zarys, Wyższa Szkoła Handlowa w Warszawie, 
Warszawa 1995, s. 28-30; H. Uhli, Jedwabny szlak. Kultury antyku między Chinami a Rzymem, tłum.
J. Danecki, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1996.

2 Jakut, Mudżam al-buldan, t. 3, s. 453 oraz Al-Masudi, Murudż zz-zahab, t. 1, s. 308, za: K. Katakura, 
M. Katakura, Japan and the Middle East, The Middle East Institute of Japan, Tokyo 1991, s. 1-2; A. Mez, 
Renesans islamu, tłum. J. Danecki, Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 1980, s. 468.

3 Ślady ich kultury można do dzisiaj podziwiać w zbiorach cesarskiego skarbca - Shoshoin w Narze. 
Zgromadzono tam pochodzące z VIII w. naczynia (wazę i dzbany), których kształt i wzornictwo przypomina 
naczynia odkrywane nad irańskim wybrzeżem Morza Kaspijskiego, pięciostrunową lutnię inkrustowaną ma
cicą perłową oraz perską maść leczniczą. Przedmioty te trafiły w połowie VIII w. do Japonii prawdopodobnie 
drogą prowadzącą przez Chiny, zob. The Imperial Pałace and other Imperial Household Establishments. The 
Shosoin Repository (online), The Imperial Household Agency, http://www.kunaicho.go.jp/e07/ed07-06.html 
(dostęp: 12 stycznia 2006 r.).

Najstarszym dokumentem świadczącym o kontaktach Japończyków z Arabami są 
wspomnienia posła Japonii w Chinach za czasów panowania dynastii Tang (618-907 r.). 
Zostały one zapisane w japońskiej kronice „Shoku Nihongi” w 753 r. Japończyk infor
muje w niej, że spotkał obcych wysłanników handlowych, prawdopodobnie arabskich 
kupców odwiedzających faktorie w Chinach2.

Z tego okresu pochodzą zapewne powszechnie używane do dziś przez Japończyków 
określenia kupców „tazi”, prawdopodobnie pochodzące od arabskiego słowa tadżir 
- kupiec.

Po Jedwabnym Szlaku do Chin czy Indii podróżowali także Persowie3. W 1217 r. 
buddyjski mnich Kybsei z Kioto wspominał swoje kontakty z kupcami perskimi w Kan

http://www.kunaicho.go.jp/e07/ed07-06.html
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tonie, w Chinach, gdzie otrzymał on od nich dwa wiersze, napisane - co charaktery
styczne - w języku arabskim4.

4 K. Katakura, M. Katakura, Japan and the Middle East, s. 3.
5 Tamże, s. 4.
6 Tamże, s. 4-5.
7 Tamże, s. 8-9.
8 Tłumaczenie inspirowane było publikacją szkockiego pisarza i filozofa zajmującego się heroizmem, 

Thomasa Carlyle’a On Heros and Hero Worship.
9 Hara zwany także Kei Hara, premier Japonii (1918-1921).
10 K. Katakura, M. Katakura, Japan and the Middle East, s. 9-11.

W 1457 r. przebywający w Pekinie japońscy wysłannicy odnotowali odmienność pis
ma arabskiego, pisanego poziomo, a nie pionowo5.

Ponieważ Arabowie słynęli z budowy statków, można sądzić, że byli angażowani 
w tym celu również przez japońskich władców. Syn pierwszego muzułmańskiego imi
granta do Japonii, Kasuba Sainin (później buddyjski mnich), pracował jako doradca przy 
konstrukcji statków dla szoguna Yoshimitsu Ashikaga na przełomie XIV i XV w.

Pierwsze wzmianki o Japonii w pismach arabskich pojawiają się w XIII w. Na przy
kład znany arabski podróżnik i historyk Ibn Khalduna wspomina o kraju Waqwaq 
(Wakon, Wakou), co oznaczało wówczas Japonię, kraju o wielkim bogactwie złota 
i szmaragdów, jakie miały się tam znajdować6.

Pierwsze naukowe opisy świata arabskiego pojawiły się w Japonii na początku 
XVIII w. W tamtym czasie zainteresowanie odmienną religią, a także światem islamu 
stawało się coraz większe. Wyróżniającym się badaczem był Hakuseki Arai, który 
w swoich pracach („Sairan Igen” 1713 r., „Saiyó-Kibun” 1715 r.) przekazywał obszerne 
informacje o islamie i proroku Mahomecie oraz geografii Bliskiego Wschodu. Churyó 
Nakajima przedstawił pogłębioną analizę obrzędów religii muzułmańskiej7.

W 1876 r. ukazała się pierwsza książka w języku japońskim poświęcona życiu proro
ka Mahometa8.

Zmiany na świecie, jakie wywołała rewolucja przemysłowa, gwałtowny rozwój na
uki i techniki miały również wpływ na przeobrażenia w Japonii. Następowały one rów
nież w epoce Meiji (1868-1912), przynosząc otwarcie kraju na świat po latach izolacjo
nizmu. Umożliwiło to Japończykom kontakty z obcokrajowcami. Stopniowe otwieranie 
się Japonii, zagraniczne podróże i badania nie wpłynęły jednak na szczególne potrakto
wanie analiz świata arabskiego. Wśród orientalistów geografia krajów arabskich była 
traktowana jako część tradycji europejskiej i w jej kontekście opisywana.

Po raz pierwszy historia Bliskiego Wschodu została przedstawiona przez Juko Shigę 
i Hajime Kobayashiego w książce o zapożyczonym z europejskiego nazewnictwa tytule 
Middle World. Praca ta powstała w wyniku studiów zagranicznych, badań i podróży na 
Bliski Wschód, ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Zatoki Perskiej. Japońscy bada
cze, zainteresowani sytuacją w Egipcie i w świecie arabskim pod rządami kolonialnymi, 
wyrażali sympatię i zrozumienie dla ciemiężonych narodów. Tematykę tę pogłębił 
Takeshi Hara9 10, publikacją Egiptian Mixed Court w 1889 r.'° W 1920 r. ukazało się w Ja
ponii tłumaczenie Koranu z języka angielskiego na japoński.

Pierwszym wydarzeniem historycznym dotyczącym Japonii, które w świecie arab
skim odnotowano jako ważne, było zwycięstwo w wojnie z Rosją w 1905 r. Arabska 
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prasa donosiła z uznaniem o sukcesie japońskiej floty pod dowództwem admirała 
Heihachiró Togo, a całą wojnę traktowano jako udaną próbę przeciwstawienia się domi
nacji wielkich mocarstw11.

11 H.A. Al-Ebraheem, The GCC and Japan. Past, Present and Futurę Relations. An Overwiev [w:] 
W. Sharif (red.), The Arab States and Japan. Prospects for Co-operation, Petroleum Information Committee 
of the Arab Gulf States, Tokyo 1986, s. 185.

12 Zob. J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, Ossolineum, Wrocław 2004, s. 200-203, 235-237; 
Histoty. Legend of Mikimoto (online), K. Mikimoto Company Ltd., http://www.mikimoto.com/index_f_ 
en.html (dostęp: 9 grudnia 2005 r.).

13 H. Shimizu, Introduction to Japan 's economic andpolitical relations with the Middle East in the inter- 
warperiod: with an annotated bibliography of the Japanese Foreign Office archives at the Diplomatic Record 
Office, Tokyo, Department of Japanese Studies, National University of Singapore, Singapore 1985, s. 5-6.

N Szerzej na ten temat zob. W. W. Lockwood, The Economic Development of Japan. Growth andStructural 
Change, 1868-1939, London 1955, s. 544-548.

Pierwszym znanym Japończykiem, który stał się wyznawcą islamu dzięki kontaktom 
handlowym z muzułmanami w Indiach, był Omar Yamaoka (jap. Mitsutaro Takaoka). 
W 1909 r. pielgrzymował on do Mekki. W późniejszych latach takie peregrynacje były 
w części dotowane przez japoński rząd i nierzadko miały służyć inicjowaniu kontaktów 
ze światem arabskim poprzez współpracę z tamtejszymi, wpływowymi politykami.

Na przełomie XIX i XX w. pojawiło się zjawisko, którego niezamierzone skutki ne
gatywnie powiązały gospodarki arabską i japońską. Japończycy opanowali technologię 
hodowli sztucznych pereł, co doprowadziło do załamania się połowów perłopławów, 
z których w znacznym stopniu utrzymywali się mieszkańcy szejkanatów Zatoki 
Perskiej12. W latach 20. Bliski Wschód zaczął mieć dla Japonii istotne znaczenie handlo
we. Japonia stała się eksporterem dóbr konsumpcyjnych do tego regionu. W 1919 r. 
otwarto pierwszy konsulat Japonii w regionie - w Port Said, kolejny w Aleksandrii 
(1926 r.) i poselstwo w Kairze (1930 r.). W 1923 r. podpisano umowę handlową między 
Japonią a Turcją (ang. Turco-Japanese Treaty of Commerce andNavigatiori). Na potrze
by rozwijającego się handlu i żeglugi w 1925 r. założono pierwszą i jedyną w tamtym 
czasie na Bliskim Wschodzie ambasadę Japonii w Stambule. Rozwój działalności han
dlowej Japończyków w regionie był również związany z korzystaniem przez międzyna
rodowe statki handlowe z drogi morskiej do Europy wiodącej przez Kanał Sueski. 
Wzrastała liczba przedstawicielstw głównych firm zajmujących się dystrybucją japoń
skich towarów. Otwarto je między innymi w Aleksandrii, Bagdadzie, Teheranie, Bejrucie 
oraz Casablance. W 1926 r. w Egipcie otwarto The Yokohama Specie Bank zajmujący 
się pośrednictwem w wymianie walut oraz udzielaniem kredytów handlowych13 *.

W 1929 r. rząd Japonii zdecydował się na wsparcie towarzystwa żeglugowego Nippon 
Yusen Kaisha (N.Y.K.) w celu utworzenia dodatkowych połączeń z Bliskim Wschodem, 
aby przez to ułatwić kontakty handlowe. Statki tej firmy kursowały na linii Jokohama 
- Liverpool, zawijając po drodze między innymi do Port Saidu, a dzięki dotacji również 
do Bejrutu i Stambułu. W latach 30. do portów Zatoki Perskiej dopływały jednostki 
przedsiębiorstwa Yamashita Steamship Company (dział spedycyjny firmy Mitsui & Co. 
Ltd.) oraz Osaka Shósen Kaisha1'’. Uruchomienie regularnych (od 1930 r. comiesięcz
nych) połączeń między Japonią a Bliskim Wschodem wpłynęło na skrócenie czasu do
starczania towarów, a tym samym na rozwój handlu między partnerami. W tamtym cza

http://www.mikimoto.com/index_f_
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sie większość japońskiego eksportu stanowiły wyroby bawełniane oraz jedwabie. Były 
one konkurencyjne cenowo wobec podobnych towarów z Indii, Chin czy Egiptu.

Na początku lat 30. Japonia była eksporterem netto na Bliski Wschód. Na przykład 
w 1935 r. całkowita wartość japońskiego eksportu do państw tego regionu wyniosła 
147,82 min JPY, gdy import sięgnął 55,29 min JPY15. Do Arabii Saudyjskiej, Kuwejtu, 
Omanu Traktatowego, Omanu, Kataru i Jemenu Północnego trafiały jednak znikome ilo
ści towarów. W analizowanym roku były to wyroby o łącznej wartości 4,58 min JPY, co 
stanowiło zaledwie 3% wartości całego eksportu do regionu. Z kolei łączna wartość to
warów przywożonych z tych krajów do Japonii wyniosła 0,43 min JPY, co odpowiadało 
0,7% wartości japońskiego importu z Bliskiego Wschodu16. Wśród nabywanych towa
rów niewielką ilość stanowiła ropa naftowa z Bahrajnu17.

15 H. Shimizu, Introduction to Japan 's economic andpolitical relations with the Middle East in the inter- 
warperiod: with an annotated bibliography of the Japanese Foreign Office archives at the Diplomatic Record 
Office, Tokyo, Department of Japanese Studies, National University of Singapore, Singapore 1985, s. 8-9.

16 Za: H. Shimizu, Introduction..., s. 9.
17 H. Shimizu, The Japan trade contact with the Middle East. Lessons from the pre-oil period [w:]

K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in the contemporary Middle East, Routledge, New York and London 
1991, s. 43.

18 Historię rządzącej w Omanie rodziny, w tym sułtana Tajmura ibn Fajsala, prezentuje: R. Said Zahlam, 
The Making of the Modern Gulf States: Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates and Oman, Ithaca 
Press, Reading 1998, s. 125-134.

19 S. Sunayama, GCCRelations with Japan, Gulf ResearchCenter, Dubai 2003, s. 11; HistoricalRelations. 
A long blank and adawn (online), Embassy of Japan in Oman, http://www.oman.emb-japan.go.jp/ 
english%20hp/historical%20relations.htm (dostęp: 22 stycznia 2006 r.).

20 Pierwszy meczet powstał w 1905 r. w Izumi Oksu, prawdopodobnie dzięki staraniom tureckich muzuł
manów. Turcja zacieśniła kontakty z Japonią w wyniku bohaterskiej postawy Japończyków, którzy uratowali 
69 rozbitków podczas akcji ratunkowej tureckiej fregaty Ertugrul u wybrzeży Japonii w 1890 r. W 1914 r. 
wybudowano świątynię w Kobe, którą w 1935 r. przebudowano. Zob. A. Azra, Japan, Islam, the Muslim 
Worid and Indonesia: Past and Present (online), The Japan Foundation, Jakarta 2004, s. 19-20, http://www. 
jpf.or.id/downloads/3 l_Japan-Islam.pdf (dostęp: 26 stycznia 2006 r.).

21 A. Azra, Japan, Islam, the Muslim Word..., s. 22.

W 1935 r. Tajmur Ibn Fajsal, sułtan Omanu z dynastii Al Sa’id, w wyniku zamachu 
stanu abdykował18 i wyjechał do Japonii, gdzie w Kobe poślubił Japonkę Kiyoko Oyamę. 
Synowie sułtana odwiedzili ojca w Kobe, a w późniejszych latach także księżniczka 
Buthaynah (córka Sułtana i Kiyoko Oyamy) wybrała się do Maskatu, gdzie mieszkała aż 
do 1978 r. Zdarzenie to nie wpłynęło na zacieśnienie stosunków między państwami, 
jednak bez wątpienia stanowiło wspólny wątek w historii tych krajów19.

W 1935 r. w Kobe, staraniem społeczności muzułmańskiej, erygowano meczet20. 
Wspólnotę tę utworzyli imigranci z Azji Centralnej, uchodźcy wojenni z okresu rewolu
cji październikowej w Rosji i I wojny światowej, a także Japończycy, którzy poprzez 
kontakty z nimi przyjęli islam. Wiatach japońskiej inwazji w Azji Południowo- 
-Wschodniej japoński rząd aktywizował tę społeczność do prowadzenia badań i analiz 
nad religią i światem islamu. W latach 1935-1943 wydano w Japonii łącznie ponad 100 
książek i periodyków poświęconych tej tematyce21. Miały one ułatwić wojsku działanie 
na zajmowanych terenach, które w części zamieszkiwali wyznawcy islamu.

W 1938 r. w Tokio otwarto kolejny meczet. Inaugurację uświetnił swoją obecnością 
szejk Hafiz Wahaba, reprezentujący Królestwo Arabii Saudyjskiej wraz z innymi gośćmi 
ze świata arabskiego. Jego wizytę wykorzystano w Japonii do rozpoczęcia rozmów do

http://www.oman.emb-japan.go.jp/
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tyczących kontraktów na poszukiwania i wydobywanie ropy naftowej. W rezultacie cze
go minister pełnomocny ambasady japońskiej w Kairze, Tomoyoshi Yokoyama wraz 
z geologiem Tomoyoshi Mitsuchim i tłumaczem Eijiro Nakano udali się do Rijadu, aby 
rozpocząć negocjacje kontraktów na uzyskanie koncesji na poszukiwania ropy naftowej. 
Ze strony Królestwa rozmowy prowadził szejk Yusuf Yassin, osobisty sekretarz króla 
Ibn Sauda. Warunki zaproponowane przez Saudyjczyków nie wychodziły naprzeciw 
oczekiwaniom Japończyków. Proponowano im bowiem możliwość prowadzenia prac 
poszukiwawczych na trzech oddalonych od siebie terenach oraz wysoką opłatę za uzy
skanie koncesji (200 tys. funtów w złocie)22. Yokoyama odebrał zaproszenie do negocja
cji jako sygnał ze strony Saudyjczyków, że są oni zainteresowani ograniczeniem brytyj
skiej i amerykańskiej wyłączności na eksploatację złóż ropy w regionie Zatoki Perskiej. 
Yakoyama wyrażał obawy co do bezpieczeństwa poszukiwań w Strefie Neutralnej mię
dzy Kuwejtem i Arabią Saudyjską, a także wątpił w możliwości znalezienia złóż na po
zostałych obszarach, tj. Wari Sirham i w rejonie na wschód od pustyni Dahna. Wpłata 
200 tys. funtów miała warunkować zawieszenie przez Saudyjczyków trwających nego
cjacji ze stroną amerykańską23. Nie uzyskawszy jasnych instrukcji z Tokio, a także w ob
liczu braku ustępstw ze strony Saudyjczyków (odnośnie do przeprowadzenia wstępnych 
analiz gruntów na oferowanych terenach), Yokoyama zdecydował się opuścić Rijad. 
W końcowym raporcie przesłanym do japońskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
wyraził opinię, że Saudyjczycy zachowywali się wyjątkowo ostrożnie podczas negocja
cji. Tłumaczył takie zachowanie doświadczeniami w negocjacjach z kontrahentami za
granicznymi, a zwłaszcza niezbyt korzystnym kontraktem podpisanym z Amerykanami 
ze Standard Oil of Califomia Company Ltd. w 1933 r. Podejrzewał również, że celem 
działań strony saudyjskiej było włączenie Japończyków do rywalizacji z Brytyjczykami 
i Amerykanami po to, by podnieść cenę negocjowanej umowy24.

22 Szerzej na ten temat, por. H. Shumizu, Introduction..., s. 10-11; K. Katakura, M. Katakura, Japan and 
the Middle East, s. 13-23.

23 Tamże, s. 16-17.
24 Yokoyama mission ’s official report, Diplomatic Record Office, Tokyo, za: K. Katakura, M. Katakura, 

Japan and the Middle East, s. 18-19.
25 27 września 1940 r. Japonia, Niemcy i Włochy zawarły porozumienie dotyczące między innymi po

działu stref wpływów na świecie, które w znacznym stopniu wpłynęło na ewolucję stosunków Japonii z pań
stwami arabskimi. Na mocy paktu Japonia miała dążyć do ustanowienia „nowego ładu” na terenach „Wielkiej 
Azji Wschodniej”, obszaru ciągnącego się od Indii przez kraje Azji Południowo-Wschodniej po Australię 
i Nową Zelandię, przy współpracy stron porozumienia. Tekst źródłowy Pakt pomiędzy Niemcami, Włochami 
i Japonią (tzw. Pakt Trzech) Berlin, 27 września 1940 r., zob. L. Gelberg (red.), Prawo międzynarodowe 
i historia dyplomatyczna, Wybór dokumentów, 'Wassz.wm 1954, t. 3, s. 17-18, za: W. Dobrzycki, Historia 
stosunków międzynarodowych 1815-1945, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003, s. 652. 
Stosunki w świecie arabskim podczas II wojny światowej prezentuje m.in. J. Modrzejewska-Leśniewska, 
Bliski i Środkowy Wschód w II wojnie światowej 1940-1941 [w:] A. Bartnicki (red.), Zarys dziejów Afryki 
i Azji. Historia konfliktów 1969-2000, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 2000, s. 205-215.

Wybuch II wojny światowej ograniczył większość kontaktów Japonii z państwami 
arabskimi. Postawa Japonii w konflikcie, związana z wypowiedzeniem wojny Stanom 
Zjednoczonym i ich sojusznikom, zmusiła ten kraj do ograniczenia handlu z Arabią 
Saudyjską oraz szejkanatami z Zatoki Perskiej25. Tylko na niewielką skalę odbywał się 
nadal handel przez port w Basrze.
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2. ROZWÓJ STOSUNKÓW - PIERWSZE KONTRAKTY 
NAFTOWE

Klęska Japonii w II wojnie światowej, a następnie jej okupacja zahamowała na kilka lat 
wymianę handlową z rejonem Zatoki Perskiej. Dopiero w czerwcu 1952 r. nastąpiło 
wznowienie połączeń morskich między Japonią a portami Bliskiego Wschodu, obsługi
wanymi przez firmę Nippon Yusen Kaisha. W lutym 1953 r. inna firma spedycyjna 
- OSK, dołączyła do japońskiej floty pływającej do Europy przez Kanał Sueski, od grud
nia 1954 r. zawijając również do portu w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej.

W 1953 r., w celu przeprowadzenia analiz lokalnych rynków, do Arabii Saudyjskiej 
wysłano delegację japońską wysokiego szczebla. W misji tej wzięli udział przedstawi
ciele rządu i przedsiębiorstw, które miały doświadczenia w prowadzeniu handlu z kraja
mi regionu, w tym prezes Nippon Yusen Kaisha. Podczas oficjalnych spotkań strona ja
pońska wysunęła propozycję nawiązania stosunków dyplomatycznych, jednak spotkała 
się ona z odmową Saudyjczyków. Dopiero podczas spotkania księcia Fajsala z przedsta
wicielami japońskiego rządu w Bandungu (Indonezja) w kwietniu 1955 r. uzyskano na 
to zgodę26. Formalności dopełniono jeszcze w tym samym roku. Ambasada Arabii 
Saudyjskiej w Tokio została otwarta w 1958 r., a japońska placówka rozpoczęła działal
ność w Dżuddzie w 1960 r.27

26 S. Sunayama, GCC Relations..., s. 14.
27 W 1984 r. japońska placówka została przeniesiona do Rijadu.
28 Szerzej na ten temat zob. The Cambrigde History of Iran, Cambridge University Press, Cambridge 

1991, t. 7, s. 661-664; K. Katakura, M. Katakura, Japan and the Middle East, s. 40-57.
29 H. Shimizu, The Japanese trade contact with the Middle East. Lessons from the pre-oil period [w:] 

K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in the contemporary Middle East, s. 47.
30 Idea ubiegania się o koncesje na wiercenia pochodziłajednakod jego syna, który będąc przedstawicie

lem Japońskiego Banku Rozwoju podróżował po świecie. Wnioskami podzielił się z ojcem, Taro Yamashitą.

Wśród państw basenu Zatoki Perskiej najdłuższą historię stosunków dyplomatycz
nych z Japonią posiada Iran - od 1926 r. W 1953 r. japońskie przedsiębiorstwo Indemitsu 
Kósan podpisało kontrakt na dostawy ropy naftowej z Iranu28.

Wolumen handlu zagranicznego Japonii i krajów Bliskiego Wschodu był nadal niski. 
Udział japońskiego eksportu do krajów Bliskiego Wschodu na przestrzeni dwudziestu 
lat (od 1935 r. do 1955 r.) spadł z 5% do 4,4%. Wzrósł natomiast import Japonii z krajów 
regionu o ponad 5% (z 2,2% do 7,6%)29.

Największe przemiany można było obserwować w strukturze towarowej wymiany 
handlowej Japonii z krajami regionu Zatoki Perskiej. Przed II wojną światową gospo
darki państw arabskich w handlu zagranicznym nastawione były głównie na kupno i po
średnictwo w sprzedaży tekstyliów wytwarzanych na Dalekim Wschodzie. Wraz z od
kryciem ropy naftowej na Bliskim Wschodzie i zainteresowaniem eksploatacją złóż 
Japonia podjęła starania o ożywienie kontaktów dwustronnych.

W 1956 r. japoński biznesmen i przemysłowiec Taro Yamashita zwrócił uwagę pra
cownikom MSZ Japonii na możliwość rozpoczęcia negocjacji w sprawie poszukiwania 
i eksploatacji złóż ropy naftowej z Arabią Saudyjską i Kuwejtem30. Przedmiotem zabie
gów były tereny strefy przybrzeżnej, znajdujące się w południowej części tzw. saudyj
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sko-kuwejckiej strefy neutralnej (ang. Saudi-Kuwaiti Neutral Zonę3'). W 1956 r. 
Yamashita wraz z innymi japońskimi przedsiębiorcami założył firmę Japan Petroleum 
Trading Company Ltd., której celem było między innymi negocjowanie kontraktu z rzą
dami arabskimi. W efekcie rozmów prowadzonych w Kuwejcie oraz Arabii Saudyjskiej, 
które trwały od lutego do grudnia 1957 r. uzyskał wstępne zapewnienia o możliwości 
zawarcia umów. Zwrócił się do japońskiego rządu z prośbą o poparcie jego planów, któ
re leżały również w żywotnym interesie Japonii. Yamashita, uzyskawszy listy od pre
miera Tanzana Ishibashiego oraz ministra spraw zagranicznych w jego gabinecie, 
Nobusuke Kishiego31 32, rozpoczął ostateczną turę negocjacji. W ubieganiu się o podpisa
nie koncesji na eksploatację złóż konkurował on z koncernami amerykańskimi i brytyj
skimi, od których Japonia bezpośrednio importowała ropę. Rząd Arabii Saudyjskiej był 
pozytywnie nastawiony do negocjacji z Japończykami.

31 Strefa ta zwana również „strefąpodzieloną” (Divided Zonę) zajmuje obszar pomiędzy granicami Arabii 
Saudyjskiej a Kuwejtu. 2 grudnia 1922 r., kiedy ustalano podział, granice sułtanatu Nadżdu mocą konwencji 
z Uqair, którą w imieniu swoich państw podpisali król Arabii Saudyjskiej Abdul Aziz Ibn Abdul Rahman Al 
Fajsal Al Saud oraz szejk Kuwejtu Ahmad Al Dżabir As Sabah. Na mocy konwencji decyzję dotyczącą losów 
tego terenu pozostawiono rządowi Wielkiej Brytanii. Do tego czasu zarówno Arabia Saudyjska, jak i Kuwejt 
posiadały wszelkie prawa do korzystania z terenu na równych zasadach. Dopiero w 1938 r. po odkryciu na 
tym terenie ropy naftowej (pole Burgan [Burqan] w północnej części Strefy) zainteresowanie jej przyszłością 
znacznie wzrosło. Zdecydowano, że obszar około 2,5 tys. mil2 zostanie jednak podzielony pomiędzy zainte
resowane strony (7 lipca 1965 r. zawarto porozumienie między rządami Kuwejtu i Arabii Saudyjskiej). 
Porozumienie dotyczące wytyczenia granic podpisano 18 grudnia 1969 r., czego ostatecznie dokonano 
w 1983 r. Por. Background Notę: Saudi Arabia (online), U.S. Departament of State, http://www.state.gOv/r/ 
pa/ei/bgn/3584.htm (dostęp: 13 stycznia 2006 r.); Intemational Boundary Siudy. Kuwait-Saudi Arabia (on
line), The Geographer, Office of the Geographer, Bureau of Intelligence and Research, Department of State, 
http://www.law.fsu.edu/library/collection/LimitsinSeas/IBS103.pdf (dostęp: 13 stycznia 2006 r.).

32 W 1957 r. Kishi zastąpił Ishibashiego na stanowisku premiera Japonii.
33 Oil Concession Agreement between Saudi Arabia and Japan Petroleum Trading Company Ltd. (onli

ne), The Middle East Institute of Japan, http://www.meij.or.jp/text/border/KSA-Kuwait/ksaaocl.htm (dostęp: 
15 stycznia 2006 r.).

Proponowane przez Saudyjczyków warunki wiązały się z oczekiwaniami wpłaty za
liczki na poczet przyszłych przychodów, na co nie chcieli przystać Japończycy. Strona 
japońska zaproponowała podział zysków z eksploatacji złóż w wysokości 56% dla 
Arabii Saudyjskiej, a 44% dla Japonii, co w stosunku do obowiązującej wówczas zasady 
równych udziałów stanowiło atrakcyjną propozycję dla Arabii Saudyjskiej. Warunki, 
jakie zaproponowano Arabii Saudyjskiej, umożliwiły Japończykom uzyskanie koncesji 
na wiercenia na odmiennych niż zwyczajowo stosowanych w tej branży zasadach. 
10 grudnia 1957 r. zawarto porozumienie dotyczące koncesji na wydobywanie ropy naf
towej, które miało obowiązywać przez kolejne 40 lat od czasu odkrycia złóż, a okres 
poszukiwań miał nie przekroczyć dwóch lat33. Zapisy kontraktu umożliwiały stronom 
zarówno wydłużenie tego okresu, jak i jego skrócenie na ustalonych warunkach finanso
wych. W lutym 1958 r. na potrzeby realizacji japońsko-saudyjskiego przedsięwzięcia 
powołano japońskie konsorcjum firm, pod nazwą Arabian Oil Company Ltd. (AOC).

Wkrótce po podpisaniu saudyjsko-japońskiego kontraktu sfinalizowano negocjacje 
z Kuwejtem, zapewniając jego emirowi jeszcze korzystniejsze warunki we wspólnym 
przedsięwzięciu. W negocjacjach z Kuwejtem skorzystano z pomocy Hayashiego - ja
pońskiego muzułmanina i znawcy świata arabskiego, mającego prywatne kontakty na 
tamtejszym dworze. W maju podpisano umowę przedwstępną dotyczącą koncesji na 

http://www.state.gOv/r/
http://www.law.fsu.edu/library/collection/LimitsinSeas/IBS103.pdf
http://www.meij.or.jp/text/border/KSA-Kuwait/ksaaocl.htm
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wydobycie ropy naftowej, a 5 czerwca 1958 r. zawarto ostateczne porozumienie między 
emirem Kuwejtu Abd Allahem as-Salimem oraz Taro Yamashitą reprezentującym 
Arabian Oil Company Ltd., stronę kontraktu34. Kuwejtowi miało przypaść 57% udziału 
w zyskach. Umowę zawarto na 44 i pół roku. Zakładała ona współudział stron w ustala
niu wielkości produkcji i poziomu cen. Ustalono również stałe miejsce w zarządzie 
przedsiębiorstwa dla przedstawicieli emira Kuwejtu.

3,1 Arabian Treaties 1600-1960, t. 1, s. 789-837 [w:] Oil Concession Agreement between Kuwait and the 
Arabian Oil Company Ltd. (online), The Middle East Institute of Japan, http://www.meij.or.jp/text/border/ 
KSA-Kuwait/ksaaoc3.htm (dostęp: 15 stycznia 2006 r.).

35 Szczegółowo przebieg operacji przytaczają m.in.: S.N. Fisher, The Middle East. A history, Routledge 
& Kegan Paul, Londyn 1959, s. 634-636; J. Modrzejewska-Leśniewska, Konflikt sueski 1956, A. Bartnicki 
(red.), Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów 1869-2000, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, 
Warszawa 2000, s. 353-359.

36 Główne kierunki amerykańskiej polityki zagranicznej do lat 60. zob. H.A. Kissinger, The necessity for 
choice. Prospects of American Foreign Policy, Harper & Brothers, New York 1962, por. R. Bania, Polityka 
Stanów Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu za prezydentury Dwighta D. Eisenhowera (21.10.1953- 
20.01.1961), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000. Zaangażowanie Związku Radzieckiego w wyniku 
wydarzeń związanych z kryzysem sueskim, prezentują: H. Kissinger, Dyplomacja, s. 595-600, por. C.R. 
Saivetz, The Soviet Union and the Middle East, 1956-1958, R. Louis, R. Owen (red.), A Revolutionary Year. 
The Middle East in 1958, I.B. Tauris Publishers, Woodrow Wilson Center Press, Washington, D.C. 2002, 
s. 221-244.

37 Analiza tekstu orędzia Eisenhowera, por.: L. Pastusiak, Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki, 
Iskry, Warszawa 2002, s. 749-750, za tekstem orędzia [w:] The Middle East Proposals, Departament ofState 
Publications 6460, Waszyngton 1957, s. 1-17; K. Michałek, Mocarstwo. Historia Stanów Zjednoczonych 
Ameryki, Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 1995, s. 161-161; R. Bania, Polityka Stanów 
Zjednoczonych wobec Bliskiego Wschodu za prezydentury..., s. 271-288.

38 Saudi hints oil change; Crown Prince Indicates Bid for Greater Profits, „The New York Times”, 
3 stycznia 1958 r., s. 9; D. Yergin, Nafta, władza i pieniądze, Philip Wilson, Warszawa 1996, s. 387-388.

Pozytywna ocena japońskich kontrahentów przez Arabię Saudyjską i Kuwejt, która 
doprowadziła do zawarcia kontraktów, mogła również wynikać ze stosunku Japonii do 
konfliktu wokół nacjonalizacji Kanału Sueskiego. Kryzys ten zbiegł się w czasie z nego
cjacjami wspomnianych kontraktów. W spór zaangażowali się dotychczasowi inwesto
rzy przemysłu naftowego krajów arabskich. Wielka Brytania wraz z Francją przygoto
wała plan akcji zbrojnej przy wsparciu izraelskich sił militarnych, zakończony klęską35. 
Jednocześnie do przejęcia wpływów naBliskim Wschodzie zmierzały Stany Zjednoczone. 
Obawy Amerykanów wzbudziły propozycje rozwiązania konfliktu wysunięte przez 
Związek Radziecki. Dotyczyły one rozpoczęcia wspólnych działań, także militarnych, 
zmierzających do skłonienia Wielkiej Brytanii i Francji do odwrotu. Niepokój Stanów 
Zjednoczonych budziła również możliwość wzrostu wpływów radzieckich na Bliskim 
Wschodzie36. W wygłoszonym 5 stycznia 1957 r. specjalnym przemówieniu amerykań
ski prezydent Dwight D. Eisenhower zadeklarował między innymi gotowość Stanów 
Zjednoczonych do udzielenia wsparcia każdemu bliskowschodniemu państwu w sytua
cji zagrożenia płynącego również ze strony bloku komunistycznego (dało ono początek 
tzw. doktrynie Eisenhowera)37. Sojusznicza Japonia zaprezentowała neutralną postawę 
wobec konfliktu. Kontrakty naftowe z Kuwejtem i Arabią Saudyjską miały więc pier
wotnie wymiar czysto komercyjny. Tak też mogła zostać odebrana propozycja nowego 
inwestora - Japonii.

Podpisanie poprzez Yamashitę umowy koncesyjnej z Arabią Saudyjską wzbudziło 
zaniepokojenie w brytyjskich i amerykańskich kręgach naftowych38. Amerykańska pra

http://www.meij.or.jp/text/border/
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sa informowała o ostatnich decyzjach premiera - księcia Fajsala Ibn Abd al-Aziza. 
Amerykanie nie zdołali jednak zapobiec zawarciu porozumienia. Oczywiście taki kon
trakt godził nie tylko w interesy przedsiębiorstw naftowych. Nowe warunki podziału 
zysku mogły mieć także wpływ na gospodarkę, gdyż niższe zyski firm rekompensowano 
zazwyczaj podniesieniem ceny surowca. Umowa ta stanowiła już drugie odstępstwo rzą
dów państw Bliskiego Wschodu od reguły równych udziałów39.

39 Po raz pierwszy zasadę podziału pięćdziesiąt na pięćdziesiąt złamał włoski przedsiębiorca Enrico 
Mattei. Doprowadził on do podpisania kontraktu na wiercenia w Iranie w sierpniu 1957 r. na zasadach 75% 
zysków dla Irańczyków, a 25% dla włoskiej firmy ENI (Ente Nazionale Indrucarburi), którą reprezentował. 
Szerzej na ten temat zob. D. Yergin, Nafta, władza..., s. 383-386; A. Samson, Siedem sióstr, s. 229-234.

40 Japan reported moving into Mideast economy, „The Japan Times”, 23 listopada 1957 r.
41 Slade-Baker, Japan's oilwar challenge met, „The Sunday Times”, 26 stycznia 1957 r.
42 Oil intruder, „Manchester Guardian”, 7 lutego 1958 r.
43 OilAccord withArab Saudi Onerous, „The Japan Times”, 1 lutego 1958 r.
44 Company History. Chronology (online), Arabian Oil Company Ltd., http://www.aoc.co.jp/e/his/history. 

html (dostęp: 13 stycznia 2006 r.); History of Oil Industry in Khafji (online), Al-Khafji Joint Operations, 
http://www.kjo.com.sa/KJO_Channels/EN/default.aspx (dostęp: 13 stycznia 2006 r.).

45 T. Hamauzu, The changing Structure of oil connections [w:] K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in the 
contemporary Middle East, s. 50-51.

Reakcja prasy międzynarodowej na aktywność Japończyków w Zatoce Perskiej była 
jednoznaczna. Komentarze i analizy wszystkich periodyków przedstawiały Japonię jako 
rosnące w siłę państwo, zamierzające bezpośrednio korzystać z bliskowschodniej ropy 
naftowej. Jeszcze przed zawarciem kontraktów podkreślano stanowczość i spokój, z ja
kim Japończycy wkraczali w bliskowschodni rynek naftowy oraz perspektywy handlo
we i finansowe wiązane z otwierającą się współpracą40. Brytyjska prasa wskazywała na 
sytuację zagrożenia, w jakiej znalazły się koncerny międzynarodowe. Zwrócono uwagę 
na przełomowy okres - „schyłku zachodniego monopolu na bliskowschodnim rynku 
ropy naftowej” czy na potrzebę podejmowania działań przeciw Japońskiej inwazji 
w dotychczasowe angloamerykańskie tereny”41. Krytykowano Japonię jako „zbyt hojne
go intruza”, którego głód surowcowy, ambicje i działania były przyrównywane do agre
sji na Azję Południowo-Wschodnią (złoża w Indonezji) podczas II wojny światowej42. 
Bardziej dosadnie komentowano uległość japońskich negocjatorów wobec żądań arab
skich43.

Rozpoczęcie eksploatacji wymagało jednak znacznych nakładów finansowych: ka
pitał zakładowy Arabian Oil Company Ltd. wyniósł 183 min USD, w który Arabia 
Saudyjska i Kuwejt wniosły po 10% wartości, a pozostałą część Japoński Bank 
Eksportowo-Importowy. W styczniu 1961 r. natrafiono na złoża i rozpoczęto ich eks
ploatację. Pole naftowe Al-Chafdżi dostarczało 7 tys. baryłek ropy dziennie44. Strona 
arabska czerpała korzyści nie tylko z zysku z tytułu koncesji, ale również z przetwór
stwa, transportu i sprzedaży, czym zajmowała się Arabian Oil Company Ltd. 
Jednocześnie japońskie MITI dokładało wszelkich starań, aby importować nieprzetwo
rzone surowce45. Zapewniało to ciągłość produkcji dla własnego przemysłu przetwór
czego. Niska cena surowców na rynkach sprzyjała przyjętej polityce.

Zawarte kontrakty, acz ważne, nie pokrywały zapotrzebowania Japonii na ropę naf
tową, tym bardziej że reformy gospodarcze w tym kraju skutkowały rozwojem energo
chłonnej produkcji przemysłowej, a równocześnie związane były ze stopniowym prze

http://www.aoc.co.jp/e/his/history
http://www.kjo.com.sa/KJO_Channels/EN/default.aspx
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stawianiem się energetyki z węgla na ropę naftową46. Ropa naftowa była importowana 
w znacznych ilościach z różnych regionów, w tym w ponad 50% z krajów Zatoki 
Perskiej (zob. tabela 3.1). Dzienny import ropy naftowej z krajów Zatoki Perskiej wzrósł 
ponaddwudziestokrotnie między 1950 r. a 1960 r.

46 Szerzej na ten temat w rozdziale I. Uwarunkowanie rozwoju gospodarki i polityki zagraniczej Japonii 
po II wojnie światowej.

Tabela 3.1. Japoński import ropy naftowej według krajów pochodzenia w 1950 r. i 1960 r. (w baryłkach dziennie)

Import 1950 1960

Wartość całkowita, w tym: 31 895 567 632

• Iran 464 20 678

• Kuwejt 2319 215714

• Arabia Saudyjska 14 546 105 600

• Strefa neutralna (-) 34 232

• Katar (-) 2 225

Suma: 17 329 378 449

Udział (w %) 54,33 66,67

Źródło: opracowanie własne na podstawie Petroleum Association of Japan, za: T. Hamauzu, The changing Structure ofoil 

connections [w:] K. Sugihara, J.A. Allan, Japan in the contemporary..., s. 60.

Głównym eksporterem ropy naftowej z regionu Zatoki Perskiej do Japonii była 
Arabia Saudyjska. Dopiero pod koniec lat 50. stał się nim Kuwejt. Wśród nowych part
nerów handlowych Japonii pojawił się również Katar z dzienną sprzedażą w wysokości 
2,2 tys. baryłek. Jednocześnie znacznie wzrósł import ropy naftowej z Iranu (o blisko 
500%).

3. EWOLUCJA WSPÓŁPRACY W WYNIKU PIERWSZYCH 
WSPÓLNYCH INWESTYCJI

W 1961 r. Kuwejt formalnie uzyskał niepodległość. Ostro zareagował na to Irak, wysu
wając roszczenia terytorialne wobec nowo powstałego państwa. Dla wzmocnienia swo
jej pozycji Kuwejt zabiegał o jak najszybsze uznanie jego suwerenności przez możliwie 
największą liczbę państw. Emir Kuwejtu złożył Japonii propozycję nawiązania stosun
ków dyplomatycznych. Rząd Japonii pozytywnie ustosunkował się do tej prośby 
i 8 grudnia 1961 r. podjął decyzję o uznaniu jego suwerenności oraz o wymianie przed
stawicieli dyplomatycznych. Gdy w marcu 1962 r. kuwejcki ambasador rozpoczął swoją 
misję w Tokio, Irakijczycy na znak protestu zagrozili zamknięciem swojej placówki 
w Japonii, zażądali wycofania japońskiego dyplomaty z Bagdadu i wprowadzili bojkot 
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japońskich dóbr konsumpcyjnych. Niecały rok później, w marcu 1963 r. w Kuwejcie 
została otwarta ambasada Japonii. Nastąpił wzrost liczby oficjalnych delegacji. 
W kwietniu 1964 r. oraz w październiku 1968 r. Japonię odwiedził minister spraw zagra
nicznych Kuwejtu szejk Sabah al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah, a w październiku 1965 r. 
jego brat, minister finansów i przemysłu, szejk Dżabir al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah. 
W październiku 1969 r. podróż do Japonii odbył również minister do spraw naftowych 
Abdul Rehman Al Ateqi47.

47 The Chronology of Japan-Kuwait Relations (online), Japan Embassy in Kuwait, http://www.kw.emb- 
japan.go.jp/english/relations/relations_e.htm (dostęp: 3 marca 2006 r.).

48 Obecnie Instytut ten zajmuje się również zagadnieniami związanymi z ochroną środowiska naturalne
go, wykorzystywaniem zasobów surowcowych oraz wodnych. Jednocześnie stanowi ośrodek doradztwa dla 
instytucji rządowych, jak i sektora prywatnego w regionie Zatoki Perskiej oraz w całym świecie arabskim, 
por. Kuwait Institute for Scientific Research (online), http://www.kisr.edu.kw/ (dostęp: 22 lutego 2006 r.).

45 W 2006 r. szejk Sabah został wybrany Emirem Kuwejtu.
50 S. Sunayama, GCCrelations..., s. 20.

Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Japonią a Kuwejtem wpłynęło na 
zacieśnienie się więzów gospodarczych między tymi krajami. Zrzeszająca interesy ja
pońskich przedsiębiorców Federacja Organizacji Gospodarczych (ang. Federation of 
Economic Organization', jap. Keizai Dantai Rengókai, Keidanren) w grudniu 1965 r. 
wysłała do Kuwejtu i sąsiednich krajów misję gospodarczą. Wśród krajów regionu 
Zatoki Perskiej najsilniejsze powiązania gospodarcze z Japonią wykazywała Arabia 
Saudyjska.

W 1960 r. założono pierwsze japońsko-saudyjskie stowarzyszenie Japan-Saudi 
Arabia Society. Celem jego działalności była wymiana kulturalna i naukowa między 
krajami. W 1967 r., częściowo z funduszy Arabian Oil Company Ltd., powstał Kuwait 
Institute for Scientific Research - jednostka zajmująca się badaniami naukowymi w dzie
dzinach związanych z przemysłem naftowym i rolnictwem na terenach pustynnych oraz 
biologią morską. W kolejnych latach jej działalność została rozszerzona o badania znaj
dujące zastosowanie w przemyśle, energetyce i rolnictwie48.

Saudyjscy oraz kuwejccy politycy zachęceni pomyślnie rozwijającą się współpracą 
handlowąi inwestycyjną starali się zainteresować stronę japońską problemami arabskie
go Bliskiego Wschodu. W maju 1964 r. kuwejcki minister spraw zagranicznych Sabah 
al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah49, a w czerwcu 1964 r. późniejszy saudyjski minister stanu 
i spraw zagranicznych Omar Saqqaf podjęli próbę przedstawienia japońskiemu rządowi 
arabskiego punktu widzenia kwestii palestyńskiej50.

Podczas wojny sześciodniowej w 1967 r. Omar Saqqaf starał się wpłynąć na Japonię, 
aby przyjęła ona stanowisko po jednej ze stron konfliktu. Apelował o poparcie projektu 
rezolucji skierowanej do Zgromadzenia Ogólnego ONZ, przedstawionego przez pań
stwa arabskie, potępiającego działania Izraela. Japonia odpowiedziała stosownie do 
arabskich postulatów, czego dowodem były kolejne wizyty dwustronne oraz wspólne 
oświadczenie saudyjskiego króla Fajsala i japońskiego premiera Eisaku Sató wydane 
w maju 1971 r., w którym podkreślono prawa ludności palestyńskiej.

Obok formalnych kontaktów Japonii z Kuwejtem i Arabią Saudyjską rosło zaintere
sowanie japońskich przedsiębiorców inwestycjami w pozostałych krajach regionu Zatoki 
Perskiej. Industrializacja Japonii warunkowana była nieprzerwanymi dostawami surow
ców energetycznych. Troska o zakupy ropy naftowej na Bliskim Wschodzie, będącym 

http://www.kw.emb-japan.go.jp/english/relations/relations_e.htm
http://www.kisr.edu.kw/
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jednym z głównych regionów dostaw do Japonii, ułatwiła rozwój dwustronnych stosun
ków handlowych. W grudniu 1967 r. na postawie zawartego kontraktu między władcą 
Abu Dhabi a trzema japońskimi firmami: Maruzen Oil Company, Daikyo Oil Company, 
Nippon Mining Company rozpoczęto eksploatację złóż w strefie przybrzeżnej Abu 
Żabi51. Na potrzeby przedsięwzięcia powołano niezwłocznie wspólną firmę Abu Dhabi 
Oil Company Ltd. Gdy we wrześniu 1969 r. natrafiono na znaczne zasoby ropy, rozpo
częto ich eksport do Japonii. Arabowie niejednokrotnie przykładali ogromną wagę do 
wspólnych przedsięwzięć z Japończykami. Pracownik japońskiego przedsiębiorstwa 
prowadzącego interesy w emiracie Abu Żabi wspominał, iż podczas oficjalnych spotkań 
traktowano go na równi z dyplomatami52.

51 K. Katakura, M. Katakura, Japan and the Middle East, s. 62.
52 Y. Yoshida, Abu Żabi Zakan (Miscellaneous Recollection on Abu Dhabi), The Arab worid and Japan 

Revisited Study Group red., Nihon to Arabu. Omoide no Ki (Japan and the Arab Worid. Memories), nr 4, 
Rebuilding Japan-Islamic Middle East Relations, Study Group, Tokyo 2003, za: S. Sunayama, GCC 
Relations..., s. 18.

53 Japońskie i międzynarodowe dokumenty statystyczne do lat 70. nie wyróżniają państw i emiratów 
położonych nad Zatoką Perską. Przytaczają natomiast skumulowane dane dla całego regionu Bliskiego 
Wschodu, przez który rozumie się państwa położone na obszarze rozciągającym się od Morza Śródziemnego 
do Zatoki Perskiej.

Rosnącą aktywność Japonii na bliskowschodnich rynkach obrazuje wzrost obrotów 
handlowych53. Wartość japońskich zakupów w regionie wielokrotnie wzrosła, z 365 min 
USD w 1961 r. do 1,7 mld USD w 1969 r. (wykres 3.1).

Wykres 3.1. Wartość eksportu z krajów Bliskiego Wschodu do Japonii w latach 1961-1969 (w min USD)

Źródło: opracowano na podstawie, Statistical Yearbook 1970, United Nations, New York 1971, s. 415.

Trend wzrostowy, jaki charakteryzował arabski eksport do Japonii w tym okresie, 
wynikał z zapotrzebowania kraju na ropę naftową, związanego ze zwiększaniem się pro
dukcji przemysłowej. W strukturze japońskiego importu z krajów rejonu Zatoki Perskiej 
dominowały produkty naftowe, głównie ropa naftowa, której rosnące wydobycie cecho
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wało gospodarki arabskie54. W 1967 r. nieprzetworzony surowiec stanowił 98,2% irań
skiego eksportu do Japonii, irackiego - 97,8%. Największy udział ropy naftowej w eks
porcie do Japonii odnotowano w Kuwejcie (99,2%) oraz w Arabii Saudyjskiej (99,6%)55. 
W latach 60. (od 1960 do 1969) łączny import z Kuwejtu wyniósł 975,8 mld JPY, z Ara
bii Saudyjskiej 854,2 mld JPY, z Iraku 163,2 mld JPY, a z Omanu 23,5 mld JPY56.

54 Zestawienie wielkości produkcji ropy naftowej w krajach Zatoki Perskiej podsumowuje Aneks 5. 
Wielkość wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Zatoki Perskiej w latach 1950-2005 (w min 
ton rocznie, baryłkach dziennie i w min m3 rocznie, min TOE rocznie).

55 H. Shimizu, The Japan trade contact with the Middle East. Lessons front the pre-oil period [w:] 
K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in the contemporary Middle East, s. 49, dane za: JETRO 1969, s. 44,75, 
96, 127.

56 Value of Japan Imports by Principal Country (Area) of Origin (1946-2003) [w:] Historical Statistics of 
Japan (online), Statistics Bureau & Statistical Research and Training Institute, http://www.stat.go.jp/data/ 
chouki/zuhyou/18-02.xls (dostęp: 21 marca 2006 r.). Danych tych nie potwierdzają statystyki międzynarodo
we, por. Documentation on Direction of Trade (DOTS), Statistics Historical, Database and Browser on 
CD-ROM, Intemational Monetary Fund, Washington 2002; WorldMarketing Data and Statistics, Euromonitor 
Intemational 2006, baza danych dostępna w zasobach Biblioteki Akademii Ekonomicznej w Krakowie (do
stęp: 12 kwietnia 2006 r.).

57 Talue of Japan Exports by Principal Country (Area) of Destination (1946-2003) [w:] Historical 
Statistics of Japan (online), Statistics Bureau & Statistical Research and Training Institute, http://www.stat. 
go jp/data/chouki/zuhyou/18-01.xls (dostęp: 21 marca 2006 r.). Statystyki międzynarodowe podają ponadto 
wartość japońskiego eksportu do wszystkich krajów rejonu Zatoki Perskiej z wyjątkiem Kataru, por. 
Documentation on Direction of Trade (DOTS), Statistics Historical, Database and Browser on CD-ROM, 
Intemational Monetary Fund, Washington 2002.

Do krajów Zatoki Perskiej kierowano japoński eksport. W latach 60. skumulowana 
wartość sprzedaży japońskich towarów do Kuwejtu wyniosła 173,5 mld JPY, do Arabii 
Saudyjskiej blisko 153 min JPY, do Omanu 2,3 mld JPY, a do Iraku 77,3 min JPY i Iranu 
247 mld JPY57. Łączna wartość japońskiego eksportu do Omanu Traktatowego i Bahraj
nu wyniosła odpowiednio: 49,2 i 26,4 mld JPY. Udział wszystkich krajów Zatoki Perskiej 
w japońskim eksporcie lat 60. wyniósł 2,6%.

W latach 50. i 60. zmienił się również udział Japonii w handlu zagranicznym z kraja
mi Bliskiego Wschodu (wykres 3.2). Charakteryzowały go dwa przeciwstawne zjawi
ska. Pierwsze polegające na wzroście bliskowschodniego eksportu do Japonii, drugie 
- marginalizacji japońskiego eksportu w krajach regionu.

Wzrost udziału importu z krajów Bliskiego Wschodu do Japonii z 7,6% (w połowie 
1955 r.) do 11,7% (w 1965 r.) odzwierciedlał zmieniające się zainteresowanie Japonią 
jako partnerem handlowym dla krajów Bliskiego Wschodu. W 1955 r. japoński eksport 
stanowił 4,4% zakupów dokonywanych przez kraje Bliskiego Wschodu i obniżał się do 
poziomu 3,5% w 1965 r. Spadek ten związany był z utrzymującą się strukturą towarową 
bliskowschodniego importu (Japończycy dostarczali tekstylia).

http://www.stat.go.jp/data/
http://www.stat
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Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Japan Statistical Yearbook 1977, s. 290-293, za: H. Shimizu, The 

Japanese trade contact with the Middle East. Lessons from preoil period [w:] K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in the 

contemporary Middle East, New York and London, 1991, s. 47.

Dzięki staraniom firmy Abu Dhabi Oil Company, zajmującej się pozyskiwaniem 
i sprzedażą ropy naftowej, emirat Abu Żabi wraz z Arabią Saudyjską i Kuwejtem wziął 
udział w światowej wystawie EXPO ’70 w japońskiej Osace. Ekspozycja zaprezentowa
na we wspólnym pawilonie cieszyła się niemałą popularnością wśród oglądających. 
Trzygodzinny przekaz telewizyjny ceremonii otwarcia pawilonu zgromadził przed kolo
rowymi odbiornikami 100 min Japończyków, a blisko milion odwiedziło arabską ekspo
zycję w pierwszym miesiącu targów. Król Fajsal wiązał z wystawą znaczne nadzieje. 
Oczekiwał bowiem zwiększenia zainteresowania Arabią Saudyjską i przyciągnięcia ko
lejnych inwestorów do kraju. Zwracano jednak uwagę na brak spójności działań: z jednej 
strony Saudyjczycy upatrywali w światowej wystawie szansy na pozyskanie znacznych 
środków finansowych na potrzeby królestwa, z drugiej na organizację ekspozycji prze
znaczyli skromny budżet58. „Przyślijcie więcej piasku, stop, pawilon staje się popularny” 
donosił trzy tygodnie po otwarciu targów w depeszy do Rijadu główny komisarz saudyj
skiej ekspozycji Bakri S. Shata59.

58 P.H. Hoye (red.), The Arabs at Osaka, „Saudi Aramco World”, 1970, nr 32-34, s. 1-3.
59 Tamże.

Początek lat 70. w historii rejonu Zatoki Perskiej związany był z wycofaniem wojsk 
brytyjskich i formowaniem niepodległych państw. Japonia bardzo szybko dążyła do ich 
uznawania. Priorytetowo traktowano te kraje, z którymi łączyły Japonię dwustronne 
kontakty gospodarcze. W listopadzie 1970 r. powołano firmę United Petroleum 
Development Company (UPDC) celem eksploatacji pola naftowego Al-Bahdung znaj
dującego się na granicy morskiej między Katarem a emiratem Abu Żabi. W lutym 1973 r. 
japońska firma Japan Oil Development Corporation (JODCO) nabyła koncesję na złoża 
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znajdujące się w tej strefie od British Petroleum60. W grudniu tegoż roku otwarto pla
cówkę Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Tokio, a w kwietniu 1974 r. japońską 
w Abu Żabi61.

60 S. Sunayama, GCC Relations..., s. 18.
61 Relations with Countries and Regions of the World. Middle East, Bilateral Relations (online), MOFA, 

Japan, http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/index.html (dostęp: 31 marca 2006 r.).
62 Tamże.

Katar uzyskał niepodległość we wrześniu 1971 r. Japonia uznała to państwo jeszcze 
w tym samym miesiącu. Do maja 1974 r., kiedy doszło do otwarcia ambasady Japonii 
w Katarze, interesy Japończyków reprezentowała ambasada w Kuwejcie. W styczniu 
1973 r. otwarto katarską placówkę w Tokio. Podobnie w 1971 r. Japonia uznała niepod
ległość Bahrajnu i Omanu, a w kolejnym roku nawiązano oficjalne stosunki dyploma
tyczne z tymi państwami, jednak ustanowienie stałych przedstawicielstw nastąpiło do
piero w latach 80. Powodem tego był brak złóż ropy naftowej w tych krajach, a tym 
samym mniejsze szanse na szybki rozwój stosunków gospodarczych. W 1979 r. otwarto 
ambasadę sułtanatu Omanu w Tokio62.

http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/index.html




ROZDZIAŁ IV

KRYZYS ENERGETYCZNY W 1973 R. A STOSUNKI 
JAPONII Z MONARCHIAMI ZATOKI PERSKIEJ

1. WSPÓŁPRACA W OBLICZU KRYZYSU - WOJNA JOM 
KIPPUR I PIERWSZY SZOK NAFTOWY

Stosunki Japonii z Arabią Saudyjską, które w rejonie Zatoki Perskiej miały najdłuższą 
historię, a charakteryzowały się również stosunkowo dużą aktywnością, miały wpływ na 
wizerunek Japonii w świecie arabskim oraz na kształtowanie się współpracy z pozosta
łymi partnerami. Przedstawiciele obu tych państw nie stronili od składania oficjalnych 
wizyt. W jedną z nich do Japonii, w maju 1971 r., udał się król Fajsal Ibn Abd al-Aziz. 
Chociaż tematy rozmów dotyczyły głównie kwestii gospodarczych, przedstawiciele de
legacji królestwa nie szczędzili wysiłków, aby zjednać poparcie Japończyków dla 
Palestyny. Kiedy w oficjalnym przemówieniu premier Eisaku Sató wyraził opinię, że: 
„problem Palestyny powinien być rozwiązany zgodnie z normami prawa i sprawiedli
wości, a ludność powinna w pełni z tego korzystać, tak aby w tej wrażliwej części świa
ta zapanował pokój i stabilizacja”1, zaproponowano nawet załączenie tych słów do 
wspólnego oświadczenia wydanego po spotkaniu, wyjaśniając, że mają one wielkie zna
czenie. Po wielokrotnych konsultacjach strona japońska przystała na tę propozycję. Po 
raz pierwszy kwestię palestyńską analizowano w Japonii w szerszych kategoriach, nie 
tylko w związku z problemem uchodźców, który angażował społeczność międzynarodo
wą, w tym Japonię, w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Pomocy 
Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie (ang. United Nation Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East, UNRWA)2.

1 H. Tamut, Arabu Gaiko Gojugonen (Fifty-five years of Arab Diplomacy), Kieso-shobo, Tokyo 1983, 
t. 2, s. 161, za: K. Katakura, M. Karakura, Japan and the Middle East, The Middle East Institute of Japan, 
Tokyo 1991, s. 70.

2 Szerzej na temat międzynarodowej pomocy humanitarnej dla Palestyny zob. UNRWA (online), http:// 
www.un.org/unrwa/ (dostęp: 31 marca 2006 r.).

W maju 1973 r. z wizytą promującą współpracę gospodarczą do Arabii Saudyjskiej, 
Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich (Abu Żabi) oraz Iranu, udał się japoński 

http://www.un.org/unrwa/
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minister handlu międzynarodowego i przemysłu Yasuhiro Nakasone3. Podczas spotkań 
podkreślano znaczenie współpracy między dużymi producentami i importerami surow
ców. Partnerskie podejście do współpracy na rynku naftowym odbierane było jako swo
iste przeciwstawienie się hegemonii państw zachodnich i przedsiębiorstw z nimi zwią
zanych. Mogło być jednak odbierane pejoratywnie jako działanie zapobiegawcze 
podejmowane przez Japończyków w obliczu prognozowanego kryzysu naftowego4.

3 K. Katakura, M. Karakura, Japan and the Middle East, s. 71.
4 Sytuację na międzynarodowych rynkach naftowych w defetystyczny sposób przedstawiał m.in James 

E. Akins, doradca prezydenta Nixona, pracownik Departamentu Stanu i późniejszy ambasador USA w Arabii 
Saudyjskiej (1973-1975), zob. J.E. Akins, The Oil Crisis: This Time Wolf is Here, „Foreign Affairs”, 1973, 
vol. 51, nr 3, s. 462-490. Wskazał on na możliwość użycia broni naftowej przez państwa arabskie, a w odpo
wiedzi blokady arabskich kont bankowych i dostaw do państw bloku komunistycznego przez kraje rozwinię
te, co nazwał „wojną na embargo” (ang. something close to a -war embargo, zob. tamże, s. 468). Skrajną sy- 
tuacjąna rynkach, wg Carrola L. Wilsona, była możliwość wystąpienia wojen cenowych, w sytuacji rosnącej 
zależności importerów od surowców znad Zatoki Perskiej, zob. C.L. Wilson, A plan for energy independence, 
„Foreign Affairs”, 1973, vol. 51, nr 4, s. 657-675. Zupełnie odmiennie prognozował Morris Alberta Adelman, 
spodziewając się obniżek cen surowców, zob. M.A. Adelman, The Word Pertoleum Market, John Hopkins 
University Press, Baltimore 1972.

5 Sformułowanie oil diplomacy jest potocznie używane dla określenia japońskiej polityki zagranicznej 
względem Bliskiego Wschodu wiatach 70. XX w. w literaturze anglojęzycznej. H.A. Al-Ebraheem, 
The GCC and Japan. Past, Present and Futurę Relations. An Overwiev [w:] W. Sharif (red.), The Arab States 
and Japan. Prospects for Co-operation, Petroleum Information Committee of the Arab Gulf States, Tokyo 
1986, s. 187-188, cyt. za: A. Al-Soweyegh, Arab Petro-Politics, Croom Heim, London 1984, s. 141.

Nakasone po powrocie z Bliskiego Wschodu głosił postulaty dotyczące potrzeby po
głębienia współpracy między krajami producentami i importerami surowców. W słowach 
skierowanych do japońskich przedsiębiorców apelował, by nie traktować kontaktów 
z arabskimi partnerami jedynie w kategoriach handlowych. Zwrócił bowiem uwagę na 
ścisły i głęboki związek kwestii naftowych z polityką międzynarodową. Z uwagi na 
strategiczną dla Japonii wartość paliw z Zatoki Perskiej podkreślał on znaczenie nego
cjacji między kontrahentami, w których upatrywał kluczową rolę dla japońskiego rządu. 
Zapewniał, iż rząd podejmie długofalowe starania zmierzające do rozwoju tzw. dyplo
macji naftowej (ang. oil diplomacy)5, jednak stanowisko ówczesnego szefa rządu było 
odmienne. Kakuei Tanaka nie obawiał się możliwości wystąpienia kryzysu naftowego. 
Mógł bowiem oczekiwać wymiernego wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych w sy
tuacji kryzysowej, szczególnie w wyniku nawiązania przez Japonię stosunków dyplo
matycznych z Chinami i załagodzonych sporów gospodarczych.

Wydarzenia 1973 r. na rynku paliwowym spowodowały załamanie się eksportu su
rowców również do Japonii. Pomimo pomyślnie układającej się współpracy państw 
arabskich z Japonią, w wyniku decyzji członków OAPEC kraj ten znalazł się na liście 
odbiorców objętych arabskim embargiem na dostawy ropy naftowej. Podczas klasyfiko
wania importerów wzięto prawdopodobnie pod uwagę wiele czynników określających 
ich postawę wobec państw arabskich. Takim kryterium mogły być stosunki dyploma
tyczne, które Japończycy od zakończenia II wojny światowej inicjowali bardzo wolno, 
liczba placówek oraz kontakty dwustronne, które również pozostawiały wiele do życze
nia. Niejednoznaczny, w opinii arabskich decydentów, mógł być stosunek Japonii do 
Izraela. Brak doświadczeń w prowadzeniu polityki kolonialnej oraz poparcie dla 
Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 242 i dla Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego 



115

ONZ nr 2792 stawiały Japonię w lepszym świetle. Negatywnie oceniano udział rządu 
Japonii w dostawach broni na Bliski Wschód, której po prostu nie dostarczała. Inne dzie
dziny współpracy, które mogły podlegać ewaluacji państw arabskich, jak pomoc tech
niczna, wymiana w zakresie kultury, które nie były przedmiotem stosunków dwustron
nych, tj. japońsko-arabskich potęgowały negatywną ocenę. Bez wątpienia wkład Japonii 
w kształtowanie wymiany handlowej z państwami arabskimi zasłużył na pozytywną 
notę. Stosunek członków państw OAPEC do Japonii określono mianem neutralnego, co 
spowodowało objęcie Japonii embargiem. Pozytywną kategorię uzyskały Wielka 
Brytania i Francja pomimo kompletu negatywnych ocen za stosunki z państwami arab
skimi sklasyfikowane wyżej niż popierające Izrael Stany Zjednoczone czy Holandia, 
przeciwko którym skierowano zasadniczą część „broni naftowej”.

Przed wprowadzeniem embarga na dostawy ropy naftowej jej sprzedaż do Japonii 
odbywała się przede wszystkim na podstawie kontraktów z zachodnimi firmami prowa
dzącymi działalność na Bliskim Wschodzie (81% całkowitego importu w 1973 r.)6. 
W zaistniałej sytuacji Japończycy zmuszeni zostali do podjęcia starań na własną rękę. 
Popularną metodę, stosowaną przez firmy niezrzeszone z koncernami naftowymi, stano
wił udział w licytacjach, w których pozyskiwanie kontraktów na dostawy znacznej, za
dowalającej ilości ropy wymagało podbijania ceny. Na światowym rynku naftowym 
nałożyły się więc dwa zjawiska. Z jednej strony był to niedobór ropy naftowej dostępnej 
w wolnym handlu, z drugiej zachwianie wolnorynkowej ceny baryłki.

6 M.M. Yoshimitsu, Caught in the Middle East. Japan’s Diplomacy in Transition, Lexington Books, 
Lexington Mas. 1984, s. 1-2.

7 Tamże, s. 2.

W Japonii sądzono, że embargo nie będzie trwało długo. Szacowano wielkość zapa
sów oraz zmagazynowanych i transportowanych surowców w zasobach kompanii nafto
wych. Miały one, przy wprowadzeniu oszczędności, wystarczyć na kilkadziesiąt dni (np. 
kuwejcka firma Gulf Oil, czwarta co do wielkości eksportu do Japonii, oszacowała zgro
madzone i przeznaczone dla Japonii rezerwy na 52 dni i dodatkowo 27 dni zaopatrzenia 
tankowcami7). Jak się wkrótce jednak okazało, możliwość wznowienia eksportu ropy do 
Japonii została uzależniona przez państwa OAPEC od stanowiska, jakie zajmie jej rząd 
wobec kluczowych problemów na Bliskim Wschodzie.

Japońską politykę względem konfliktu arabsko-izraelskiego charakteryzował brak 
spójnego, czytelnego na arenie międzynarodowej postępowania. Rząd podejmował de
cyzje na bieżąco w odpowiedzi na przebieg wydarzeń na Bliskim Wschodzie, gdyż nie 
działał według sprecyzowanej taktyki. Była nią raczej troska o rozwój ekonomiczny kra
ju, a jednym z jego czynników - zapewnienie nieprzerwanych dostaw surowców. 
Zaspokojenie wewnętrznych potrzeb energetycznych było warunkowane dostawami od 
zachodnich koncernów naftowych, a zatem zależne od bliskowschodniej polityki Stanów 
Zjednoczonych i Europy. W mniemaniu Japończyków stanowisko państwa w kwestii 
palestyńskiej zostało jasno przedstawione Saudyjczykom w 1971 r. i nie wymagało po
wtórzeń czy potwierdzeń. Nakasone nie uzyskał jednak oczekiwanego zrozumienia ze 
strony państw arabskich, a embargo weszło w życie.

Wobec niepowodzeń prowadzonej przez Japonię polityki wobec państw arabskich 
odpowiedzialność za podejmowane działania scedowano na Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych. Od tego czasu minister tego resortu, Masayoshi Ohira i podwładni mu 
ministrowie Shinsaku Hógen oraz Fumihiko Togo starali się rozwiązać ten problem. 
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Priorytetowo potraktowali zgłoszoną przez państwa arabskie potrzebę japońskiego po
parcia postanowień Rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 242 z 1967 r. Zwracali również 
uwagę na istotę Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego nr 2628 z 1970 r. i popierali koniecz
ność poszanowania praw Palestyńczyków. To właśnie na tych dwóch dokumentach mia
ła się oprzeć japońska odpowiedź na wprowadzone embargo. Jednocześnie na ich pod
stawie sformułowano stanowisko państwa w sprawie konfliktu. Spotkania saudyjskiego 
ambasadora Awni Dadżani z przedstawicielami MSZ Japonii, które odbyły się 19 i 26 
października 1973 r. ułatwiły prezentację. Podczas drugiej wizyty wręczono dyplomacie 
tekst oświadczenia w sprawie stanowiska Japonii w wojnie na Bliskim Wschodzie8. 
Podnoszone przez stronę japońską argumenty poparcia dla wspominanych wcześniej 
rezolucji, zostały uzupełnione o deklarację rządu dotyczącą ponownego zbadania polity
ki względem Izraela. Należy podkreślić, iż powyższy dokument stanowił pierwsze 
oświadczenie rządu japońskiego odnośnie do sytuacji na Bliskim Wschodzie. 
Sformułowano w nim jasno stanowisko państwa, łącząc trzy zasadnicze kwestie: podej
ście do konfliktu arabsko-izraelskiego, sytuację ludności palestyńskiej oraz politykę 
względem Izraela. Analiza dokumentu stwarzała wrażenie, że nie naruszając dobrych 
stosunków z sojuszniczymi Stanami Zjednoczonymi, czyli nie potępiając Izraela, Japonia 
popierała decyzje ONZ. Wspominane rezolucje piętnowały działania Izraela i nakazy
wały wycofanie wojsk z zajętych obszarów, czego nie popierały Stany Zjednoczone.

8 A Statement of Japan ’s Posilion on the Fourth Middle East War.
9 A Statement by Susumu Nikaidó, Chief Cabinet Secretary, November 22, 1973 [w:] R.A. Morse (red.), 

Japan and the Middle East..., s. 56.
10 R. Halloran, Japan Reacts Cautiously to Arab Reprieve on Oil Cut, „The New York Times”, 29 listo

pada 1973 r., s. 65.

Pierwszym symptomem polepszenia stosunków Japonii z państwami arabskimi stała 
się propozycja rządu saudyjskiego, dotycząca oficjalnego potwierdzenia zmiany stano
wiska Japonii względem Izraela. Została ona przekazana osobiście premierowi Kakuei 
Tanace, ministrom Masayoshi Ohirze i Yasuhiro Nakasone, a także najważniejszym 
przedstawicielom Federacji Organizacji Gospodarczych przez dyrektora Arabian Oil 
Company, Sohei Mizuno (19 listopada 1973 r.). Miał on podkreślić potrzebę podjęcia 
natychmiastowych kroków, z uwagi na zbliżające się (zaplanowane na 24 listopada) 
spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw arabskich. Kilka dni później (22 listo
pada) rząd Japonii zapewnił o poparciu dla państw arabskich. Sekretarz rządu, Sumusu 
Nikaidó, wydał komunikat powielający stanowisko MSZ. Dotyczył on trzech kwestii: 
poparcia Japonii konieczności wycofania się Izraela z terytoriów okupowanych w wyni
ku tzw. wojny sześciodniowej w 1967 r., uznania i poszanowania przez Japonię praw 
Palestyńczyków oraz zapowiedzi co do ponownego zanalizowania polityki japońskiego 
rządu względem Izraela9. Zapowiedziane przez państwa arabskie i ogłoszone przez 
Mahmuda Riada, sekretarza generalnego Ligi Państw Arabskich, 27 listopada 1973 r., 
odstąpienie od zapowiedzianej na grudzień 5-proc. redukcji dostaw do Japonii zostało 
przyjęte z umiarkowanym optymizmem10.

W tym samym czasie w japońskim MSZ rozważano wysłanie emisariusza rządowe
go na Bliski Wschód. Pierwszym z państw, które publicznie, na łamach prasy, potwier
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dziły zmianę traktowania Japonii były Zjednoczone Emiraty Arabskie". W obawie przed 
wrogą reakcją państw arabskich, oficjalnie decyzję tę podjęto dopiero miesiąc później. 
8 grudnia 1973 r. wicepremier Takeo Miki wraz z doradcami (wśród których był mini
ster Togo) udali się do państw regionu Zatoki Perskiej. W pierwszej kolejności złożyli 
wizytę w Arabii Saudyjskiej, następnie odwiedzili Egipt, Iran oraz państwa o liczącej się 
pozycji w OAPEC, czyli Syrię, Kuwejt, Katar, a także Zjednoczone Emiraty Arabskie. 
Strategia rozmów polegała na prezentacji japońskiego oświadczenia popierającego sta
nowisko państw arabskich w konflikcie oraz oferowaniu pomocy rozwojowej dla regio
nu. Podejmowane na miejscu próby przekonania liderów odwiedzanych państw w spra
wie japońskiego poparcia dla sytuacji Palestyńczyków zakończyły się sukcesem. Już 
podczas spotkania z królem Fajsalem wicepremier Miki uzyskał słowne zapewnienie 
o wznowieniu oczekiwanego poziomu dostaw ropy do Japonii11 12. Słowa uznania dla ja
pońskiej polityki względem Bliskiego Wschodu wyraził również prezydent 
Zjednoczonych Emiratów Arabskich Zajd Ibn Sułtan Al Nahajjan, określając ją mianem 
pierwszego kroku w kierunku zmian13.

11 Japan Favored (online), Washington Post Online, 7 grudnia 1973 r., http://pqasb.pqarchiver.com/ 
washingtonpost_historical/ (dostęp: 4 lipca 2006 r.).

12 K. Katakura, M. Katakura, Japan and the Middle East, s. 85.
13 Arabu Shiji Meikaku, „Asahi Shimbun”, 11 grudnia 1973 r., s. 1, za: M.M. Yoshitsu, Caught in the 

Middle East, s. 8.
14 Arabs to Increase Oil by 10%, End Japan, Belgium Boycotts, „Intemational Herald Tribune”, 26 grud

nia 1973 r., s. 1, za: UPI, 25 grudnia 1973 r., Kuwejt.
15 Tamże.
16 Saudi Calls on Tokyo to Break With Israel (online), Washington Post Online, 20 listopada 1973 r., 

http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical (dostęp: 4 lipca 2006 r.).

25 grudnia 1973 r. Japonia została uznana przez OAPEC za „naród przyjazny”. 
Państwa arabskie zobowiązały się do anulowania przewidzianej na styczeń 1974 r. 
5-proc. redukcji, a w zamian zaoferowały zwiększenie dostaw o 10%14. Komunikat 
państw arabskich kończył się stwierdzeniem, że zdecydowano się na podniesienie pro
dukcji w styczniu w celu ograniczenia wcześniejszych redukcji o 15%. Nie było jednak 
jasne, na podstawie jakich kryteriów ministrowie przemysłu naftowego państw OAPEC 
dokonali obliczeń. Zauważyli oni jednak „korzystną zmianę” w podejściu strony japoń
skiej do konfliktu, jaka nastąpiła w wyniku wizyty wicepremiera Japonii w państwach 
arabskich. Komunikat wyjaśniał również, że wznowienie dostaw i „specjalne traktowa
nie” Japonii wynikało z obserwowanego pogorszenia stanu gospodarki tego kraju. 
W odpowiedzi źródła w MSZ podały, iż decyzja państw OAPEC była rezultatem „arab
skiej oceny proarabskiej polityki Japonii”, wyrażonej w oświadczeniu rządowym z 22 
listopada 1973 r.15

Jednocześnie należy podkreślić, że japoński rząd nie zerwał stosunków dyploma
tycznych z Izraelem. Żądanie takie pojawiło się ze strony saudyjskiej jeszcze w listopa
dzie 1973 r.16 Podczas wizyty w Rijadzie namawiano do tego wicepremiera Miki, jednak 
ten bezwzględnie odmówił. Oczywiście poświęcenie poprawnych stosunków dyploma
tycznych z Izraelem stawiałoby Japonię w oczach państw arabskich w jeszcze lepszym 
świetle. Nie należy jednak zapominać, iż Japonia utrzymywała również szalenie istotne 
dla jej gospodarki kontakty z żydowskim lobby handlowym i finansowym, poprzez po
średnie i bezpośrednie kontakty przedsiębiorców. Znaczącą trudnością, z jaką borykał 

http://pqasb.pqarchiver.com/
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical
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się rząd Japonii, a która odgrywała kluczową rolę w procesie decyzyjnym, była z jednej 
strony konieczność zapewnienia dostaw arabskiej ropy naftowej, a z drugiej potrzeba 
utrzymania poprawnych stosunków ze Stanami Zjednoczonymi. Dlatego japońską poli
tykę względem Izraela często traktuje się jako pochodną stosunków japońsko-amery- 
kańskich17. W odpowiedzi na japońskie oświadczenie w sprawie poparcia dla stanowi
ska arabskiego w konflikcie, 30 listopada 1973 r. w Nowym Jorku koła żydowskie 
zorganizowały antyjapońską demonstrację, w której wzięli udział również członkowie 
Kongresu pochodzenia żydowskiego18.

17 A. Ikeda, Japan relations with Israel [w;] K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan and the contemporary..., 
s. 157-161.

18 Y. Kuroda, The Oil Crisis and Japan's New Middle East Policy, 1973, Annals of Japan Association 
of Middle East Studies (AJAMES), nr 1, 1986, s. 181, za: S. Sunayama, GCC Relations..., s. 28-28.

19 Review of Recent Developments in Japan 's Foreign Relations [w:] Diplomatic Błue Book for 1973 
(online), The Ministry of Foreign Affairs, Tokyo 1974 http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebo- 
ok/1973/1973-34.htm#**%20Note%202 (dostęp: 5 maja 2006 r.).

20 OWP została utworzona decyzją Ligi Państw Arabskich 15 września 1963 r.
21 UN Generał Assembly Resolution 236 (XXIX), November 22, 1974 (online), United Nations, http:// 

www.un.org/documents/ga/res/29/ares29.htm (dostęp: 29 czerwca 2006 r.).
22 UN Generał Assembly Resolution 3237 (XXIX), November 22, 1974 (online), United Nations, http:// 

www.un.org/documents/ga/res/29/ares29.htm (dostęp: 29 czerwca 2006 r.).
23 UN Generał Assembly Resolution 3237 (XXX), November 10, 1975 (online), United Nations, http:// 

www.un.org/documents/ga/res/29/ares29.htm (dostęp: 29 czerwca 2006 r.). Odesłanie do kluczowych doku
mentów odzwierciedlających drogę uznania praw palestyńskich na arenie międzynarodowej, zob. J. Świeca, 
Bliskowschodni proces pokojowy..., s. 67-68.

24 Polityka zagraniczna Japonii wobec Organizacji Wyzwolenia Palestyny od czasu XXIX sesji 
Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1974 r. do decyzji podjętej przez prezyden
ta Stanów Zjednoczonych Reagana odnośnie do wycofania się oddziałów izraelskich z Bejrutu w 1982 r., 
zob. M.M. Yoshitsu, Caught in the Middle East..., s. 13-40.

25 Diplomatic Efforts Madę by Japan [w:] Diplomatic Bluebook for 1976. Review of Recent Devełopments 
in Japan's Foreign Relations (online), Ministry of Foreign Affairs, Tokyo 1976, http://www.mofa.go.jp/poli- 
cy/other/bluebook/1976/1976-3-l.htm (dostęp: 25 maja 2006 r.).

Udział Japonii w pracach ONZ wiązał się z poparciem dla wypełniania przez strony 
Rezolucji Rady Bezpieczeństwa nr 242 (1967) oraz polegał na dobrowolnym wkładzie 
finansowym, dodatkowym do wydatków ponoszonych wspólnie przez członków 
Organizacji, celem wypełniania zapisów Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 340 
(1973). Podniesiono również sumę wydatków przeznaczanych na rzecz UNRWA. Na ten 
cel 28 listopada 1973 r. rząd Japonii przekazał 5 min USD19.

Szczególnie istotnym wydarzeniem w stosunkach Japonii z Bliskim Wschodem po 
wojnie Jom Kippur było uznanie Organizacji Wyzwolenia Palestyny (OWP20) za repre
zentanta praw narodu palestyńskiego. Stanowisko japońskie poprzedziło przyjęcie przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucji z 22 listopada 1974 r. uznającej prawa narodu pale
styńskiego21, przyznającej OWP status obserwatora przy ZO ONZ22 oraz kolejnej, 
z 10 listopada 1975 r., uznającej prawo OWP do reprezentowania narodu palestyńskiego 
podczas konferencji pokojowej w sprawie Bliskiego Wschodu23. Zbliżona do zapisów po
wyższych dokumentów była opinia japońskiego rządu, który uznał, że OWP mogła stano
wić najlepszą stronę reprezentującą interesy Palestyńczyków podczas rokowań pokojo
wych24. Japończycy podjęli również inne działania propalestyńskie. W kwietniu 1976 r. 
do Japonii przybył Faruka Kadoumi, sprawujący funkcję dyrektora politycznego departa
mentu OWP, następnie 1 lutego 1977 r. otwarto przedstawicielstwo OWP w Tokio25.

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebo-ok/1973/1973-34.htm%2523**%2520Note%25202
http://www.un.org/documents/ga/res/29/ares29.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/29/ares29.htm
http://www.un.org/documents/ga/res/29/ares29.htm
http://www.mofa.go.jp/poli-cy/other/bluebook/1976/1976-3-l.htm
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W styczniu 1978 r. z wizytą do Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Ara
bii Saudyjskiej, promującą współpracę w dziedzinie wymiany kulturalnej oraz wymiany 
specjalistów, udał się minister spraw zagranicznych Japonii, Sunao Sonoda. Podczas 
pierwszej w historii dwustronnych kontaktów wizyty w krajach Zatoki Perskiej (Iran, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar i Arabia Saudyjska) japońskiego premiera Takeo 
Fukudy, jesienią 1978 r., miało miejsce historyczne wydarzenie. W Arabii Saudyjskiej 
podczas podsumowania rozmów Fukuda wygłosił wspólny komunikat rządów państw 
odnośnie do pożądanych przez strony warunków pokoju na Bliskim Wschodzie. 
W oświadczeniu tym była mowa o konieczności wycofania się Izraela z terytoriów oku
powanych, w tym z arabskiego sektora w Jerozolimie, a także o potrzebie uznania praw 
narodu palestyńskiego26. W Tokio pojawiały się spekulacje co do trafności takiego ko
munikatu, wygłoszonego jeszcze przed rozpoczęciem się rozmów w Camp David. 
Niewątpliwie zastanawiała siła oddziaływania Saudyjczyków. Równie dyskusyjne 
były motywy, jakimi w istocie mogli się kierować politycy. W japońskim roczniku 
dyplomatycznym z 1978 r. podkreślono, że szczera wymiana zdań dotycząca kwestii 
pokoju w regionie między premierem Fukudą a liderami państw arabskich stanowiła 
ważny krok w prowadzonej przez Japonię polityce zagranicznej względem Bliskiego 
Wschodu27.

26 K. Katakura, Japan and the Middle East. Toward a Morę Positive Pole, „Energy Policy”, 1992, 
nr 20 (11), s. 1033.

27 Diplomatic Efforts Madę by Japan [w:] Diplomatic Bluebookfor 1978. Review of Recent Developments 
in Japan 's Foreign Relations (online), Ministry of Foreign Affairs, Tokyo 1978, http://www.rnofa.go.jp/poli- 
cy/other/bluebook/1978/1978-3-l.htm (dostęp: 5 maja 2006 r.).

28 T. Tomizuka, Nihon to Sauji Arabia no Keizai Gijutsu Kyouryoku [w:] H. Tamura (red.), Isuramu no 
Meislu Sauji Arabia, Yomuri Press, Tokyo 1976, s. 346-361, za: S. Sunayama, GCC Relations..., s. 30.

2. KONSEKWENCJE PIERWSZEGO SZOKU NAFTOWEGO DLA 
ROZWOJU STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

W wyniku pierwszego szoku naftowego doszło do przewartościowania stosunków 
Japonii ze światem arabskim. O ile podczas wojny Jom Kippur to głównie Japonii zale
żało na udanych kontaktach handlowych, o tyle w wyniku jej zakończenia potrzeba za
cieśniania więzi gospodarczych stała się równie zauważalna po drugiej stronie. Stosunki 
dwustronne charakteryzowała głównie dbałość o rozwój kontaktów gospodarczych.

Już podczas spotkań wicepremiera Mikiego w Rijadzie, w grudniu 1973 r., zawiąza
no komitet do spraw promocji współpracy gospodarczej. Podczas dalszych konsultacji 
podkreślano jednak konieczność zawarcia trwałych porozumień. Stronę arabską intere
sowała wymierna pomoc w rozwoju przemysłu petrochemicznego, rafineryjnego oraz 
przy produkcji stali. Za istotne uważano także zwiększanie liczby wykwalifikowanych 
pracowników dzięki wdrożeniu programów szkoleń28. W podróż po krajach Bliskiego 
Wschodu udał się w lutym 1974 r., w randze ambasadora nadzwyczajnego, były minister 
spraw zagranicznych Japonii Zentaro Kosaka. Wraz z wicepremierem Miki odwiedzili 
szesnaście państw regionu, w tym wszystkie położone nad Zatoką Perską, gdzie prze
prowadzano rozmowy i konsultacje dwustronne, dotyczące współpracy gospodarczej. 

http://www.rnofa.go.jp/poli-cy/other/bluebook/1978/1978-3-l.htm
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Równolegle, minister Nakasone złożył wizytę w Iranie i Iraku. Ocieplenie stosunków 
partnerskich zaowocowało również wizytami przedstawicieli świata arabskiego biznesu 
oraz władz rządowych w Japonii. W grudniu 1973 r. przedstawiciel Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dyrektor generalny Rady 
Wykonawczej Abu Żabi doktor Adnan Pachachi odwiedził Japonię. Podczas tej wizyty 
zainaugurowano działalność ambasady tego państwa w Tokio. W styczniu 1974 r. z mi
sją wielostronnej współpracy do Tokio przybył saudyjski szejk Ahmed Żaki Jemani29. 
Ku zdziwieniu Saudyjczyków, pomimo wstępnych zapewnień odnośnie do zacieśnienia 
współpracy, Japończycy wywiązywali się z nich nadzwyczaj opieszale. Minister prze
mysłu naftowego Arabii Saudyjskiej, Hisham an-Nazir, porównując zaangażowanie 
Stanów Zjednoczonych, państw Europy Zachodniej i Japonii we współpracę z szejkana- 
tami, skonstatował, że Japończycy przez lata nie robili nic innego poza wysyłaniem do 
krajów Zatoki Perskiej wstępnych grup eksperckich zajmujących się analizą danego za
gadnienia30. Podobnego wrażenia nabiera się, analizując dwustronne stosunki między 
Japonią a Kuwejtem, w których uwagę przykuwa liczba misji gospodarczych, jakie 
w różnorakich celach zostały przeprowadzone w krajach Zatoki Perskiej31. Dopiero pod
czas wizyty saudyjskiego ministra do spraw planowania, w Tokio 1 marca 1975 r. pod
pisano dwustronne porozumienie dotyczące współpracy gospodarczej i pomocy tech
nicznej (ang. Agreement on Economic and Technical Cooperation between the 
Government of Japan and the Government of the Kingdom of Saudi Arabia). Prace nad 
jego wdrożeniem wymagały uszczegółowień, dlatego w styczniu 1976 r. do Rijadu przy
był minister handlu międzynarodowego i przemysłu Toshio Komoto. Strona japońska 
przywiązywała ogromną wagę do bezpośrednich kontaktów z arabskimi partnerami. 
Podczas jednej z noworocznych konferencji prasowych premier japońskiego rządu, 
sprawujący tę funkcję w 1975 r. Takeo Miki, wezwał do wdrożenia zmian gospodar
czych, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków z Bliskim Wschodem, w nadcho
dzących dla Japonii, jak określił, „latach trudności”32. Dialog i kooperacja miały być 
lekarstwem na kłopoty, w których tkwiła gospodarka i społeczeństwo Japonii. Stwierdził, 
że skoro Japonia została uznana za „przyjazny naród” przez państwa arabskie oraz aby 
wypełniać zobowiązania bezpieczeństwa, rząd Japonii przejmie rolę pośrednika - me
diatora między rodzimymi przedsiębiorstwami a rządami państw arabskich. Tak bezpo
średnie przyznanie, że prosperity państwa zależy od stosunków z Bliskim Wschodem, 
wskazywałojasno na cele, jakie przyświecały polityce zagranicznej rządu. Równocześnie, 
w okresie po pierwszym szoku naftowym, japońska dyplomacja cechowała się niezwy
kłą dbałością o stronę formalną kontaktów. Gdy wizyty gospodarcze w państwach Zatoki 

29 Promotion of Understanding with Various Foreign Countries [w:] Diplomatic Bluebook for 1973. 
Review of Recent Developments in Japan ’s Foreign Relations (online), The Ministry of Foreign Affairs, 
Tokyo 1974, http://www.mofa.go.jp/policy/other/ bluebook/1973/1973-3-6.htm (dostęp: 5 maja 2006 r.).

30 T. Tada, Shinpan Sabaku no Kuni (The Desert State. A New Edition), The Arab World and Japan 
Revisited, Study Group [w:] Nihon To Arabu. Omoike no Ki (Japan and the Arab World. Memories), 
Rebuilding Japan-Islamic Middle East Relations, Study Group, nr 4, Tokyo 2003, s. 13, za: S. Sunayama, 
GCC Relations..., s. 31.

31 Bilateral Relation (online), Embassy of Japan in the State of Kuwait, http://www.kw.emb-japan.go.jp/ 
english/relations/relations_e.htm (dostęp: 27 maja 2006 r.).

32 D. Oberdorfer, Miki: Japan Faces Bad Yiear (online), „The Washington Post”, 1 stycznia 1975 r., s. A15, 
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/search.html (dostęp: 12 maja 2006 r.).

http://www.mofa.go.jp/policy/other/
http://www.kw.emb-japan.go.jp/
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost/search.html
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Perskiej zdominowane zostały przez spotkania szefów strategicznych resortów rządu 
Japonii, do pozostałych państw arabskich udawali się inni przedstawiciele parlamentu, 
a nawet rodziny cesarskiej. Reprezentanci rządu Japonii wzięli również udział w pogrze
bie zamordowanego w 1975 r. króla Fajsala, w którym wzięło udział wielu przedstawi
cieli światowej dyplomacji. W uroczystości koronacyjnej kuwejckiego szejka Dżabira 
al-Ahmada al-Dżabira as-Sabah, w styczniu 1978 r., uczestniczył minister spraw zagra
nicznych Japonii - Sunao Sonoda.

Wśród udanych projektów zrealizowanych w tamtym czasie w Arabii Saudyjskiej 
należy wymienić budowę i uruchomienie zakładu petrochemicznego przez grupę 
Mitsubishi. Na prośbę Saudyjczyków w pierwszych latach działalności tej fabryki strona 
japońska zaangażowana została również w produkcję i sprzedaż. Wart analizy stał się 
również przykład udanych inwestycji oraz wymiany handlowej z Kuwejtem. Już od po
czątku lat 70. japońskie samochody oraz sprzęt gospodarstwa domowego stawały się 
tam coraz bardziej popularne. Marki takich firm samochodowych, jak Toyota, Nissan 
czy producentów AGD Matsushita, Toshiba, Sony i Hitachi powszechnie rozpoznawano 
i utożsamiano z produktami wysokiej jakości. W kooperacji z Japończykami w Kuwej
cie zbudowano również elektrownie oraz zakłady odsalania wody, a projekty z dziedziny 
telekomunikacji cieszyły się uznaniem Kuwejtczyków. Właśnie takie pionierskie przed
sięwzięcia służyły japońskim firmom jako „trampolina dla rozwoju na terenie krajów 
Zatoki Perskiej”, a także spełniały funkcję sali wystawienniczej dla japońskiego prze
mysłu i techniki33.

33 C. Chuto, Zadankai. Sengo no Wagakuni Chuto Gaikou no Souseki (Round Table Talk. Trial of the 
Japanese Diplomacy Towards Middle East Since the Second World War), Chuto Kenkyo, lipiec 1998, s. 17, 
za: S. Sunayama, GCC Relations..., s. 30.

31 Obliczenia własne na podstawie: H. Shimizu, The Japanese trade contact with the Middle East. Lessons 
from pre-oil period [w:] K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in the contemporary Middle East, s. 49, dane 
za: JETRO 1969, s. 44, 75, 96, 127, 285; Japan Statistical Yearbook 1973—1974, s. 298-299.

35 Por. H. Shimizu, The Japanese trade contact with the Middle East [w:] K. Sugihara, J.A. Allan (red.), 
Japan in the contemporary Middle East, s. 49, dane za: JETRO I969,s. 44,75,96, \T1,285; Japan Statistical 
Yearbook 1973-1974, s. 298-299.

Japonia odgrywała rolę znacznego importera ropy naftowej w zależnościach handlo
wych z krajami rejonu Zatoki Perskiej, a jednocześnie w latach 70. zyskała opinię uzna
nego dostawcy wyrobów gotowych. W strukturze japońskiego eksportu do szejkanatów 
Zatoki Perskiej na początku lat 60. dominowały wyroby tekstylne, jednak ich sprzedaż 
znacznie spadła jeszcze przed wystąpieniem szoku naftowego w 1973 r. Kuwejt impor
tował ponad 20% mniej tekstyliów (spadek z 42,2% w 1960 r. do 21,8% w 1972 r.). 
W Arabii Saudyjskiej odnotowano zmniejszenie udziału tej grupy towarów w rozra
chunkach z Japonią w tych samych okresach z 34% do 15%. Miejsce tekstyliów przej
mowały: metal i produkty metalowe, a także sprzęt i maszyny, tj. produkty odzwiercied
lające rosnącą specjalizację Japonii w wytwarzaniu wyrobów gotowych. W 1972 r. 
w Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej wyroby te odpowiadały za 62,8% oraz 72,3% całkowi
tego importu z Japonii34.

Silniejszy trend obserwowano w strukturze handlu z Iranem i Irakiem, gdzie w 1972 r. 
udział tekstyliów spadł odpowiednio: ponad 30% i 50%, kosztem zwiększenia zakupów 
japońskich produktów metalowych i maszyn (ponad 65% w Iranie i ponad 80% w Ira
ku)35. Trend ten utrzymywał się w całej dekadzie, nie ustępując udziałowi surowców 
energetycznych w handlu.
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Rosnąca zależność handlowa Japonii od regionu stanowi uzasadnienie dbałości 
Japonii o kontakty ze światem arabskim. Analiza danych dotyczących wielkości handlu 
zagranicznego między partnerami: Japoniąa regionem Bliskiego Wschodu, nasuwa spo
strzeżenia, iż powodem wzrostu obrotów była głównie nagła zmiana cen surowców, spo
wodowana pierwszym Szokiem naftowym. To właśnie ropa naftowa stanowiła najwięk
szą część importowanych towarów36. Wykres 4.1 prezentuje wartość japońskiego 
importu z Bliskiego Wschodu od 1965 r. do końca lat 70.37

36 Analiza własna na podstawie danych źródłowych: Statistical Yearbook 1975, United Nations, New 
York 1976, s. 440-465; Statistical Yearbook 1981, United Nations, New York 1983, s. 894-900.

37 Prezentowane dane pochodzą z roczników statystycznych wydawanych przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych i dotyczą wielkości handlu zagranicznego Japonii z Bliskim Wschodem bez wyszczególnie
nia rozrachunków z krajami Zatoki Perskiej.

38 Inne źródła podają, że całkowita wartość importowanej do Japonii ropy naftowej w 1974 r., w stosunku 
do 1973 r., zmieniła się o blisko 15 mld USD (wzrost z 6,72 mld USD do 21,2 mld USD), zob. T. Hamauzu, 
The changing Structure of oil connections [w:] K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in the contemporary 
Middle East, s. 75.

Wykres 4.1. Wartość eksportu z krajów Bliskiego Wschodu do Japonii w latach 1965-1979 (w min USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Statistical Yearbook 1975, United Nations, New York 1976, s. 440- 

465; Statistical Yearbook 1981, United Nations, New York 1983, s. 894-900.

Wynikający ze wzrostu cen ropy naftowej wzrost przychodów budżetów państw 
Bliskiego Wschodu w rozliczeniach z Japoniąprezentuje różnica między danymi z 1974 r. 
a 1973 r., wynosząca ponad 12 min USD. Ten ponadtrzykrotny wzrost japońskiego impor
tu z Bliskiego Wschodu tłumaczy się również powiększeniem wolumenu dostaw 
w związku z zacieśnianiem stosunków handlowych38.
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Japońskie roczniki statystyczne z lat 70. nie podają wielkości handlu zagranicznego 
Japonii z Omanem i Katarem za lata 1970-1972 czy z Bahrajnem do 1973 r., między 
innymi z uwagi na ich znikome wartości. Podobnie przedstawia się kwestia wielkości 
handlu zagranicznego ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, ponieważ w tym wy
padku w związku z ustanowieniem państwowości Emiratów w 1971 r., a później Szo
kiem naftowym, dopiero w 1973 r. odnotowano wymianę handlową z Japonią. Brak 
również danych dla Omanu Traktatowego (zob. Aneks 9). Głównymi partnerami handlo
wymi Japonii w latach 70. pozostawały Arabia Saudyjska i Kuwejt. Wzrost cen surow
ców wzmocnił wzajemną zależność kontrahentów. Japonia z powodu rosnącego uzależ
nienia od ropy naftowej z regionu Zatoki Perskiej została zmuszona do pokrywania 
kosztów droższego importu. W rozliczeniach między tymi państwami powiększała się 
rozpiętość w wartościach importu i eksportu.

Deficyt w bilansie handlowym Japonii odnosił się do rozrachunków z większością 
państw regionu. Wyjątek odnotowano w przypadku Kataru, z którym Japonia utrzymy
wała od 1972 r. do 1977 r. przewagę handlową. Największą wartością deficytu w rozra
chunkach Japonii z całym regionem zamknął się 1974 r. Stosunek wielkości importu do 
eksportu był ponadsiedmiokrotny w odniesieniu do wymiany z Arabią Saudyjską, 
Kuwejtem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Szok naftowy z 1973 r. odcisnął 
również piętno na wartościach przepływów pieniężnych. Tylko w przypadku Arabii 
Saudyjskiej i Kuwejtu w 1974 r. odnotowano czterokrotny wzrost płatności za eksporto
wane do Japonii surowce, w stosunku do 1973 r., a ponadtrzykrotny w odniesieniu do 
handlu z Bahrajnem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Zróżnicowanie wynikało 
ze zmieniającej się wielkości kontraktów oraz cen uzyskiwanych nieraz w drodze bez
pośrednich licytacji. Zmniejszyła się również zależność importowa od przedsiębiorstw 
operujących na Bliskim Wschodzie, z ponad 70% w 1973 r. do ok. 52% w 1979 r., na 
rzecz bezpośrednich kontraktów z producentami39.

” Petroleum Association of Japan, za: T. Hamauzu, The changing Structure of oil connections [w:] 
K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in the contemporary Middle East, s. 73.

Rosnące wydatki przeznaczane na import Japonia starała się wyrównywać powięk
szaniem ilości oraz rodzaju towarów eksportowanych do państw arabskich. Stopniowo 
zwiększała się wartość japońskiego eksportu, który osiągnął najwyższy poziom w rozli
czeniach z Arabią Saudyjską, następnie ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, 
Kuwejtem, Katarem, Bahrajnem i Omanem. O ile przykład wymiany handlowej z Sau
dyjczykami i Kuwejtczykami w latach 70. był wynikiem wcześniejszych starań i przy
gotowań japońskiego rządu i przedsiębiorców, o tyle przypadek Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich oraz pozostałych szejkanatów obrazuje tempo aktywizacji Japończyków za
interesowanych ścisłą współpracą z regionem. Pierwsze kontrakty handlowe pojawiały 
się często jeszcze przez otwarciem misji dyplomatycznych w tych państwach. Kontrakty 
przeradzały się w wieloletnią współpracę handlową, a także wspólne inwestycje w re
gionie Zatoki Perskiej, umożliwiające rozwijanie kontaktów i pogłębianie zależności, na 
czym wielce zależało japońskiemu rządowi. Oprócz arabskich szejkanatów najwięk
szym dostawcą surowców z regionu Zatoki Perskiej do Japonii był Iran i w mniejszym 
stopniu Irak. Japonia cieszyła się bogatymi i wieloletnimi doświadczeniami we współ
pracy z tymi krajami.
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Lata 70. charakteryzowała nie tylko wysoka zależność japońskiej gospodarki od bli
skowschodnich surowców. Japonia nabrała kluczowego znaczenia dla państw arabskich 
eksportujących ropę w miarę zacieśniania się między nimi więzów handlowych. 
Dobitnym przykładem polityki proeksportowej państw Zatoki Perskiej były starania 
zmierzające do przywrócenia Japonii statusu „narodu przyjaznego” i w efekcie cofnięcie 
zakazu eksportu ropy naftowej. Tabela 4.1 przedstawia średni udział oraz wartość im
portu do Japonii z krajów Zatoki Perskiej w latach 70., podany w bieżącej wartości do
lara amerykańskiego.

Tabela 4.1. Średni udział Japonii w strukturze geograficznej eksportu wybranych krajów regionu Zatoki Perskiej w latach 

70. (w % i w min USD)

Kraj Udział w % Wartość w min USD

Oman 48,3 500,2

Bahrajn 35,2 293,2

Kuwejt 34,4 2 434,4

Katar 27,2 311,2

Zjednoczone Emiraty Arabskie 25,6 2 627,8

Arabia Saudyjska 18,5 4 773,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Documentation on Direction of Trade IDOTS), Statistics Historical, 

Database and Browser on CD-ROM, Intemational Monetary Fund, Washington 2002.

Rozwój zależności gospodarczych między Japonią a krajami Zatoki Perskiej znajdo
wał przede wszystkim uzasadnienie w bogactwie występujących tam surowców energe
tycznych. Kraje charakteryzujące się największym wydobyciem takich surowców 
(Arabia Saudyjska, Kuwejt, Zjednoczone Emiraty Arabskie) były w kręgu zainteresowa
nia kontrahentów z Japonii. Podsumowując zarówno starania i osiągnięcia japońskiego 
rządu, jak i przedsiębiorców prywatnych w nawiązywaniu kontaktów z państwami i fir
mami w regionie Zatoki Perskiej, należy zauważyć, że największą wagę (z powodu war
tości zamówień) przywiązywano do kontraktów z Iranem, Irakiem, Arabią Saudyjską 
i Kuwejtem. W kolejnych latach do tej listy dołączyły Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
Katar, Oman oraz Bahrajn, które z powodu zmieniających się uwarunkowań politycz
nych w regionie Zatoki Perskiej stawały się coraz bardziej atrakcyjnymi partnerami han
dlowymi dla Japonii. Jednocześnie wysoko przetworzone i specjalistyczne wyroby ja
pońskiego przemysłu odpowiadały rosnącym potrzebom bogacących się w szybkim 
tempie szejkanatów. Niebagatelną rolę we wzroście przepływów środków finansowych 
do krajów Zatoki Perskiej odegrały skutki szoku naftowego w 1974 r. i związany z nim 
wzrost cen. Spowodowało to zmianę w postrzeganiu Bliskiego Wschodu przez Japonię. 
Rosło znaczenie krajów Zatoki Perskiej w handlu z Japonią, a udział w rozrachunkach 
znacznie się zwiększał. W latach 70. wartość eksportu ośmiu krajów położonych nad 
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Zatoką Perską do Japonii wyniosła 28,4 bln JPY, co stanowiło 19,4% udziału w geogra
ficznej strukturze japońskiego importu40.

40 Talue of Japan Imports by Principal Country (Area) of Origin (1946-2003) [w:] Historical Statislics 
of Japan.

41 A. Nishigaki, Y. Shimomura, The Economics of Development Assistance. Japan ’s ODA in a Symbolic 
World, LTCB Intemational Library Foundation, Tokyo 1999, s. 85-102.

42 Japan's Economic Cooperation in the Middle East (online), MOFA, Japan, http://www.mofa.go.jp/re- 
gion/middle e/relation/coop.html (dostęp: 14 lipca 2006 r.).

Jednym ze środków realizacji polityki zagranicznej wobec arabskich producentów 
ropy naftowej miała być pomoc rozwojowa (ang. Official Development Assistcmce, 
ODA) w postaci środków przekazywanych na korzystnych warunkach. Były to zarówno 
dwu-i wielostronne pożyczki, współpraca techniczna i pomoc ekonomiczna. W założeniu 
japońska pomoc była i jest kierowana do krajów rozwijających się. W latach 70. jej pod
stawowy cel stanowiło uczestnictwo Japonii w kształtowaniu pokoju w świecie, wkład 
w szeroko pojęty rozwój cywilizacyjny, a co za tym idzie - bezpieczeństwo i pomyśl
ność Japonii. Pozytywne doświadczenia Japonii w zakresie korzystania z pomocy mię
dzynarodowej (po II wojnie światowej Japonia była znacznym odbiorcą tego typu pomo
cy) zostały wykorzystane do świadczenia pomocy innym krajom. W latach 60. 
w odpowiedzi na ożywienie gospodarcze Japonia przyłączyła się do grupy państw dona
torów41.

W 1972 r., poprzedzającym wystąpienie pierwszego szoku naftowego, japońska po
moc dla krajów Bliskiego Wschodu nie przekroczyła 0,8% całkowitej sumy, jaką w tam
tym czasie przekazywano potrzebującym regionom w ramach porozumień bilateralnych. 
Jednak już po 1973 r. przekazywano coraz większe środki i w 1977 r. bliskowschodnie 
państwa arabskie były odbiorcą 24,5% światowej pomocy Japonii42. Realizowano pro
jekty z zakresu szkolenia kadr w następujących dziedzinach: elektronika, telekomunika
cja, a także projektowanie map.

Dodatkowo warto podkreślić fakt, że możliwości wspierania krajów Zatoki Perskiej 
przez Japonię nie uwzględniały dostaw sprzętu i wyposażenia wojskowego, pomimo iż 
towary te były szczególnie pożądane przez rządzących arabskimi szejkanatami. 
Odróżniało to japońską politykę współpracy z regionem od wsparcia ze Stanów 
Zjednoczonych oraz państw EWG.

Należy również dodać, iż wobec zmian w stosunkach ze Stanami Zjednoczonymi, 
oraz podjętej i konsekwentnie realizowanej decyzji wdrażania własnej strategii wzglę
dem państw Bliskiego Wschodu, to właśnie pomoc ekonomiczna i techniczna były naj
lepszym sposobem pokojowego wspierania przez Japonię partnerów arabskich.

3. NOWE FORMY WSPÓŁPRACY

Na pozycję Japonii w regionie Zatoki Perskiej znaczny wpływ miało również zaangażo
wanie w konflikt arabsko-izraelski (skuteczny środek w osiąganiu własnych celów eko
nomicznych). Wymagało to jednak podjęcia radykalnych zmian, również na szczeblu 
dyplomatycznym. Otwieranie japońskich placówek w państwach arabskich wymusiło 
szkolenia specjalistów czy zwiększenie zatrudnienia w administracji.

http://www.mofa.go.jp/re-gion/middle
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Mimo że na gruncie japońsko-arabskiej współpracy gospodarczej nie osiągnięto wie
lu spektakularnych sukcesów, warto podkreślić rozwój zarówno formalnych, jak i nieofi
cjalnych kontaktów inicjowanych przez różnorodne gremia z obydwu stron. 
Prawdopodobnie nieświadomość zbieżnych celów ekonomicznych w dwustronnych 
kontaktach oraz brak zrozumienia dla odmienności obyczajów, wynikający z różnic 
międzykulturowych, spowodował wiele niejasności, a te przyczyniły się do nałożenia 
embarga przez państwa arabskie również na Japonię. W rezultacie japońskie środowiska 
naukowe podjęły inicjatywę utworzenia i prowadzenia stowarzyszeń zajmujących się 
badaniami nad kulturą, polityką i gospodarką świata arabskiego. Jeszcze w październiku 
1973 r., z pomocą działającej w Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej Arabian Oil Company 
Ltd., powstał ośrodek zajmujący się współpracą Japonii z Bliskim Wschodem (ang. 
Japan Cooperation Center for the Middle East, jap. Chuto Kydryoku Senta)43. We wrześ
niu 1974 r. założono prywatny instytut zrzeszający zespół doradców zajmujących się 
badaniami gospodarki Bliskiego Wschodu (ang. Japanese Institute for Middle Eastern 
Economics, jap. Chuto Keizai KenkyushÓ)44 45. W lutym 1975 r. utworzono centrum badań 
nad kulturą Bliskiego Wschodu (ang. Middle Eastern Culture Center, jap. Chuto Bunka 
Senta)43. Był to instytut naukowy zajmujący się nie tylko badaniami nad kulturą, ale 
także nad archeologią czy historią. W ramach pracy muzeum rozpoczęto również dzia
łalność wystawienniczą.

43 Japan Cooperation Center for the Middle East (online), www.jccme.or.jp/ (dostęp: 21 maja 2006 r.).
44 Japan Institute for Middle Eastern Economics (online), jime.ieej.or.jp/ (dostęp: 21 maja 2006 r.).
45 Middle Eastern Culture Center (online), http://www.meccj.or.jp/index.html (dostęp: 21 maja 2006 r.).
46 M. Sadria, Western Asian studies in Japan. Steps and achievements (online), The University of Tokyo, 

www.Lu-tokyo.ac.jp/IAS/HP-e2/papers/sadria-r.html (dostęp: 21 maja 2006 r.).

Pojawiały się również inicjatywy edukacyjne. Powołano towarzystwo promujące 
studia bliskowschodnie w Japonii (ang. Society for Near Eastern Studies in Japan, jap. 
Nippon Oriento Gakkai). Z podobną inicjatywą wystąpił Instytut Krajów Rozwijających 
się (ang. Institute of Developing Economies), kiedy w 1975 r. rozpoczął wdrażanie dłu
gookresowego projektu dotyczącego studiów bliskowschodnich (ang. Middle East 
ConsolidatedStudies). Organizacja ta miała zajmować się prowadzeniem szeroko zakro
jonych badań nad gospodarką regionu, promocją nauki oraz rozszerzeniem zaintereso
wania zagadnieniami językowymi. Jej aktywność naukowa objawia się również publika
cją periodyku (ang. Middle Eastern Comprehensive Studies, jap. Chuto Sógó Kenkyu) 
zawierającego wyniki prac najwyższej klasy japońskich specjalistów. W Osace pod au
spicjami działającego tam muzeum etnologicznego (ang. NationalMuseum of Ethnology 
in Osaka) zorganizowano trwający ponad dwa lata interdyscyplinarny projekt badań nad 
islamem oraz przemianami społecznymi na Bliskim Wschodzie (ang. Islam and the 
Social Changes in the Middle East). Potrzeba współpracy w wielu dziedzinach zaowo
cowała zainicjowaniem wymiany doświadczeń między japońskimi a arabskimi naukow
cami46. Po powrocie japońskiej delegacji z podróży po Bliskim Wschodzie w 1978 r. 
utworzono National Research Center for Middle Eastern Studies.

Japońskie koła związane z biznesem powołały stowarzyszenia stawiające sobie za 
cel poznawanie i rozwijanie współpracy między parterami zainteresowanymi inwesty
cjami w krajach Zatoki Perskiej: z Arabią Saudyjską w 1973 r. (ang. Japan-Saudi Arabia

http://www.jccme.or.jp/
jime.ieej.or.jp/
http://www.meccj.or.jp/index.html
http://www.Lu-tokyo.ac.jp/IAS/HP-e2/papers/sadria-r.html
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Co-operationAssociatiori), ze znaczącym udziałem prezesaArabian Oil Company Ltd.47 *; 
ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi w 1974 r. (ang. Japan-UAE Society, jap. Nihon 
Arabu Shuchou Kokurempó Kyókai) oraz Katarem w 1976 r. (ang. Japan-Qatar 
Friendship Society, jap. Nihon Kataru Yiikó Kyókai)Ai.

H. Shimizu, The Japanese trade contact with the Middle East. Lessonsfrom pre-oilperiod, K. Sugihara, 
J.A. Allan (red.), Japan in the contemporary..., s. 52.

41S. Sunayama, GCC Relations... s. 32.
49 R.A. Morse (red.), Japan and the Middle East inAlliance Politics, University Press ofAmerica, Lanham 

1986, s. 44.
50 K. Katakura, M. Karakura, Japan and the Middle East, s. 129-142.
51 Bilateral Relation (online), Embassy of Japan in the State of Kuwait, www.kw.emb-japan.go.jp/en- 

glish/relations/relationse.htm (dostęp: 27 maja 2006 r.).

W wyniku szoku naftowego znacząco wzrosło zainteresowanie światem arabskim. 
Liczba wiernych wyznających islam w 1978 r. wynosiła już nie 5 tys., jak w 1973 r., lecz 
50 tys.49 Ministerstwo Edukacji Japonii w porozumieniu z lokalnymi uczelniami organi
zowało wymianę studentów. Japończycy w latach 70. studiowali w większości państw 
Bliskiego Wschodu: kilkoro również w krajach Zatoki Perskiej (w 1986 r. w Arabii 
Saudyjskiej sześcioro). Liczba arabskich studentów przebywających w Japonii w 1975 r. 
nie przekroczyła czterdziestu osób. Nie wszyscy uzyskiwali wsparcie finansowe w po
staci stypendiów rządowych. Studenci z zamożnych szejkanatów naftowych samodziel
nie pokrywali koszty pobytu50.

Kontakty te uzupełniła wymiana sportowa, szczególnie widoczna w dziedzinie sztuk 
walki. W 1964 r. reprezentacja Kuwejtu brała udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio. 
W 1974 r. powstało stowarzyszenie promujące judo (ang. Kuwait Judo Assocation). Jego 
arabscy członkowie wzięli udział w turnieju, który odbył się w Tokio w październiku 
1978 r. o puchar Kanó JigorćF.

http://www.kw.emb-japan.go.jp/en-glish/relations/relationse.htm




ROZDZIAŁ V

KONSEKWENCJE PRZEMIAN W IRANIE DLA 
STOSUNKÓW JAPONII Z MONARCHIAMI ZATOKI 

PERSKIEJ

1. JAPONIA I SZEJKANATY ZATOKI PERSKIEJ WOBEC 
REWOLUCJI W IRANIE

Pod koniec lat 70. doszło do eskalacji kolejnego konfliktu w rejonie Zatoki Perskiej. 
Wybuchła rewolucja islamska w Iranie, której konsekwencje odczuł zarówno świat arab
ski, jak i kraje Zachodu.

Konflikt w Iranie zagrażał przede wszystkim sąsiadującym w Zatoce Perskiej szejka- 
natom. Nowe władze irańskie rozpoczęły propagowanie haseł rewolucyjnych w duchu 
religijnym, głównie wśród szyitów zamieszkujących rejon, co nie spotkało się z zado
woleniem lokalnych władców i wzmagało antagonizm'. Kraje te łączyła jednocześnie 
wspólnota interesów gospodarczych. W latach 70. wszystkie czerpały coraz większe zy
ski ze sprzedaży surowców energetycznych, wszystkie pozostawały równocześnie 
w znacznym stopniu uzależnione od zachodnich rynków zbytu. Jak pokazały doświad
czenia podwyżek cen w 1973 r., pomimo horrendalnie wysokich zysków ze sprzedaży 
ropy spowodowany nimi długotrwały kryzys przyniósł także negatywne konsekwencje 
dla krajów eksporterów. Nie zmieniało to faktu, iż postulaty podnoszenia cen surowców 
były wciąż żywe. Analizowano je również na Zachodnie. Jeszcze przed wybuchem re
wolucji islamskiej w Iranie w okresie napięć wewnętrznych spodziewano się podwyżek 
cen surowców1 2. Wraz z wybuchem rewolucji odżyły wspomnienia dyktatu cenowego 
państw OPEC i wywołało to nerwową atmosferę na rynku naftowym. Kolejny, nagły 
wzrost cen ropy w 1979 r. wywołany został przerwami w eksporcie ropy z pochłonięte
go walkami Iranu.

1 J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, s. 343.
2 T. Allaway, Iran crisis may raise oil prices, „The Sunday Times Business News”, 22 października 

1978 r., nr 8103, s. 72.

Zachowanie firm zajmujących się handlem drożejącymi surowcami wpływało na re
akcję rządów państw importerów. Niepokój o ciągłość dostaw surowców wykazywał 
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japoński rząd. W tamtym czasie irańska ropa naftowa stanowiła około 13% całkowitych 
dostaw ropy naftowej do Japonii (średnio na przestrzeni lat 70. blisko 27%)3, a japoński 
rząd był pośrednio zaangażowany w inwestycje w krajach rejonu Zatoki Perskiej, z cze
go największe prowadzono w Iranie. Wraz z eskalacją kryzysu i coraz szerszego oddzia
ływania jego skutków w świecie japońska polityka zagraniczna w odniesieniu do państw 
regionu Zatoki Perskiej stała się coraz bardziej czytelna. Należy bowiem podkreślić, iż 
w tamtym czasie traktowano je w homogeniczny sposób. Stosunki irańsko-japońskie, 
a także ich zależność od bliskowschodniej polityki Stanów Zjednoczonych stały się 
przedmiotem analiz lokalnych szejków. Aktywność Japonii w Iranie mogła wskazywać 
na jakość i rodzaj współpracy Japonii z monarchiami Zatoki Perskiej i wpływać na ewo
lucję stosunków dwustronnych, rozumianych wówczas głównie w kategoriach gospo
darczych, tj. długoterminowych kontaktów oraz wspólnych przedsięwzięć. Inwestorzy 
i politycy w Japonii, kreśląc plany zaangażowania na Bliskim Wschodzie, doszukiwali 
się wielu podobieństw inwestycji w Iranie do przedsięwzięć w pozostałych krajach4.

3 Obliczenia własne na podstawie danych:. Imports of Crude Oil by Region and Country (F. Y. 1970-2001) 
[w:] Historical Statistics of Japan (online), Statistics Bureau & Statistical Research and Training Institute, 
(dostęp: 21 maja 2006 r.), http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/10-12.xls.

4 S. Sunayama, GCC Relations with Japan, Gulf Research Center, Dubai 2003, s. 37-38.
5 RJ. Samuels, The Business of the Japanese State, Ithaca, Comell University Press, New York 1987, za: 

T. Hamauzu, The changing Structure of oil connections [w:] K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in the con- 
temporary Middle East, New York and London, 1991, s. 76. Była to parafraza słów Den Xiaopinga „bez 
względu na kolor futra kota: czarny czy biały, tak długo jak łapie myszy, to dobry kot”.

6 Analiza działań japońskiej dyplomacji na podstawie corocznych raportów ministerialnych wskazuje 
jednorodność i powtarzalność polityki zagranicznej względem krajów regionu. Por.: Diplomatic Efforts Madę 
by Japan [w:] Diplomatic Bluebook for 1977 (online), Public Information Bureau, The Ministry of Foreign 
Affairs, Japan, Tokyo 1977 (dostęp: 5 maja 2006 r.), www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1977/1977-3-  
l.htm; Diplomatic Efforts Madę by Japan [w:] Diplomatic Bluebookfor 1978 (online), Public Information 
Bureau, The Ministry of Foreign Affairs, Japan, Tokyo 1977 (dostęp: 5 maja 2006 r.), http://www.mofa.go.jp/ 
policy/other/bluebook/1978/1978-3-l.htm.

Podejmowane przez japoński rząd działania odnośnie do sytuacji na Bliskim 
Wschodzie były zgodne z priorytetami wewnętrznej polityki gospodarczej, której celem 
był szybki rozwój. Z tego powodu koncentrowano się na możliwościach uzyskania do
godnych warunków kontraktów na dostawy surowców. W często przytaczanym wywia
dzie dla prasy przedstawiciel japońskiego MITI, używając dosadnej metafory, powie
dział, że „bez względu na kolor futra kota: czarny czy biały, tak długo jak przynosi ropę, 
jest mile widziany”5. Głównie w tym kontekście należy więc analizować japońskie zaan
gażowanie w rejonie Zatoki Perskiej podczas rewolucji islamskiej w Iranie. Warto rów
nież podkreślić wpływ zbieżności interesów gospodarczych Japonii i Stanów 
Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Amerykanie, chroniąc imperium najpierw sza
cha Rezy, później Mohammada, zapewniali funkcjonowanie i gwarantowali bezpieczeń
stwo japońskich inwestycji w Iranie. Wskutek przemian w Iranie Japończycy postawili 
sobie za cel utrzymywanie jak najlepszych stosunków ze wszystkimi producentami su
rowców w rejonie Zatoki Perskiej6.

Irańska ropa naftowa plasowała się w centrum zainteresowania japońskich odbior
ców. Odpowiedź Japonii na wydarzenia w Iranie stanowiła wypadkową interesów go
spodarczych w regionie oraz wypełniania sojuszniczych zobowiązań wobec Stanów 
Zjednoczonych. Japońska dyplomacja prowadziła więc politykę wyczekiwania w sto

http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/10-12.xls
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1977/1977-3-l.htm
http://www.mofa.go.jp/


131

sunku do posunięć Stanów Zjednoczonych oraz zgłaszanych przez szejkanaty znad 
Zatoki Perskiej potrzeb w zakresie japońskiego zaangażowania militarnego w utrzyma
nie bezpieczeństwa w regionie. Stanowisko takie prezentował wiceminister spraw za
granicznych Japonii w latach 1979-1982, Masuo Takashima, oceniając sytuację, w jakiej 
znalazła się Japonia podczas przemian w Iranie7.

7 M. Yoshitsu, Caught in the Middle East, op.cit., s. 41.
" Szerzej na temat inwestycji w Iranie, zob. Takahashi K., The Iran-Japan petrochemical project [w:] 

K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in the contemporary Middle East, s. 83-93; M. Yoshitsu, Caught in the 
Middle East, op.cit., s. 41-43.

9 T. Hamauzu, The changing Structure of oil connections [w:] K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in the 
contemporary Middle East, s. 76.

10 Negocjacje japońsko-irańskie w sprawie budowy rafinerii, zob. M. Yoshitsu, Caught in the Middle 
East..., s. 41.

11 Tamże, s. 48.

Japońskie decyzje co do Iranu były warunkowane wspólnymi inwestycjami realizo
wanymi na podstawie kontraktu zawartego za czasów panowania szacha Rezy. Wspólny 
projekt dotyczył budowy rafinerii w Bandar Shahpur, przemianowanej w 1979 r. w Ban- 
dar Imam Chomeini8. We współpracy z inwestorami irańskimi jeszcze w 1973 r. założo
no firmę Iran-Japan Petrochemical Company (IJPC), która miała realizować wspólne 
przedsięwzięcie. Zakończenie inwestycji przeciągało się w czasie z powodu wojny Jom 
Kippur, a także wzrostów cen ropy narzuconych przez OPEC, czego najbardziej doma
gał się szach Iranu. Wiosną 1979 r. z powodu napiętej sytuacji wewnętrznej w Iranie, 
której wymierny rezultat stanowiło zmniejszenie dostaw zakontraktowanych wcześniej 
surowców dla Japonii, przerwano realizację przedsięwzięcia. W takich okolicznościach 
zawieszenie prac wzmacniało pozycję negocjacyjną Japończyków. Atut ten starano się 
wykorzystać podczas prowadzonych rozmów dotyczących kontraktów naftowych.

W sytuacji niedostatku irańskiej ropy na rynku, w marcu 1979 r. koncerny międzyna
rodowe zredukowały dostawy surowców do swoich odbiorców kontraktowych. Firma 
BP zawiesiła dostawy dojapońskich rafinerii, a Exxon ograniczyłaje o połowę9. Pierwszy 
transport ropy do Japonii od czasu rewolucji miał miejsce stosunkowo szybko, bo 5 mar
ca 1979 r., nie wystarczyło to jednak na pokrycie jej potrzeb. Negocjujący ze strony ja
pońskiej przedstawiciele rządu, uzyskawszy zapewnienia w sprawie zwiększenia irań
skiego eksportu ropy do Japonii, ostatecznie postanowili dokończyć realizację projektu 
budowy rafinerii. Jego wartość w sytuacji rosnących cen ropy naftowej na rynkach prze
kroczyła pierwotny plan10. Ewentualne zaniechanie realizacji przedsięwzięcia prowadzi
łoby do dużo gorszych skutków niż krótkotrwałe działanie wbrew polityce sojuszni
czych Stanów Zjednoczonych. Obawiano się bowiem, iż inwestycja ta będzie stanowiła 
negatywny symbol japońskiej współpracy na Bliskim Wschodzie11. Japońskiemu rządo
wi zależało bardziej na budowaniu wizerunku pewnego i godnego zaufania partnera 
w biznesie niż państwa angażującego się w wewnętrzne konflikty. Zrozumiałe jest, że 
dla odległej i ubogiej w surowce energetyczne Japonii region Zatoki Perskiej stanowił 
główne źródło dostaw.

Nowe siły polityczne rządzące Iranem starały się stopniowo przywrócić produkcję 
ropy naftowej, zawieszoną w wyniku szerzących się protestów pracowników oraz zmian 
w okresie przejściowym po obaleniu szacha. Pomiędzy listopadem 1978 r. a czerwcem 
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1979 r. straty w wydobyciu sięgały do 2,5 min baryłek ropy dziennie12. Pomimo starań 
rządu wielkość produkcji, w sytuacji ogólnego zastoju w przemyśle wydobywczym, nie 
wystarczała na wywiązanie się z podpisanych wcześniej kontraktów z zagranicznymi 
firmami, co w pewnym stopniu napędzało spiralę wzrostu cen. Aby przeciwdziałać dal
szym konsekwencjom ekonomicznym podwyżek cen surowców i zapewnić równowagę 
na rynku, Arabia Saudyjska podjęła decyzję o zwiększeniu produkcji o kilka punktów 
procentowych, na tyle szacowano bowiem niedobór. Nie spowodowało to jednak stabi
lizacji cen ropy naftowej. Następowały dalsze podwyżki. Odpowiadali za nie zarówno 
członkowie OPEC, podejmujący takie decyzje autonomicznie, jak i firmy czy pośredni
cy spekulujący na rynku o niemal każdą baryłkę. W takiej sytuacji niewiele państw mo
gło sobie pozwolić na zakupy po wyższych cenach, które od grudnia 1978 r. do grudnia 
1979 r. wzrosły z blisko 13 USD za baryłkę do około 30 USD13. Bez wątpienia w dogod
niejszej sytuacji znajdowała się zamożna Japonia.

12 Oil Price History andAnalysis (online), WTRG Economics, http://www.wtrg.com/prices.htm (dostęp: 
12 czerwca 2006 r.).

13 Ceny przy bieżących transakcjach z natychmiastową dostawą, dla tzw. arabskiej lekkiej (ang. arabian 
light), za: Oil. Spot crude prices [w:] Statistical Review of World Energy 2006 (online), British Petroleum, 
http://www.bp.com (dostęp: 8 lipca 2006 r.).

M Napięcie na linii Tokio - Waszyngton sięgnęło zenitu, gdy sekretarz stanu w administracji prezydenta 
Cartera, Cyrus Vence podczas spotkania z Saburo Okitą, ministrem spraw zagranicznych Japonii (10 grudnia 
1979 r.), oskarżył stronę japońską o pomoc łrańczykom poprzez dokonywanie zakupów ropy naftowej, 
co pozwalało na obejście amerykańskich sankcji - zamrożenia aktywów finansowych. Vence określił zacho
wanie Japonii jako „niewrażliwe”, co przedostało się do prasy i było w późniejszym okresie często cytowane, 
jak np. podczas spotkania premiera Ohiry i ministra Okity z prezydentem Carterem w marcu 1980 r. 
Por. R. Morse, Japan 's oil diplomacy is dead(online), The Japan Times Online, 8 marca 2003 r., http://search. 
japantimes.co.jp/cgibin/eo20030308ro.html (dostęp: 4 września 2003 r.). Strona japońska odpowiedziała za
równo oburzeniem dla nazbyt kategorycznego stawiania spraw przez Amerykanów, jak i decyzją zmniejsze
nia importu irańskich surowców. Pomimo to sporu nie zażegnano. Nie załagodziło go spotkanie Roberta 
Carswella, amerykańskiego sekretarza skarbu, z wiceministrem finansów Japonii, Takehiro Sagamim 
(17 grudnia 1979 r.) i szczegółowe wyjaśnienia. Japoński minister był oburzony, gdy w bezpośredni sposób 
stawiano zarzuty celowego działania na szkodę Stanów Zjednoczonych. Wywiad własny M.M. Yoshitsu 
z ministem Takehiro Sagami, w: M.M. Yoshitsu, Cought in the Middle East..., s. 45.

Napiętą sytuację w rejonie Zatoki Perskiej skomplikowało zajęcie amerykańskiej 
ambasady w Teheranie przez uzbrojonych irańskich studentów. Przetrzymywanie za
kładników przez ponad rok wpłynęło na zmianę podejściajapońskiego MSZ. Sojusznicze 
Stany Zjednoczone nie od razu doczekały się jednak poparcia Japonii w celu rozwiąza
nia problemu. W grudniu, w miesiąc po wydarzeniach w Teheranie, ambasador Japonii 
przy ONZ wystosował odpowiednie oświadczenie, potępiające działania Irańczyków. 
Odwlekanie decyzji było warunkowane handlem ze stroną irańską, a dodatkowo na po
czątek grudnia zapowiedziano zwiększenie eksportu do Japonii. Pod koniec listopada 
japońskie MITI wydało zakaz zakupów tychże surowców, ale pomimo tego ładunki 
znajdujące się już w drodze do Japonii nie zostały zawrócone. Napięta sytuacja ze 
Stanami Zjednoczonymi ugruntowała jednak japońskich decydentów w przekonaniu 
o słuszności prowadzonej polityki bliskowschodniej, która uwzględniała głównie włas
ny interes ekonomiczny14. Ewentualna zmiana stanowiska względem rewolucyjnego 
Iranu oznaczałaby dodatkowo uległość Japonii wobec polityki Stanów Zjednoczonych, 
co w mniemaniu japońskich polityków mogłoby negatywnie zaważyć na stosunkach 
z pozostałymi krajami Zatoki Perskiej. Obawy te nie potwierdziły się. Wiosną 1980 r. 

http://www.wtrg.com/prices.htm
http://www.bp.com
http://search
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przyjętojednakalternatywnąstrategię-współpracy  z państwami Europejskiej Wspólnoty 
Gospodarczej15. Tym samym oczekiwano łagodniejszej reakcji odwetowej ze strony 
irańskiego rządu.

15 M.M. Yoshitsu, Cought in the Middle East..., s. 46-61.
16 Tamże, s. 42.
17 Problem kryzysu w Iranie w kontekście bliskowschodniej polityki Stanów Zjednoczonych omawia 

Zbigniew Brzeziński, zob. Z. Brzeziński, Cztery lata w Białym Domu. Wspomnienia Doradcy do spraw 
Bezpieczeństwa Państwa 1977-1981, Wszechnica Społeczno-Polityczna, Warszawa 1989, s. 339-380.

18 Peter Calvocoressi analizuje przyczyny wątpliwości krajów Europy i Japonii co do powodzenia po
wszechnego bojkotu ekonomicznego Iranu. Zob. P. Calvocoressi, Polityka międzynarodowa 1945-2000, 
Wydawnictwo „Książka i Wiedza”, Warszawa 2002, s. 471.

19 Wywiad M. Yoshitsu z wiceministrem do spraw międzynarodowych w japońskim M1T1 - Naohiro 
Amaya [w:] M. Yoshitsu, Caught in the Middle East..., s. 50.

Wraz z rozpoczęciem interwencji sowieckich sił wojskowych w grudniu 1979 r. 
w Afganistanie władze w Tokio zaniepokoiła kwestia politycznej obecności Związku 
Radzieckiego na Bliskim Wschodzie. Obawiano się możliwości przerwania dostaw ropy 
naftowej do krajów zachodnich, głównych odbiorców arabskich surowców, co nie
uchronnie prowadziłoby do zbrojnej akcji odwetowej. Japoński minister spraw zagra
nicznych udzielił wywiadu, w którym wyraził przekonanie, że ,Jeśli rozpocznie się III 
wojna światowa, to niewątpliwie będzie to na Bliskim Wschodzie”16. Rosjanie mogliby 
przejąć japońskie inwestycje w Iranie, w tym budowaną z mozołem rafinerię w Banda- 
rze. Opanowana przez Rosjan mogła zostać również droga morska przez Cieśninę 
Ormuz, którą tankowcami transportowano surowce do Japonii. Nie było również wów
czas wiadomo, czy Stany Zjednoczone nadal będą się angażować w rozwiązanie kryzy
su w Iranie, jeśli niezbędne dla przy wrócenia istniejącego za szacha porządku stałoby się 
przeprowadzenie akcji zbrojnej17.

Bezwarunkowe poparcie dla krajów Zatoki Perskiej udzielone przez prezydenta 
Stanów Zjednoczonych Jimmy’ego Cartera w orędziu o stanie państwa w styczniu 
1980 r. było dla Japonii sygnałem kierunku działań, jakie powinna podjąć, uwzględnia
jąc amerykańską politykę zagraniczną odnośnie do tego regionu. Gdy 7 kwietnia 1980 r. 
prezydent Carter podjął decyzję o zerwaniu stosunków dyplomatycznych z Iranem oraz 
o wprowadzeniu sankcji gospodarczych, zaapelował do sojuszników o poparcie. Pomimo 
wątpliwości18 przeciągana w czasie decyzja odstąpienia od zakupu irańskiej ropy została 
ogłoszona przez Japonię 18 kwietnia 1980 r. W opinii japońskiego MITI kontrakt zakła
dał zbyt wysokie ceny19. Japończycy słusznie spodziewali się pozytywnego odzewu ze 
strony Stanów Zjednoczonych, nawet kosztem krótkotrwałej utraty ropy naftowej z Ira
nu. Odpowiedź nadeszła wraz z irańskim embargo na dostawy surowca do Japonii. 
W wyniku konsultacji ministerialnych między państwami EWG i Japonią wypracowano 
łagodniejsze od amerykańskiego stanowisko względem sankcji nakładanych na Iran. 
24 kwietnia 1980 r. rząd Japonii zdecydował zmniejszyć liczbę personelu dyplomatycz
nego w Teheranie, wprowadzić znaczne ograniczenia wjazdowe dla Irańczyków, a także 
powstrzymać się od podpisania nowych kontraktów handlowych z Iranem. Zadowolenie 
premiera Masayoshi Ohiry z przyjęcia rozwiązania, które powinno odpowiadać potrze
bom skomplikowanej sytuacji i zaangażowanych stron, nie trwało długo. Z zaskoczeniem 
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i oburzeniem przyjęto informację o nieudanej amerykańskiej operacji odbicia zakładni
ków z ambasady w Teheranie20.

20 M. Yoshitsu, Cought in the Middle East..., s. 52.
21 J. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, s. 301-303.
22 M. Yoshitsu, Caught in the Middle East..., s. 57-58.
25 Diplomatic Effords Madę by Japan [w:] Diplomatic Bluebook 1980. Review of Recent Developments in 

Japan 's Foreign Relations (online), MOFA, Japan, Tokyo 1980, www.mofa.go.jp/policy/other/bluebo- 
ok/1980/1980-3-l.htm (dostęp: 21 czerwca 2006 r.).

2,1 Tamże.
25 Diplomatic Effords Madę by Japan [w:] Diplomatic Bluebook 1981. Review of Recent Developments in 

Japan's Foreign Relations (online), MOFA, Japan, Tokyo 1981, www.mofa.go.jp/policy/other/bluebo- 
ok/1981/1981-3-l.htm (dostęp: 21 czerwca 2006 r.).

Wdrożenie przez Japonię wspólnych z krajami EWG ustaleń co do polityki wzglę
dem Iranu napotkało na nieoczekiwane trudności wewnętrzne. Nagła śmierć premiera 
Ohiry zbiegła się z trwającą kampanią wyborczą do obu izb japońskiego parlamentu, 
a brak odpowiedniego, w opinii rządzącej partii, następcy, doprowadził do wyboru na 
stanowisko szefa rządu niepopularnego i zdecydowanie mniej charyzmatycznego od 
swojego poprzednika Zenkó Suzukiego21. W krótkim czasie po objęciu urzędu premier 
zdystansował się od wydarzeń w Iranie, wskazując na Stany Zjednoczone jako stronę 
kompetentną do rozwiązania problemu. Skierował więc Japonię w stronę zawieszonej 
współpracy z Iranem. Gdy w styczniu 1981 r. uwolniono amerykańskich zakładników, 
gabinet Suzukiego postanowił odbudować kontakty z Iranem22. Przyjęta wówczas takty
ka była możliwa do wdrożenia z uwagi na wiele uwarunkowań łagodzących kryzysową 
sytuację.

Eskalacja niestabilności politycznej oraz militarnej w rejonie Zatoki Perskiej nie sta
nowiła dla Japonii przeszkody w podejmowaniu dwu- i wielostronnej współpracy. 
W wyniku irańskiego embarga na dostawy ropy do Japonii oraz spadku wolumenu irań
skiego oraz irackiego eksportu, rozwijano współpracę z pozostałymi partnerami arabski
mi regionu. W lutym i marcu 1980 r. z wizytą do krajów Zatoki Perskiej, jako przedsta
wiciel rządu Japonii, wybrał się były minister spraw zagranicznych Sunao Sonoda23. Już 
podczas pierwszego spotkania w Abu Żabi prowadził rozmowy dotyczące współpracy 
w przemyśle naftowym, warunkowano je jednak japońskim poparciem dla OWP. Sonoda 
odwiedził również Irak, Syrię, Arabię Saudyjskąi Oman. Saudyjczycy uzależniali udział 
Japonii w rozbudowie lokalnego przemysłu od zaangażowania w kwestii palestyńskiej. 
Osobną, lecz szczególnie istotną kwestią poruszaną w pozostałych państwach, był ja
poński udział w powstrzymywaniu ewentualnych ambicji Związku Radzieckiego w sto
sunku do regionu Zatoki Perskiej. Temat obecności militarnej Japończyków przy umoc
nieniu pokoju w rejonie Zatoki Perskiej podjął sułtan Omanu Kabus Ibn Sa’id, podczas 
spotkań z ministrem Sonodąw Maskacie24.

Doświadczenia braku przejrzystości japońskiej polityki wobec konfliktu arabsko- 
-izraelskiego na początku lat 70. oraz wnioski wyciągnięte przez japoński rząd z wizyty 
ministra Sonody w regionie Zatoki Perskiej, zaowocowały pomysłem aktywniejszego 
działania Japonii w tej newralgicznej na Bliskim Wschodzie kwestii. We wrześniu 
1980 r. doszło do spotkania ministrów spraw zagranicznych Japonii i Izraela. W grudniu 
tego roku japoński minister Masayoshi Ito odwiedził Egipt25. Celem spotkań było zwięk
szenie udziału Japonii w rozmowach pokojowych poprzez prowadzenie ich bezpośred

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebo-ok/1980/1980-3-l.htm
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebo-ok/1981/1981-3-l.htm
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nio ze stronami konfliktu, co przyniosło diametralną zmianę wizerunku polityki zagra
nicznej Japonii w świecie, ale przede wszystkim rosnąca troska premiera Suzukiego 
w kwestii bezpieczeństwa energetycznego, wynikające ze zmniejszenia dostaw ropy 
z Iranu w wyniku wprowadzonego w kwietniu 1980 r. bojkotu26.

26 M. Yoshitsu, Caught in the Middle East, s. 58.
27 Przyczyny wojny, wśród których podkreśla się tę oficjalną, tj. spór graniczny pomiędzy Irakiem a Ira

nem, badał Marek M. Dziekan, zob. M.M. Dziekan, Irak. Religia i polityka, Dom Wydawniczy Elipsa, 
Warszawa 2004, s. 162-197. Przebieg wojny zanalizowali m.in. J. Modrzejewska-Leśniewska, Walka o he
gemonię w rejonie Zatoki Perskiej. Wojna iracko-irańska 1980-1988 [w:] A. Bartnicki (red.), Zarys dziejów 
Afryki i Azji. Historia konfliktów 1869-2000, „Książka i Wiedza”, Warszawa 2002, s. 552-564; M. Bankowicz, 
Wojna iracko-irańska. Pierwsza faza konfliktu', M. Bankowicz (red.), Historia polityczna świata XX wieku 
1945-2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 541-544; M. Bankowicz, Wojna 
iracko-irańska. Druga faza konfliktu, tamże, s. 686-687; W.R. Polk, The Arab Word Today, Harvard University 
Press, Massachusetts 1991, s. 315-428.

Postawa Japonii wobec tych wydarzeń była kolejnym krokiem ku niezależności (ja
pońskiej polityki zagranicznej) od decyzji Stanów Zjednoczonych. Stanowisko rządu 
Japonii względem wydarzeń w Iranie było więc przełomowe i wskazywało na przyszłe 
stosunki (kierunek i charakter) z monarchiami Zatoki Perskiej. Konflikt na Bliskim 
Wschodzie wymusił na japońskich politykach zajęcie czytelnego stanowiska, co okre
ślało bieżące oraz przyszłe stosunki nie tylko z państwami znad Zatoki Perskiej. 
Stanowisko rządu Japonii względem wydarzeń w rejonie Zatoki Perskiej było więc prze
łomowe.

2. JAPONIA I MONARCHIE ZATOKI PERSKIEJ PODCZAS
WOJNY IRACKO-IRAŃSKIEJ

22 września 1980 r., w trakcie rozpoczynających się obchodów dwudziestolecia OPEC, 
lotnictwo irackie przeprowadziło atak na instalacje naftowe Iranu oraz na największą 
przygraniczną rafinerię w Abadanie. Wybuchła wojna między Iranem a Irakiem27, w wy
niku której, obok oczywistych konsekwencji dla rynku naftowego, doszło również do 
niespotykanego dotąd w historii podziału wewnątrz świata arabskiego, podziału o zna
czącym wpływie na stosunki w regionie.

Wzrost cen ropy naftowej i utrzymujący się niski poziom wydobycia w Iranie (Iran 
osiągnął adekwatny do zamówień pułap miliona baryłek dziennie dopiero w styczniu 
1981 r.) powodował zwiększone zainteresowanie każdą pojawiającą się na rynku ofertą 
sprzedaży surowców. Wśród zainteresowanych kupnem odbiorców znalazły się Indie, 
Hiszpania i Związek Radziecki. Kontrakty podpisały również przedsiębiorstwa paliwo
we Shell i BP, co rząd w Tokio przyjął jako zachętę do wznowienia importu irańskiej 
ropy do Japonii. Rodzimym firmom narzucono jednak limity ilości kupowanej ropy oraz 
ceny: nie więcej niż 180 tys. baryłek dziennie; 37 USD za baryłkę. Rząd Japonii obawiał 
się oskarżeń ze strony państw arabskich, że kupując tamtejszą ropę naftową, pośrednio 
finansuje działania wojenne Iranu. Wśród popierających Irak znaleźli się bowiem czoło
wi partnerzy handlowi Japonii, w tym Arabia Saudyjska i Kuwejt. W celu zbilansowania 
zamówień od walczących stron, w lutym 1981 r., doszło do podpisania kontraktów ja
pońskich firm zarówno z Irakijczykami, jak i Irańczykami. Porozumienie z Irakiem do
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tyczyło zakupu 200 tys. baryłek dziennie po 38,50 USD, gdy z Iranem udało się wyne
gocjować 180 tys. baryłek za 37,60 USD za baryłkę28.

28 Iraku Genyu, Tainichi Yushutsu o Saikai, „Asahi Shimbum”, 11 lutego 1981 r., s. 9, za: M. Yoshitsu, 
Cought in the Middle East, s. 59.

29 W. Chapman, Japanese Economy Attracts Oil Money (online), The Washington Post Online, 5 paź
dziernika 1980 r., http://pqasb.pqarchiver.com/ washingtonpost/search.html (dostęp: 22 czerwca 2006 r.).

30 Szerzej na temat osiągnięć inwestycyjnych: zob. J. Lawton, A. Clark, Foundations: A Decade 
of Development; The Cornerstones; The Inlroduction: The Keystone', The New Cities; The Pillars; 
The Underpinning (online), „Saudi Aramco World”, 1982, listopad, grudzień, s. 2-29, http://www.saudiaram- 

W wyniku pierwszego i drugiego szoku naftowego na światowym rynku finansowym 
krążyło coraz więcej pieniędzy. Z jednej strony powiększała je postępująca inflacja, 
z drugiej nastąpił wzrost cen surowców energetycznych, co skutkowało szybkim boga
ceniem się eksporterów. W 1980 r. zauważono, że kilka miliardów dolarów, będące 
w posiadaniu arabskich eksporterów znad Zatoki Perskiej, inwestowano w Japonii. 
Świadczyło to o wzroście zainteresowania tym rynkiem oraz o jego pozytywnym odbio
rze przez arabskich inwestorów. Dla samej Japonii istotna była cyrkulacja środków, któ
re w części powracały do gospodarki. Coraz częstsze stawały się inwestycje w papiery 
wartościowe, a także długoterminowe lokaty bankowe. Znaczne zainteresowanie japoń
skim rynkiem kapitałowym mogło, zdaniem Williama Chapmana, wynikać z kilku 
względów29 30. Japońską gospodarkę, która jako pierwsza wśród państw OECD wyszła 
z kryzysu w latach 70., odbierano jako trwałą i zorientowaną na długofalowy rozwój. 
Pozytywnie interpretowano również podźwignięcie się Japonii z drugiego szoku nafto
wego. Inwestycje w akcje japońskich przedsiębiorstw, a nawet obligacje państwowe, 
oceniano jako bardziej stabilne i lepiej rokujące na przyszłość niż inwestycje na zachod
nich giełdach. Lokaty w papiery wartościowe znanych, wysoko cenionych w całym 
świecie japońskich przedsiębiorstw sektora nowoczesnych technologii stawały się rów
nież sprawą prestiżową dla zamożnych inwestorów znad Zatoki Perskiej. Wśród anality
ków rynkowych panowało powszechne przekonanie o przyszłej aprecjacji jena, znacz
nie wyższej od dolara, w ciągu kolejnej dekady. Arabscy inwestorzy upatrywali więc 
w japońskich lokatach możliwości dywersyfikacji portfeli walutowych dotychczas ściśle 
związanych z dolarem amerykańskim i walutami europejskimi. W stosunku do inwesty
cji dolarowych rosła obawa przed ewentualnymi sankcjami ze strony Stanów 
Zjednoczonych, w przypadku zaostrzenia kryzysów politycznych na Bliskim Wschodzie, 
jak miało to miejsce w przypadku Iranu. Największymi inwestorami w Japonii były 
Kuwejt i Arabia Saudyjska. Należy dodać, iż Japonia była znanym i cenionym w tych 
krajach partnerem handlowym. Chociaż z arabskim sektorem prywatnym łączyły Japonię 
nieliczne kontrakty inwestycyjne, warto podkreślić rosnące zainteresowanie japońskimi 
wyrobami gotowymi wśród klientów indywidualnych w bogatych szejkanatach Zatoki 
Perskiej i Arabii Saudyjskiej. Niewątpliwie jednak Japonia była zarówno odległym, jak 
i nierozpoznanym zakątkiem świata.

Część przychodów ze sprzedaży surowców naftowych pozostawała jednak w krajach 
eksporterów. Nad Zatoką Perską petrodolary przeznaczane były między innymi na za
krojone z wielkim rozmachem programy rozwojowe. Przykładowo w Arabii Saudyjskiej, 
w okresie drugiego szoku naftowego, realizowano drugi z pięcioletnich planów (ang. 
SecondFive Year Development Plan 1975-1980Vi). Celem podjętych działań była rozbu
dowa przemysłu petrochemicznego, ropociągów, portów morskich i struktury telekomu

http://pqasb.pqarchiver.com/
http://www.saudiaram-
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nikacyjnej, w których uczestniczyły spółki typu joint venture, zawiązane również z Ja
pończykami. W kolejnym, trzecim już planie (ang. Third Five-Year Development Plan 
1980-1985) postanowiono dokonać zmian w zakresie infrastruktury pomocy społecznej 
państwa. Petrodolary były również przeznaczane na inwestycje związane z kultem. 
Zakładano nowe i remontowano stare meczety oraz szkoły religijne. Z mniejszym rozma
chem wdrażano plany rozwojowe w pozostałych krajach Zatoki Perskiej. Eksperci oce
niali, że w wyniku zmian polityki cenowej państw członkowskich OPEC i braku antycy
powanych przychodów wiatach przyszłych zmniejszyły się szanse na ich realizację31. 
Ograniczenie cen ropy naftowej niewątpliwie wpływało na zmniejszenie przychodów, co 
przy wdrożonych programach rozwojowych mogło wywołać znaczną destabilizację go
spodarek państw arabskich. Jak pokazały kolejne lata, plany zrealizowano w mniejszym 
zakresie.

coworld.com/issue/198206/(dostęp: 7 lipca 2006 r.); Saudi Arabia. Five-Years Plans [w:] Country Studies 
(online), The Library of Congress, http://countrystudies.us/saudi-arabia/37.htm (dostęp: 7 lipca 2006 r.).

31 J. Adams, Oil Power Shifts.
32 K. Babayan, Trends in Japanese Trade Relations with the Middle East [w:] R.A. Morse (red.), Japan 

and the Middle East Alliance Politics, University Press of America, Lanham 1986, s. 110.

Wraz z powołaniem 25 maja 1981 r. Rady Współpracy Arabskich Państw Zatoki 
(Perskiej) japońska polityka zagraniczna zaczęła upatrywać w tej organizacji interesują
ce gremium do umacniania swojej pozycji w regionie. Pomimo poparcia udzielonego 
przez członków RWAPZ(P) stronie irackiej w trwającej wówczas wojnie z Iranem brak 
jednomyślności w strategicznych kwestiach związanych z bezpieczeństwem oddziały
wał na wizerunek organizacji w świecie. W Japonii państwa członkowskie Rady utożsa
miano z głównymi dostarczycielami ropy naftowej, traktowano je homogenicznie wraz 
z całym regionem Bliskiego Wschodu i nic nie wskazywało, aby w kolejnych latach 
miała nastąpić diametralna zmiana. Drugi szok naftowy przyczynił się bowiem do za
cieśnienia stosunków gospodarczych między Japonią a krajami Zatoki Perskiej. 
Zakłócenia w dostawach surowców z Iranu oraz późniejsze odstąpienie od importu z te
go kraju na podstawie decyzji japońskiego rządu, skompensowano zwiększeniem handlu 
z Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. Udział dostaw z tych dwóch 
krajów wzrósł z 37% do 52% w okresie przed i po wystąpieniu kryzysu. W 1981 r. 
w strukturze geograficznej handlu z Bliskim Wschodem 99% japońskiego importu po
chodziło od arabskich producentów ropy naftowej, którzy jednocześnie nabywali blisko 
92% japońskiego eksportu do tego regionu. Wśród czołowych importerów należy wy
mienić: Arabię Saudyjską, Kuwejt i Zjednoczone Emiraty Arabskie, ich udział wyniósł 
odpowiednio: 37%, 10% i 9% wartości japońskiego eksportu na Bliski Wschód i został 
oszacowany na około 15 mld USD32.

Eskalacja wojny między Irakiem a Iranem na początku lat 80. przyniosła wiele nega
tywnych skutków dla współpracy szejkanatów z Japonią. Oprócz zakłóceń w handlu ropą 
naftową z Iranem i Irakiem, a także kłopotów w realizacji wspólnych inwestycji, zgodnie 
z przewidywaniami i obawami Japończyków, dalsze działania wojenne, które przeniosły 
się na wody Zatoki Perskiej, stanowiły rzeczywiste zagrożenie dla tankowców.

W odróżnieniu od przebiegu poprzednich napięć i kryzysów w Zatoce Perskiej, woj
na iracko-irańska nie wywołała na tyle silnych reperkusji politycznych, aby wymuszały 
na japońskim rządzie podjęcie natychmiastowych działań zaradczych. Niemniej strona 

coworld.com/issue/198206/(dost%25c4%2599p
http://countrystudies.us/saudi-arabia/37.htm
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japońska podjęła się rozmów z walczącymi stronami i starała się doprowadzić do zawie
szenia broni. Od 7 do 9 sierpnia 1983 r. minister spraw zagranicznych Shintaró Abe 
złożył wizyty zarówno w Teheranie, jak i w Bagdadzie, podczas których obiecał wydat
nie wspomóc proces odbudowy gospodarczej krajów po zakończeniu działań wojen
nych. Starał się nakłonić strony do wypracowania wspólnego, pokojowego stanowiska 
„w duchu tolerancji” wspólnej religii33. W lipcu 1985 r. minister Abe, w trakcie podróży 
po krajach regionu, po raz kolejny spotkał się ze stronami konfliktu. Warto podkreślić, iż 
rząd Japonii reprezentował jedno z nielicznych państw w świecie, które mogło prowa
dzić rozmowy zarówno z Iranem, jak i Irakiem. Z tego właśnie powodu należy rozpatry
wać starania japońskiej dyplomacji nie tylko w kategorii stosunków dwustronnych, lecz 
również międzynarodowych, związanych z próbami zażegnania konfliktu. Widziane 
z tej perspektywy wysiłki, pomimo iż nie przyniosły oczekiwanych rezultatów, zasługu
ją na uwagę.

33 K. Katakura, Japan i Policy on Islam: Rethinking the Dialogue Approach (online) „Gaiko Forum”, 
2002, http://www.gaikoforum.com/4_p28-35_KATAKURA.pdf, s. 32 (dostęp: 12 lipca 2006 r.).

34 K. Katakura, M. Katakura, Japan and the Middle East, s. 102.
35 S. Chubin, The Middle East Factor inAlliance Politics [w:] R. Morse (red.), Japan and the Middle East 

inAlliance Politics, University Press of America, Lanham 1986, s. 22.
36 S. Sunayama, GCC Relations..., s. 43.
37 „Free rider”, cyt. za: S. Chubin, The Middle East Factor inAlliance Politics [w:] R. Morse (red.), Japan 

and the Middle East..., s. 20.
38 Cyt. za: Keesing's Contemporary Archives, 1983, vol. 29, s. 32050, za: W. Szymborski, Zatoka 

Perska..., s. 81. Por. Relations with Arab Countries [w:] Keesing’s Contemporary Archives, 1982, vol. 28,
s. 31523.

Zdaniem dyplomaty Kunio Katakury stanowiły one „bezprecedensowy zwrot od sto
sowanej dotąd praktyki chowania się za plecami supermocarstw” w kierunku „kreatyw
nej dyplomacji”34. Starania rządu w Tokio na rzecz budowania pokoju na Bliskim 
Wschodzie stanowiły warunek osiągnięcia przyjętego celu, jakim była poprawa wize
runku Japonii w monarchiach nad Zatoką Perską.

Pojawiały się również negatywne komentarze co do nieudolności polityki Japonii na 
Bliskim Wschodzie. Japonię porównano do posłańca, a nie negocjatora35. Kiedy do 
Japonii przybyła delegacja LPA, z ministrem spraw zagranicznych Kuwejtu, szejkiem 
Sabahem na czele, wyraziła niezadowolenie z prowadzonej przez rząd w Tokio polityki 
względem Iranu36. Jeszcze inni używali określenia „pasażer na gapę”37dla scharakteryzo
wania nieobecności japońskich sił wojskowych w regionie Zatoki Perskiej.

Państwa RWAPZ(P), które podczas wojny iracko-irańskiej wsparły Irak pomocą fi
nansową i logistyczną, nie mogły bezkrytycznie przyglądać się japońskim inwestycjom 
czy handlowi z Iranem. Władze Iranu natomiast ostro krytykowały Radę, nazywając ją 
„sojuszem militarnym kierowanym przez koła imperialistyczne (...) zbliżone do NATO”, 
powstałym w celu „przeciwstawienia się rewolucji islamskiej w rejonie Zatoki 
Perskiej”38 *, a jednocześnie były zainteresowane eksportem ropy naftowej również do 
Japonii.

W latach 80. w Stanach Zjednoczonych oraz wśród arabskich producentów ropy naf
towej zaczęto rozważać, czy czerpanie korzyści z bliskowschodnich surowców powinno 
być związane z gotowością Japonii do podjęcia działań militarnych w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa w regionie. Kwestia wojskowej nieobecności Japonii w Zatoce Perskiej 

http://www.gaikoforum.com/4_p28-35_KATAKURA.pdf
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stawała się przedmiotem dyskusji międzypaństwowych ze Stanami Zjednoczonymi39. 
Z racji konstytucyjnego zapisu o wyrzeczeniu się wojny jako środka rozwiązywania kon
fliktów międzynarodowych, strona japońska wysłała w region Zatoki Perskiej trałowce 
i łodzie patrolowe. W obliczu rosnących nacisków ze strony Stanów Zjednoczonych na 
militarną obecność w regionie, w 1987 r. Japonia podarowała specjalistyczny system na
wigacyjny, który mógł obsługiwać wszystkie szejkanaty, a więc chronić je przed niebez
pieczeństwem na zaminowanych wodach Zatoki Perskiej. Zakończenie jego instalacji 
zbiegło się w czasie z zaakceptowaniem zawieszenia broni przez strony. Poniesiono jed
nak wydatek w wysokości 8 min USD40. Japońskie dotacje finansowe w ramach pomocy 
bezpośredniej skierowano też na rzecz działalności agend ONZ, w 1989 r. wyniosły one:

19 Temat współpracy wojskowej sojuszników Japonii i Stanów Zjednoczonych porusza m.in. G.W. Noble, 
Flying Apart? Japanese-American Negotiations over the FSX Fighter Piane, Policy Papers in Intemational 
Affairs, Institute of Intemational Studies, University of Califomia, Berkeley 1992; K. Ito, Trans-Pacific an- 
ger, „Foreign Policy”, 1990, issue 78, s. 131-153.

® M. Mizutani, Japan 's aidprogramme and the Middle East [w:] K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in 
the contemporary Middle East, s. 106.

41 Tamże, s. 106-107.
42 UN Security Council Resolution 598. Iraq-Islamic Republic of Iran (20 July 1987) (online), United 

Nations, http://www.un.org/Docs/scres/1987/scres87.htm (dostęp: 26 czerwca 2006 r.).

- 17 min USD dotacji dla OWP w ramach działalności Organizacji Narodów 
Zjednoczonych do spraw Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim 
Wschodzie (UnitedNation Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the 
Near East, UNRWA);

- 2 min USD przeznaczono na rzecz pomocy Palestynie w ramach Programu 
Narodów Zjednoczonych do spraw Rozwoju (United Nations Development 
Programme, UNDP);

- 125 min USD na rzecz pomocy afgańskim uchodźcom w ramach pracy Biura 
Koordynatora Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Programu Pomocy 
Humanitarnej i Ekonomicznej dla Afganistanu (Ojfice for the Coordinator for 
United Nations Humanitarian and Economic Assistance Programme relating to 
Afghanistan, UNOCA)41.

Na potrzeby zapewniania pokoju na obszarach granicznych Iranu i Iraku, gdzie na 
mocy rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 598 z 20 lipca 1987 r.42, przegłosowanej 
jednomyślnie przy udziale przedstawiciela Japonii, miała stacjonować grupa obserwato
rów ONZ, japoński rząd przeznaczył 10 min USD. Warunki określone w tej rezolucji 
odwoływały się do możliwości użycia sił zbrojnych w celu przywrócenia pokoju. 
Zawieszenie broni między stronami konfliktu zaczęło obowiązywać od 20 sierpnia 
1988 r. Kilka dni później pod auspicjami sekretarza generalnego ONZ rozpoczęto nego
cjacje pokojowe. Japońskie poparcie dla przebiegu procesu pokojowego wyrażało się 
w podejmowanych podczas trwania walk wysiłkach negocjacyjnych i wydatnej rządo
wej pomocy finansowej. Ponadto Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii podjęło 
decyzję o wysłaniu wysokiego urzędnika do pracy w ramach Grupy Obserwatorów 
Wojskowych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Iranie i Iraku (ang. UnitedNations 

http://www.un.org/Docs/scres/1987/scres87.htm
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Iran-Iraq Military Observer Group, UNIMOG), monitorującej przebieg zawieszenia 
broni43.

dl Podobnie w przypadku zakończonej interwencji zbrojnej Związku Radzieckiego w Afganistanie, stro
na japońska nie szczędziła środków finansowych na pomoc uchodźcom. Jednocześnie do Afganistanu wysła
no obserwatora, w ramach Misji Dobrych Usług Organizacji Narodów Zjednoczonych w Afganistanie i Pa
kistanie (ang. U.N. Good Offices Mission in Afghanistan and Pakistan, UNGOMAP), której głównym celem 
było wdrażanie postanowień porozumień genewskich z 14 kwietnia 1988 r.

44 F. Hiatt, Japan 's Foreign Minister Schedules First Cabinet-Level Fisit to Israel. Trip Seen as Evidence 
of a New, Even-Handed Middle East Policy (online), „The Washington Post”, 30 maja 1988 r., s. 24, http:// 
pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/search.html (dostęp: 12 lipca 2006 r.).

Cechą charakteryzującą stosunki Japonii z państwami Bliskiego Wschodu w obliczu 
wojny iracko-irańskiej, w kontekście konfliktu arabsko-izraelskiego i kwestii palestyń
skiej, było stosunkowo mniejsze niż w poprzedniej dekadzie przeplatanie się i oddziały
wanie wydarzeń politycznych na współpracę gospodarczą między partnerami. Japonia 
zabiegami dyplomatycznymi długo pracowała na arabską przyjaźń, z której obydwie 
strony czerpały wymierne korzyści. Japończycy zawsze byli narażeni na komentarze 
odnośnie do ich stosunków z Izraelem. Z jednej strony lobby żydowskie w Stanach 
Zjednoczonych poddawało krytyce japońską stronniczość w handlu z krajami regionu. 
Z drugiej wyjaśniano nawet powody podróży premiera Sósuke Uno na Bliski Wschód, 
w pierwszej kolejności do Izraela. Chociaż w opinii rzecznika japońskiego MSZ nie sta
nowiło to nadzwyczajnego wydarzenia, jednak strona japońska poinformowała partne
rów arabskich o planowanej wizycie44. Pomimo takich incydentów lata 80. charaktery
zowały się znacznym zmniejszeniem roli, jaką w poprzedniej dekadzie państwa arabskie 
przypisywały zaangażowaniu Japonii w kwestii palestyńskiej. Pozwoliło to elastycznie, 
z uwzględnieniem napiętej sytuacji politycznej w regionie, realizować wybrane cele go
spodarcze, zgodne z interesem narodowym Japonii.

3. DRUGI I TRZECI SZOK NAFTOWY A STOSUNKI 
GOSPODARCZE

Stosunki gospodarcze Japonii z monarchiami Zatoki Perskiej w latach 80. charakteryzo
wały się mniejszą dynamiką, niż oczekiwano. Wśród przyczyn takiego stanu należy wy
mienić falowo przebiegający drugi szok naftowy oraz jego konsekwencje. Pierwotnie 
związany z rewolucją islamską w Iranie doprowadził nie tylko, jak miało to miejsce 
w przypadku pierwszego szoku z 1973 r., do wzrostu cen surowców, ale i do zmniejsze
nia wydobycia, a więc i eksportu ropy. Kolejne napięcia wokół przemian w objętym re
wolucją Iranie doprowadziły do nałożenia przez to państwo embarga na sprzedaż surow
ców do państw zachodnich, wywołującego dalsze wzrosty cen. Równocześnie 
niespokojna sytuacja w regionie Zatoki Perskiej, związana z trwającą wojną iracko-irań- 
ską, umożliwiła japońskiej dyplomacji wypracowanie bardziej klarownej niż w poprzed
nich latach strategii współpracy z partnerami arabskimi. Podpora japońskiego importu 
surowców energetycznych - Iran, podobnie jak i Irak, z powodu notorycznych znisz
czeń infrastruktury naftowej, zostały zmuszone do ograniczenia sprzedaży surowców. 
Przyczyniło się to do zmniejszenia znaczenia tych państw w decyzjach japońskich stra
tegów, dotyczących kupna ropy naftowej z regionu Zatoki Perskiej. Decyzje resortów 
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spraw zagranicznych, finansów oraz handlu międzynarodowego i przemysłu Japonii, 
które przeważyły o takim podejściu do kształtowania stosunków z państwami regionu, 
oparte były na mocnym wówczas przekonaniu o sile i pozytywnych skutkach wspólnych 
przedsięwzięć ze stroną saudyjską i kuwejcką, wypracowanych w poprzednich latach. 
Optymistycznie odbierano zapewnienia Arabii Saudyjskiej na forum OPEC odnośnie do 
regulowania rynku poprzez wydobycie, a nie cenę sprzedaży surowca importerom.

W pierwszej połowie lat 80., w sytuacji trwającej wojny iracko-irańskiej, na skutek 
ograniczeń w produkcji surowców w tych krajach oraz zagrożeń podczas ich transportu, 
Japonia zdołała podpisać nowe kontrakty z Arabią Saudyjską, Zjednoczonymi Emiratami 
Arabskimi i Bahrajnem. Tym samym zwiększał się udział szejkanatów w japońskim im
porcie ropy naftowej z całego regionu Zatoki Perskiej (por. wykres 5.1).

Wykres 5.1. Udział krajów Zatoki Perskiej w geograficznej strukturze japońskiego importu w latach 50., 60., 70. i 80. 

(w %)

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych: Vatue ofJapan Imports by Principal Country (Area) ofOrigin 

(1946-2003) [w:] Historica! Statistics ofJapan.

Przedstawione wielkości odpowiadają procentowemu udziałowi zakupów, jakich do
konała Japonia od lat 50. do lat 80. w krajach Zatoki Perskiej. W analizowanym okresie 
obserwowano wzrost wielkości importu arabskiej ropy do Japonii. W ujęciu wartościo
wym na przestrzeni czterech dekad odnotowano ponadstukrotny wzrost wartości kupo
wanych dóbr z krajów RWAPZ(P) (z 512,6 mld JPY do 54,8 bln JPY). Brak spektakular
nych wzrostów wartości japońskiego importu w drugiej połowie lat 80. w porównaniu 
do poprzedniej dekady, warunkowało między innymi wystąpienie tzw. trzeciego szoku 
naftowego, niosącego konsekwentny spadek cen surowców na międzynarodowych ryn
kach. Ponadto Japonia, na podstawie doświadczeń poprzednich kryzysów, już w latach 
80. mogła poszczycić się sukcesami z wdrożonych działań w zakresie dywersyfikacji
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geograficznej dostaw oraz zmniejszenia uzależnienia od ropy naftowej na korzyść ener
gii jądrowej i źródeł odnawialnych. Japonia utrzymywała stosunki handlowe zarówno 
z Iranem, jak i Irakiem.

Rosnące znaczenie monarchii Zatoki Perskiej w stosunkach handlowych z Japonią 
początku lat 80. wyrażało się zwiększeniem eksportu ropy naftowej (por. Aneks 9). 
Pozycję czołowego eksportera zajmowała Arabia Saudyjska, na drugim miejscu znaj
dowały się Zjednoczone Emiraty Arabskie, następnie Kuwejt. Rósł udział Kataru 
i Omanu w sprzedaży ropy do Japonii. Sytuację diametralnie odmienił trzeci szok naf
towy. Od 1985 r. za sprawą niskich cen surowców obserwowano spadek wartości arab
skiego eksportu do Japonii, która pod koniec lat 80. była trzykrotnie niższa niż przed 
wystąpieniem kryzysu. Na przestrzeni analizowanej dekady utrzymał się deficyt han
dlowy Japonii w rozrachunkach z regionem, jednak miał on tendencję malejącą. Pod 
koniec dekady był trzykrotnie niższy niż na jej początku. W ujęciu wartościowym naj
większy deficyt odnotowała Japonia w handlu z Arabią Saudyjską i Zjednoczonymi 
Emiratami Arabskimi. Powiększała się także różnica w przychodach i wydatkach han
dlowych Omanu, Kataru i Kuwejtu. Stosunkowo najmniejszy deficyt obrotów handlo
wych charakteryzowała wymiana z Bahrajnem, który równocześnie był ostatnim eks
porterem w ujęciu wartościowym.

Handel zagraniczny z Japonią odgrywał również coraz ważniejszą rolę dla arabskich 
partnerów. Lata 80. charakteryzowała diametralna zmiana sytuacji na rynku naftowym. 
Odmiennie niż w poprzedniej dekadzie to producenci ropy musieli zabiegać o godnych 
zaufania kontrahentów. W efekcie wystąpienia trzeciego szoku naftowego kraje arabskie 
zaczęły nawet konkurować ze sobą o odbiorców - Japonia kupowała zarówno znaczne 
ilości surowców, jak i była wypłacalnym partnerem.

W latach 80. Japonia odgrywała istotną rolę w strukturze geograficznej eksportu bo
gacących się szejkanatów Zatoki Perskiej, pomimo odnotowanego spadku udziałów pro
centowych obrotów w mniejszych krajach: Bahrajnie i Omanie, w odniesieniu do po
przednich lat. Większość krajów dążyła do dywersyfikacji rynków odbiorców. 
Największym uzależnieniem od japońskiego rynku zbytu, a zarazem rosnącymi zyskami 
w obrotach z Japonią, charakteryzowały się gospodarki Kataru i Zjednoczonych 
Emiratów Arabskich. Zmniejszanie wydobycia i sprzedaży ropy w wyniku drugiego 
szoku naftowego, którego konsekwencje odczuwano w latach 80., dotyczyło głównie 
największych producentów surowców Rady: Arabii Saudyjskiej i Kuwejtu, co wyjaśnia 
zmniejszenie ich udziału w obrocie z Japonią. Spadek cen surowców na rynku w poło
wie lat 80. przyniósł władcom mniejsze niż zakładano przychody z ich sprzedaży, jednak 
wartość była blisko dwukrotnie wyższa, niż w poprzedniej dekadzie. Średnioroczna 
wartość przychodów szejkanatów w latach 80. wyniosła 3,5 mld USD, w latach 70. 1,8 
mld USD. Średnio w latach 80. prawie 25% eksportu krajów regionu Zatoki Perskiej 
kupowała Japonia. Szczegółowe dane podsumowuje tabela 5.1.
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Tabela 5.1. Średni udział Japonii w strukturze geograficznej eksportu wybranych krajów regionu Zatoki Perskiej w latach 

80. (w % i w min USD)

Kraj Udział w % Wartość w min USD

Oman 48,3 500,2

Bahrajn 35,2 293,2

Kuwejt 34,4 2 434,4

Katar 27,2 311,2

Zjednoczone Emiraty Arabskie 25,6 2 627,8

Arabia Saudyjska 18,5 4 773,7

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych: Documentation on Direction of Trade (DOTS), Statistics Historical, 

Database and Browser on CD-ROM, International Monetary Fund, Washington 2002.

W strukturze japońskiego importu z krajów Zatoki Perskiej, zgodnie z ich specjaliza
cją, dominowała ropa naftowa i jej pochodne. W latach 80. kraje regionu odpowiadały 
za blisko 23% światowej produkcji ropy naftowej, gdy państwa członkowskie OPEC 
ponad 35%. Udział ten był stosunkowo najwyższy w 1980 r., gdy importerzy gromadzi
li zapasy surowca podczas kryzysu, i wyniósł odpowiednio: ponad 30% i 44,5%. 
W kolejnych latach spadał, aby w 1985 r. osiągnąć najniższe wartości: 18% i 35%. Od 
połowy lat 80. udział krajów Zatoki Perskiej oraz OPEC w japońskim imporcie cyklicz
nie wzrastał, jednak nie doścignął wartości z czasów kryzysów naftowych45.

45 Obliczenia własne na podstawie: Word Oil Production 1960-2004 [w:] Annual Energy Review 2004 
(online), Energy Information Administration, http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/pdf/pages/secl 1_1 l.pdf (do
stęp: 12 lipca 2006 r.).

46 The Summary Report: Trade of Japan (1971, 1982), Japan Tariff Association, za: K. Babayan, Trends 
in Japanese Trade Relations..., s. 117.

47 K. Sugihara, Japan the Middle East and the world economy [w:] Japan in the contemporary Middle 
East, s. 1-13.

Na początku lat 80., w strukturze towarowej japońskiego eksportu do krajów Zatoki 
Perskiej, dominowały: pojazdy mechaniczne, sprzęt biurowy, magnetowidy, kolorowe 
odbiorniki telewizyjne, radioodbiorniki (62,6% eksportu do Bahrajnu; 61,8% eksportu 
do Arabii Saudyjskiej; 61% eksportu do Kuwejtu)46.

Wraz ze zmniejszającym się deficytem Japonii w obrotach handlowych z blisko
wschodnimi producentami ropy, rosło na świecie przekonanie o sile japońskiej gospo
darki. Kaoru Sugihara przeprowadził analizę dowodzącą, iż na przestrzeni lat 70. i 80. 
dokonała się swoista ewolucja zależności międzynarodowych związanych z handlem 
ropą pochodzącą z Bliskiego Wschodu, którą określiła mianem „trójkąta naftowego”47. 
Sugihara scharakteryzował czynniki oraz zależności między nimi, które wpłynęły na 
umocnienie pozycji gospodarki Japonii, w pełni uzależnionej od importowanych surow
ców. Najważniejszy określał przepływ arabskich środków finansowych pozyskanych ze 
sprzedaży do Japonii surowców, które w większości były inwestowane na rynku eurodo- 
larowym, zarówno w Europie Zachodniej, jak i częściowo w Stanach Zjednoczonych. 
W latach 70. pieniądze te były powszechnie przekazywane w celu kredytowania gospo
darek krajów rozwijających się, co spowodowało narastanie długów. Specjalizująca się 
w produkcji wyrobów przemysłowych Japonia eksportowała coraz większe ilości swojej 

http://www.eia.doe.gov/emeu/aer/pdf/pages/secl
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produkcji. Wśród kontrahentów znajdowały się państwa rozwijające gospodarkę, jak np. 
Arabia Saudyjska. Zwiększyły się również wydatki na zbrojenia wśród państw arab
skich, których dostawy trafiały z pozostałych państw Zachodu oraz ze Związku 
Radzieckiego. Największymi odbiorcami japońskiej produkcji przemysłowej były kraje 
EWG oraz Stany Zjednoczone, które z nawiązką wyrównywały deficyt w handlu Japonii 
z Bliskim Wschodem. W ten właśnie sposób między trzema regionami dochodziło do 
rozrachunku, z którego Japonia czerpała największe korzyści. W rezultacie trzeciego 
szoku naftowego nastąpił znaczny spadek przychodów z obrotu surowcami naftowymi, 
co pomniejszyło znaczenie oraz korzyści płynące ze współpracy w ramach „trójkąta naf
towego”. Japonia uczestniczyła coraz aktywniej w bezpośredniej współpracy z arabski
mi producentami ropy poprzez programy pomocy oraz wspólne inwestycje, za pośredni
ctwem których wielomilionowy strumień pieniężny płynął wprost do krajów regionu. 
Równocześnie wzmacniała się sieć powiązań między państwami wysokorozwiniętymi. 
W kwestiach politycznych, które w opinii Sugihary znacząco zaważyły na współpracy 
Japonii z regionem Zatoki Perskiej, należało zwrócić uwagę na rolę Stanów Zjednoczo
nych w kształtowaniu polityki zagranicznej Japonii. Po wycofaniu się Amerykanów 
z Azji Wschodniej Japonia została zmuszona skupić się na rozwoju stosunków z najbliż
szymi sąsiadami. Jej polityka bliskowschodnia koncentrowała się głównie wokół kwe
stii gospodarczych.

W latach 80. szejkanaty dostarczały większość ropy naftowej do Japonii. Jednak 
udział ten zmniejszył się wraz z podjęciem decyzji dotyczących dywersyfikacji surow
ców energetycznych i dostaw, a także wdrożeniem programów oszczędnościowych i ra
cjonalizatorskich w przemyśle. Na początku lat 80. kraje te odpowiadały za 63,6% ja
pońskiego importu ropy naftowej, w 1985 r. udział ten zmalał do 58,7% i utrzymał się do 
końca dekady48.

48 Petrolem Association of Japan, za: T. Hamauzu, The changing Structure of oil connections [w:] K. 
Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in the contemporary..., s. 60.

49 Tamże.

Dzienne zapotrzebowanie na ropę naftową Japonii w latach 80. balansowało wokół 
4 min baryłek. Import z Arabii Saudyjskiej ograniczono blisko o połowę, porównując 
koniec i początek dekady lat 80. - odpowiednio: 1,4 min i 0,8 min baryłek dziennie. 
Dostawy te zrównały się z wielkością importu ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich 
(0,87 min baryłek dziennie w 1989 r.) i łącznie odpowiadały za trzecią część japońskie
go importu ropy naftowej. Gdy podczas szoku naftowego w 1985 r. ograniczono handel 
surowcem w większości monarchii regionu, ponad 300 tys. baryłek dziennie, dwukrot
nie więcej ropy naftowej niż na początku dekady importowano z Omanu. Wzrastała 
również sprzedaż surowca z Kataru. Pomimo trwających walk między Iranem i Irakiem, 
na podstawie zawartych kontraktów, pokaźna ilość ropy, łącznie ponad 300 tys. baryłek 
dziennie, płynęła do Japonii49.

Atrakcyjnym i cenionym sposobem współpracy stały się japońskie inwestycje w re
gionie Zatoki Perskiej. Ich papierkiem lakmusowym miał być projekt budowy rafinerii 
w irańskim Bandarze. W obliczu wojny iracko-irańskiej jej ukończenie zostało zagrożo
ne. Rafinerię z jednej strony atakowało irackie lotnictwo, z drugiej stanowiła przedmiot 
szantażu wykorzystywany przez Irańczyków podczas negocjacji z Japończykami. Pro
jekt ten po wypłacie znacznego odszkodowania został ostatecznie zawieszony przez 
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stronę japońską latem 1983 r. Rafineria, która w mniemaniu Japończyków miała stać się 
symbolem japońskiej współpracy z regionem Zatoki Perskiej, była odtąd utożsamiana 
z gorzkim wspomnieniem niepowodzenia. Dopiero po śmierci Chomeiniego w 1988 r. 
rozpoczęto rozmowy dotyczące wypłaty przez Japonię rekompensaty za zerwanie kontrak
tu, zakończone podpisaniem porozumienia (ang. The Friendly Separation Agreemenf), na 
mocy którego końcowe rozliczenie między generalnym inwestorem firmą Mitsui a irań
skim rządem nastąpiło 8 lutego 1990 r.50 Sami Japończycy koncentrowali się raczej na 
porażce poniesionej w Iranie niż na pomyślnie zrealizowanych inwestycjach w regionie.

50 K. Takahashi, The Iran-Japanpetrochemicalproject [w:] K. Sugihara, J.A. Allan (red.), Japan in the 
contemporary Middle East, s. 92-93.

51 M. Yoshitsu, Caught in the Middle East..., s. 85.
52 Fundusz Zagranicznego Rozwoju Gospodarczego (ang. Overseas Economic Development Fund, 

OEDF) został założony w 1961 r. jako instytucja rządowa. Od 1966 r. zajmuje się udzielaniem pożyczek 
rządom państw rozwijających się, znanych powszechnie jako pomoc rozwojowa (ang. Official Development 
Assistance, ODA).

53 Tłum, własne, cyt. za: M. Yoshitsu, Cought in the Middle East..., s. 85.
54 A.Y. Almeer, Energy and Development Problems: Prospects for Co-operation between Arab Gulf 

Countries and Japan [w:] W. Sharif (red.), The Arab States and Japan..., s. 130-131.

Wśród wszystkich szejkanatów największym zainteresowaniem Japonii cieszyła się 
Arabia Saudyjska odpowiadająca za największe ilościowo i wartościowo dostawy su
rowców do Japonii. Pozytywnie odbierano też saudyjską politykę w OPEC, co zaowo
cowało nawet rozszerzeniem japońskiej działalności inwestycyjnej w tym kraju51. Nie 
była to aktywność jednostronna. Sami Saudyjczycy jeszcze przed wybuchem wojny 
iracko-irańskiej wykazywali głębokie zainteresowanie udziałem japońskiego kapitału 
w rodzimych projektach inwestycyjnych. Japoński rząd pod przywództwem premiera 
Suzukiego przeznaczył na rozwój przemysłu ciężkiego w Arabii Saudyjskiej kwotę 
250 mld USD. Na rzecz wspólnego japońsko-saudyjskiego projektu rozbudowy rafinerii 
w Rijadzie, zakończonego w 1985 r., wydatkowano 100 min USD w formie dotacji 
z Funduszu Zagranicznego Rozwoju Gospodarczego (ang. Overseas Economic 
Development Fund, OEDF52). Ze strony japońskiej w inwestycji uczestniczyły firmy 
Mitsubishi Group i Dow Chemical, a stronę saudyjską reprezentowała korporacja o na
zwie The Saudi Arabia Basic Industry Corporation (SABIC). Wartość całego projektu 
zamknęła się w kwocie 1,5 mld USD. Równocześnie wybudowano wytwórnię metanolu 
przy współudziale japońskiej firmy Itochu Corporation, a przedsiębiorstwo Sumimoto 
Metal Industries zaangażowane było w powstanie fabryki rur spiralnie zwijanych. 
Chociaż bez wątpienia Saudyjczycy mogli sami sfinansować inwestycję, wspólna reali
zacja projektu wynikała z potrzeby utwierdzenia Saudyjczyków w przekonaniu o długo
terminowym i głębokim zainteresowaniu współpracą gospodarczą. „Japońska inwesty
cja nie była konieczna z finansowego punktu widzenia”53, potwierdził w wywiadzie 
Koichi Tsutsumi, zastępca dyrektora jednego z regionalnych biur w japońskim MSZ. 
Wykonawcą większości projektów realizowanych w Arabii Saudyjskiej wspólnie z Ja
pończykami było przedsiębiorstwo Chiyoda - łączna wartość kontraktów zawartych 
przez tę firmę wiatach 1980-1984 wyniosła 5 mld USD54. Saudyjczycy wykazywali 
również szerokie zainteresowanie objęciem własnych pracowników programami specja
listycznych szkoleń, w czym upatrywali kluczową rolę strony japońskiej. W sektorze 
naftowym zadania te wykonywała fundacja Japan Co-operation Centre for Petroleum 
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Industry Development (JCCP), założona w 1981 r. staraniem japońskich przedsiębiorstw 
oraz MIT1. Fundacja zajmowała się również promocją współpracy technicznej poprzez 
organizowanie sympozjów, badań studyjnych oraz wymianę specjalistów. Na przestrze
ni pierwszych trzech lat działalności JCCP przeszkolono 140 pracowników, najwięcej bo 
112 z Arabii Saudyjskiej, kolejno po kilku z Kuwejtu, Zjednoczonych Emiratów Arab
skich, Omanu i Kataru55.

55 K. Natori, Japan's Co-operation for Petroleum Industry Development in the Arab Gulf States [w:] 
W. Sharif (red.), The Arab States and Japan. Prospects for Co-operation, Petroleum Information Committee 
oftheArab Gulf States, Tokyo 1986, s. 115.

56 A.Y. Almeer, Energy and Development Problems: Prospects for Co-operation between Arab Gulf 
Countries and Japan [w:] W. Sharif (red.), The Arab States and Japan..., s. 127.

57 Szerzej na temat osiągnięć japońskiego przemysłu w kontekście ekspansji japońskiej gospodarki, zob. 
m.in. J. Grabowiecki, Japonia. Powojenna dynamika i równowaga gospodarcza, Szkoła Główna Handlowa, 
s. 83-124; T. Watanabe, Economics of Petrochemical Industries [w:j W. Sharif (red.), The Arab States and 
Japan..., s. 136-145; M. Blomstróm, D. Konan, R.E. Lipsey (red.), FDI in the Restructuring of the Japanese 
Economy [w:] M. Blomstróm, B. Ganges, S. La Croix (red.), Japan 's New Economy. Continuity and Change 
in the Twenty-First Century, Oxford University Press, Nowy Jork 2001, s. 245-262; P.M. Piacentini, Futurę 
of „Toyotism": Preliminary Reflections on the Critical Points of a Japanese Model of Production [w:] 
S. Metzger-Court, W. Pascha, Japan s Socio-Economic Evolution: Continuityand Change, Japan Library, 
Avon 1996, s. 301-320; S. Gustkowicz, Elementy polityki surowcowej Japonii. Surowce mineralne, Instytut 
Gospodarki Narodowej, Warszawa 1983.

Oprócz znacznego zaangażowania japońskiego kapitału i specjalistów we współ
pracę z Arabią Saudyjską podjęto również wspólną inwestycję z kuwejcką korporacją 
naftową (ang. Kuwait Petroleum Corporation, KPC). Przy współpracy japońskiej 
spółki gazowej (ang. Japan Gasoline Company, JGC), w 1985 r. zrealizowano projekt 
modernizacyjny rafinerii należącej do KPC. Dla innych spółek korporacji Japończycy 
dostarczyli nowoczesne rozwiązania technologiczne. Przedsiębiorstwo Petrochemical 
Industries Company, przy udziale japońskiego kapitału, kosztem 64 min USD, wdro
żyło produkcję chloru i soli, licencjonowaną przez Japończyków. Generalnym wyko
nawcą projektu w okolicach Shuaiba była japońska firma Hitachi Zoden. W efekcie 
dzienna zdolność produkcji zakładu wynosiła 75 min ton chloru i 150 min ton soli56. 
W Zjednoczonych Emiratach Arabskich w rejonie Sharja przedsiębiorstwo odpowia
dało za budowę przetwórni gazu. W krajach regionu Zatoki Perskiej Japończycy wdra
żali własne, sprawdzone technologie, które w zakresie przetwórstwa paliw mogły się 
poszczycić międzynarodową konkurencyjnością57.

Japonia przekazywała również środki na rzecz monarchii regionu w ramach pomocy 
rozwojowej. W ramach ODA rozwinęła się współpraca techniczna polegająca na przyj
mowaniu ekspertów oraz wysyłaniu do Japonii praktykantów. Japońska Agencja 
Współpracy Międzynarodowej (ang. Japan Intemational Cooperation Agency, JICA) 
od 1982 r. wysyłała do Bahrajnu specjalistów różnych nauk. Szczególny nacisk kładzio
no na szkolenia wakacyjne w dziedzinie elektroniki, przemysłu samochodowego, stocz
niowego, petrochemicznego, inżynierii, a także na szkolenia w zakładach pracy. 
Równocześnie zainteresowaniem Arabów cieszyły się kursy w zakresie hodowli owiec 
i ryb, w tym szczególnie utrzymywania łowisk i chorób ryb. Rozwijano dziedziny zwią
zanie w ochroną środowiska naturalnego w zakresie zagospodarowania odpadów, stan
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dardów i standaryzacji środowiskowej. Świadczono także poradnictwo dotyczące roz
woju sektora małych i średnich przedsiębiorstw, a także eksportu58.

58 Japan-Bahrain Relations (online), Embassy of Japan of the Kingdom of Bahrain, http://www.bh.emb- 
japan.go.jp/JapanBahrainRelations.htm (dostęp: 12 lipca 2006 r.).

59 Bilatera! Relation (online), Embassy of Japan in the Sultanate of Oman, http://www.oman.emb-japan. 
go.jp/bilateral_relations.htm (dostęp: 12 lipca 2006 r.).

60 Japan 's Ojjicial Development Assistance, White Paper 2001 (online), Economic Cooperation Bureau, 
Ministry of Foreign Affairs, http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2001/contents.pdf (dostęp: 15 lipca 
2006 r.), s. 92.

61 Japan Association for Middle East Studies (online), http://wwwsoc.nii.ac.jp/james/index-e.html 
(dostęp: 12 lipca 2006 r.).

62 Roczniki wydawano pt. Annals of Japan Association for Middle East Studies, natomiast biuletyn 
pt. JAMES Newsletter.

W Maskacie w 1983 r. zapoczątkowano pracę japońskiej misji JICA (ang. Project 
Finding Mission of JICAS9}, która miała służyć pomocą we wdrażaniu japońskiej pomo
cy rozwojowej - ODA.

Region Bliskiego Wschodu stał się nowym kierunkiem japońskiej pomocy rozwojo
wej. Gdy w 1970 r. Japonia przekazała państwom regionu 3,6% ogólnej wartości środ
ków, a w 1980 r. udział ten wzrósł do 10,4%60.

4. JAPOŃSKA NAUKA I DYPLOMACJA WOBEC WYDARZEŃ NA 
BLISKIM WSCHODZIE

Pod wpływem szoków naftowych japońscy naukowcy skoncentrowali się na rozwoju 
studiów i projektów związanych z poznawaniem świata arabskiego. Wśród wyższych 
uczelni uniwersytet w Tokio w kwietniu 1982 r. jako pierwszy uruchomił specjalizację 
w dziedzinie studiów islamskich. Największymi osiągnięciami mógł się poszczycić za
łożony w 1978 r. ośrodek badawczy zajmujący się studiami dotyczącymi Bliskiego 
Wschodu (ang. National Research Center for Middle Eastern Studies). Zrealizowano 
w nim dwuletni interdyscyplinarny projekt poświęcony badaniom społecznym Bliskiego 
Wschodu, który skupił i podsumował pracę blisko 80 badaczy z japońskich uniwersyte
tów i jednostek naukowo-badawczych. Podczas obrad pojawiła się potrzeba stałego sy
stematyzowania studiów poświęconych regionowi. W tym celu 1 kwietnia 1985 r. zało
żono Japońskie Stowarzyszenie Studiów Bliskowschodnich (ang. Japan Association of 
Middle East Studies, JAMES; jap. Nihon Chutó Gakkai6'), które od 1986 r. wydaje rocz
niki oraz biuletyn poświęcone wszechstronnym badaniom regionu prowadzonym w Ja
ponii62. Wkrótce lista członków JAMES sięgnęła 180 osób z Japonii oraz państw regionu 
Bliskiego Wschodu. Od 6 do 7 kwietnia 1985 r. w Tokio zorganizowano konferencję 
inaugurującą powołanie Stowarzyszenia i od tego czasu spotkania odbywały się cyklicz
nie. Charakterystyczna dla JAMES była i jest możliwość uzyskania członkostwa nie tyl
ko przez ludzi nauki. W poczet członków przyjmuje się również pracowników sektora 
publicznego i prywatnego, indywidualnie lub zbiorowo, z uwzględnieniem zaintereso
wań tematyką bliskowschodnią.

Muzeum Etnologiczne w Osace, pierwotnie zaangażowane w realizację projektu ba
dawczego w zakresie przemian społecznych na Bliskim Wschodzie oraz ewolucji isla

http://www.bh.emb-japan.go.jp/JapanBahrainRelations.htm
http://www.oman.emb-japan
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2001/contents.pdf
http://wwwsoc.nii.ac.jp/james/index-e.html
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mu, rozwinęło badania nad kulturą grup etnicznych, przyciągając naukowców z całego 
świata. Muzeum spełniało więc funkcję instytutu badawczego, organizując cykliczne 
spotkania dla naukowców i prowadząc działalność wydawniczą. W 1985 r. zaprezento
wano wystawę poświęconą tematyce religijnej. Wśród cennych eksponatów ze świata 
islamu znalazła się kiswa - ozdobna zasłona pokrywająca świątynię Al-Kaaba w Mekce, 
Koran oraz stojaki na tę świętą księgę63 64.

63 Szerzej na ten temat, zob. K. Katakura, M. Karakura, Japan and the Middle East, s. 194-198.
64 History of the University (online), The Intemational University of Japan, http://www.iuj.ac.jp/web/ 

iuj_section.cfm?item=010103 (dostęp: 21 lipca 2006 r.).
“ Relations with Countries and Regions of the World. Middle East, Bilateral Relations (online), MOFA, 

Japan, http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/index.html (dostęp: 31 marca 2006 r.).
66 5011' Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between Japan and Saudi Arabia (onli

ne), http://www.ksa.emb-japan.go.jp (dostęp dnia 7 lipca 2006 r.).
67 Bilateral Relation (online), Embassy of Japan in the State of Kuwait, http://www.kw.emb-japan.go.jp/ 

english/relations/relations e.htm (dostęp: 12 lipca 2006 r.).

W maju 1985 r. powołano pierwszy prywatny instytut zajmujący się problematyką 
bliskowschodnią (ang. Institute of Middle Eastern Studies) związany z wyższą uczelnią 
(ang. Intemational University of Japanff który rozpoczął publikację biuletynu 
„Maydan” oraz czasopisma naukowego poświęconego tematyce arabskiej. Celem powo
łania instytutu było wszechstronne pogłębianie wiedzy na temat Bliskiego Wschodu ze 
szczególnym uwzględnieniem pracy na bazie oryginalnych źródeł oraz wyjazdów stu
dyjnych. Wkład japońskich naukowców w poznawanie świata arabskiego stawał się co
raz bardziej widoczny.

Pomimo niestabilnej sytuacji politycznej na Bliskim Wschodzie oraz w rejonie Zatoki 
Perskiej, spowodowanej toczącą się w latach 80. wojną między Irakiem a Iranem, rząd 
Japonii utrzymywał stosunki dyplomatyczne ze wszystkimi państwami regionu i we 
wszystkich funkcjonowały japońskie placówki dyplomatyczne. W 1983 r. otwarto ja
pońską ambasadę w Maskacie oraz w Manamie65. Pozwalały one, oprócz podtrzymywa
nia powiązań gospodarczych między rządami państw i przedsiębiorstwami prywatnymi, 
na umacnianie stosunków dwustronnych poprzez wzajemne wizyty przedstawicieli 
państw, w tym rodzin królewskich. W 1981 r. ówczesny książę Akihito z księżniczką 
Michiko odwiedzili Arabię Saudyjską66. Kuwejcki szejk Sabah już od lat 60. bywał goś
ciem w Japonii, pełniąc funkcję ministra spraw zagranicznych. Do jednej z takich wizyt 
doszło w maju 1984 r., wraz z przedstawicielami resortu naftowego i finansów, strate
gicznych z punktu widzenia stosunków handlowych. Z japońskiej strony Kuwejt cy
klicznie odwiedzali kolejni ministrowie MITI. W ceremoniach pogrzebowych po śmier
ci cesarza Hirohito w 1989 r. uczestniczyli zarówno przedstawiciele rodziny emira 
Kuwejtu67, jak i reprezentanci sułtana Omanu. Jeszcze wcześniej, bo na początku lat 80., 
dwustronne wizyty ministerialne składali sobie przedstawiciele Omanu i Japonii.

http://www.iuj.ac.jp/web/
http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/index.html
http://www.ksa.emb-japan.go.jp
http://www.kw.emb-japan.go.jp/


ROZDZIAŁ VI

WPŁYW WYDARZEŃ W ZATOCE PERSKIEJ NA 
STOSUNKI JAPONII Z MONARCHIAMI ZATOKI 

PERSKIEJ

1. ANEKSJA KUWEJTU I TWORZENIE „PUSTYNNEJ TARCZY"

Zakończenie wojny iracko-irańskiej w 1988 r. nie przyniosło trwałego pokoju w rejonie 
Zatoki Perskiej. Na początku lat 90. odżyły irackie roszczenia wobec sąsiedniego 
Kuwejtu. Spór graniczny między tymi państwami miał długą historię i związany był 
z podziałem świata arabskiego dokonanym przez mocarstwa kolonialne w XX w., a jego 
eskalacja i konsekwencje w znacznym stopniu doprowadziły do przeobrażenia stosun
ków Japonii z państwami regionu Zatoki Perskiej.

W maju 1990 r. prezydent Iraku Saddam Husajn1 zwołał nadzwyczajne posiedzenie 
Ligi Państw Arabskich, podczas którego deklarował potrzebę stworzenia ogólnoarab- 
skiej i antyzachodniej strategii, której podstawą miała stać się arabska polityka naftowa. 
Godzące w interesy zachodnich sojuszników monarchii Zatoki Perskiej słowa nie spot
kały się z oczekiwanym aplauzem zebranych2. Narastające animozje między prezyden
tem Iraku a władcami szejkanatów, a także trwający latami impas w osiągnięciu porozu
mienia granicznego z Kuwejtem3 doprowadziły do zwielokrotnienia irackich żądań 
wobec sąsiada. W lipcu 1990 r. wicepremier i minister spraw zagranicznych Iraku Tariq 
Aziz wystosował memorandum adresowane do LPA, w którym przedstawiał irackie za
rzuty4. Obejmowały one nie tylko wysuwane w przeszłości roszczenia terytorialne, ale 
także oskarżenia dotyczące kwestii ekonomicznych. Strona iracka twierdziła, iż 

1 Biografię prezydenta Iraku Saddama Husajna prezentują m.in. R. Stefoff, Saddam Husajn. Absolutny 
władca Iraku, Politeja, Warszawa 2000; R. Malik, Saddam Husajn. Gangster z Tikritu, tłum. M.M. Dziekan, 
Assimil Polska, Kraków 2004.

2 J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, Ossolineum, Wrocław 2004, s. 346-347.
3 Szerzej na temat stosunków Iraku z państwami Zatoki Perskiej w kontekście irackiej agresji na Kuwejt 

zob. A.S. Nufal, The Gulf States and the crisis over Kuwait (online), „Arab Studies Quarterly”, winter/spring 
1991, vol. 13, nr 1/2, s. 37-52, dostęp poprzez bazę: Academic Search Premier, http://search.epnet.com (do
stęp: 12 lipca 2006 r.).

4 Iraqi Memorandum to the Arab League on July 15, 1990 (online), The Middle East Institute of Japan, 
www.meij.or.jp/text/Gulf%20War/iraqiMemo.htm (dostęp: 20 lipca 2006 r.).

http://search.epnet.com
http://www.meij.or.jp/text/Gulf%2520War/iraqiMemo.htm
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Kuwejtczycy celowo zaniżali ceny ropy naftowej, sprzedając większą ilość surowców, 
niż zezwalały na to limity wydobycia obowiązujące członków OPEC, a także dopusz
czali się kradzieży irackich surowców z pola naftowego Rumajlii (Rumajla), co znaczą
co pogarszało stan irackiej gospodarki. W nocie tej oskarżono również Kuwejt i Zjedno
czone Emiraty Arabskie o przynależność do „syjonistycznej, imperialistycznej 
konspiracji” i umyślne prowadzenie działań na szkodę świata arabskiego. Wyjaśnienia 
przedstawione przez wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Kuwejtu szejka 
Sabaha al-Ahmada al-Dżabira as-Sabah na forum Ligi Państw Arabskich i Organizacji 
Narodów Zjednoczonych nie załagodziły narastającego konfliktu5. W kolejnych dniach 
prezydent Saddam Husajn stawiał podobne zarzuty wobec pozostałych państw Zatoki 
Perskiej oraz oświadczył, że użyje „innych środków” do przywrócenia akceptowanej 
przez Irak sytuacji wewnętrznej w rejonie. W sytuacji niemożności porozumienia mię
dzy stronami prezydent Iraku zażądał od Kuwejtu bezpośredniego dostępu do wód 
Zatoki Perskiej (przez kuwejckie terytoria, wyspy Warga i Bubijan), a ponadto od państw 
regionu pomocy finansowej, anulowania długów i zapewnienia Irakowi udziału we 
współtworzeniu polityki w rejonie Zatoki Perskiej6.

5 Teksty obydwu dokumentów, zob. The Letter of Shaikh Sabah al-Ahmad, Deputy Prime Minister and 
Foreign Minister, dated July 18, 1990 to Chadhli al-Klibi, Secretary Generał of the Arab League, in Reply to 
the lraqi Letter (online), The Middle East Institute of Japan, http://www.meij.or.jp/text/Gulf%20War/ 
kwtirq900718.htm (dostęp: 20 lipca 2006 r.); Letter of Shaikh Sabah al-Ahmad, Deputy Prime Minister and 
Foreign Minister to the Secretary Generał of the UnitedNations (online), The Middle East Institute of Japan, 
http://www.meij.or.jp/text/Gulf%20War/kwtirq900719.htm (dostęp: 20 lipca 2006 r.).

6 A.S. Nufal, The GulfStates and the crisis over Kuwait (online), „Arab Studies Quarterly”, 1991 r., 
vol. 13 nr 1/2, s. 37-52, dostęp poprzez bazę: Academic Search Premier, http://search.epnet.com (dostęp: 
12 lipca 2006 r.).

7 Przebieg działań wojennych analizują m.in.: M. Leśniewski, Pustynna burza. Wojna w Zatoce Perskiej 
1990-1991; A. Bartnicki (red.) Zarys dziejów Afryki i Azji. Historia konfliktów 1869-2000, Książka i Wiedza, 
Warszawa 2002, s. 565-583; M. Bankowicz, Wojna w Zatoce Perskiej; M. Bankowicz (red.), Historia politycz
na świata XX wieku 1945-2000, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004, s. 688-690.

8 M.M. Dziekan, Irak. Religia i polityka, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, s. 142-143.
9 Uzasadnienie inwazji przedstawił 4 września 1990 r. Tariq Aziz w liście do ministrów spraw zagranicz

nych wszystkich państw świata, por. C. Mojsiewicz, Stany Zjednoczone w wojnie o Kuwejt. Historia, polity
ka, stosunki międzynarodowe. Księga jubileuszowa na 65-lecie Profesora Józefa Kukułki, Dom Wydawniczy 
Elipsa, Warszawa 1994, s. 138.

10 T.R. Reid, Japan Follows U.S., Cuts Trade With Iraq. Decision Seen Especially Difficult for Tokyo 
(online), „The Washington Post”, 6 sierpnia 1990 r., s. aOl, http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_hi-  
storical/ (dostęp: 12 lipca 2006 r.).

1 sierpnia 1990 r. w Dżuddzie miały miejsce negocjacje kuwejcko-irackie, które zakoń
czyły się niepowodzeniem i następnego dnia irackie wojska lądowe zaatakowały Kuwejt. 
W ciągu kilku dni doprowadziły do przejęcia najważniejszych obiektów państwowych, 
a emir Kuwejtu Dżabir al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah wraz z rodziną rnusiał ratować się 
ucieczką za granicę7. Przyłączonemu do Iraku Kuwejtowi nadano nazwę Al-Kazim, od 
historycznego nazewnictwa prowincji8. Kuwejt stał się dziewiętnastą prowincją Iraku9.

Niezwłocznie po irackiej inwazji na Kuwejt japoński rząd podjął decyzję o ochronie 
kuwejckich aktywów w Japonii. Wystąpił z ostrą krytyką działań prezydenta Saddama 
Husajna oraz żądaniem wycofania irackich wojsk z terenu Kuwejtu. Ponadto jeszcze 
przed przegłosowaniem rezolucji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ podjął decyzję o za
stosowaniu sankcji ekonomicznych w stosunku do Iraku, podobnie jak dokonały tego 
Stany Zjednoczone10. Decyzja ta miała istotne znaczenie nie tylko polityczne, ale rów

http://www.meij.or.jp/text/Gulf%2520War/
http://www.meij.or.jp/text/Gulf%2520War/kwtirq900719.htm
http://search.epnet.com
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_hi-storical/
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nież ekonomiczne dla japońskiego budżetu, gdyż w zaistniałej sytuacji spłata długu 
w wysokości 5 mld USD zaciągniętego przez Irak stanęła pod znakiem zapytania. 
5 sierpnia 1990 r. japoński rząd zdecydował się:

- nałożyć embargo na import ropy naftowej z Iraku i Kuwejtu;
- zaprzestać eksportu do obydwu krajów;
- wprowadzić stosowne środki w celu zawieszenia inwestycji, pożyczek i transak

cji finansowych z obydwoma krajami;
- zamrozić współpracę gospodarczą z Irakiem11.

11 Japanś Response to the Gulf Crisis [w:] Diplomatic Bluebook 1991. Japan's Diplomatic Activities 
(online), MOFA, Japan, Tokyo 1991, http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1991/1991-2-2.htm 
(dostęp: 21 lipca 2006 r.).

12 US Security Council Resolution 661(1990) of 6 August 1990 (online), United Nations, http://www. 
un.org/Docs/scres/1990/scres90.htm (dostęp: 21 lipca 2006 r.). Wcześniej, 2 sierpnia 1990 r. przyjęto rezolu
cję potępiającą napaść Iraku na Kuwejt, zob. UN Security Council Resolution 660(1990) of 2 August 1990 
(online), United Nations, http://www.un.org/Docs/scres/1990/scres90.htm (dostęp: 21 lipca 2006 r.).

13 UN Security Council Resolution 665(1990) of 25 August 1990 (online), United Nations, http://www. 
un.org/Docs/scres/1990/scres90.htm (dostęp: 21 lipca 2006 r.). Wiązało się to z zastosowaniem zapisów roz
działu VII Karty Narodów Zjednoczonych - „Akcja w razie zagrożenia pokoju, naruszenia pokoju i aktów 
agresji”, którego artykuł 42 umożliwia przeprowadzenie „demonstrację, blokadę i inne operacje sił zbroj
nych, powietrznych, morskich lub lądowych członków Organizacji Narodów Zjednoczonych”, „siłami po
wietrznymi, morskimi lub lądowymi”, w sytuacji gdy środki niepociągające za sobą użycia siły zbrojnej, 
zgodnie z artykułem 41: „całkowite lub częściowe zerwanie stosunków gospodarczych oraz komunikacji: 
kolejowej, morskiej, lotniczej, pocztowej, telegraficznej, radiowej i innej, jak również zerwanie stosunków 
dyplomatycznych”, nie przyniosą efektów. J. Staszków (red.), Karta Narodów Zjednoczonych, Statut 
Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości, Konwencja Wiedeńska o Prawie Traktatów, Materiały dy
daktyczne Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Krakowskie Towarzystwo 
Edukacyjne, Kraków 2003, s. 27. Działania podejmowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych w sy
tuacji I wojny w Zatoce Perskiej, zob. United Nations Role In Maintaining International Peace And Security. 
Kuwait-Iraq Case Study, Centre for Research and Studies on Kuwait, Kuwait 1995.

N Statement by Press Secretary Fitzwater on the President 's Telephone Conversation With King Fahd bin 
Abd al-'Aziz Al Sa'ud of Saudi Arabia, August 2, 1990 (online), The Middle East Institute of Japan, http:// 

www.meij.or.jp/text/GulP/o20War/US9008024.htm (dostęp: 20 lipca 2006 r.).

6 sierpnia 1990 r., przy dwóch głosach wstrzymujących się: Kuby i Jemenu, Rada 
Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję nr 661, na mocy której państwa członkowskie 
zostały zobowiązane między innymi do wstrzymania obrotu towarowego z Irakiem 
i Kuwejtem oraz jakiejkolwiek współpracy skutkującej handlem z tymi krajami, co mia
ło odizolować je od przychodów ze sprzedaży surowców oraz dostaw zewnętrznych, 
w tym broni i sprzętu wojskowego12. Kolejne uchwały Rady Bezpieczeństwa ONZ z po
wodu braku reakcji strony irackiej i niewypełniania jej zaleceń doprowadziły do przeło
mowego w historii konfliktów w Zatoce Perskiej przegłosowania zgody na użycie siły 
w celu wyegzekwowania nałożonego na Irak embarga13. Społeczność międzynarodowa, 
a w szczególności Stany Zjednoczone i państwa arabskie sąsiadujące z Irakiem, w od
mienny sposób, niż miało to miejsce w przypadku wojny iracko-irańskiej, odbierała za
grożenie związane z działaniami prezydenta Saddama Husajna. Obawiano się możliwości 
rozszerzenia operacji wojskowych na pozostałe kraje Zatoki Perskiej, spośród których 
w pierwszej kolejności zagrożona była sąsiadująca z Irakiem Arabia Saudyjska. 2 sierp
nia 1990 r. w rozmowie z prezydentem Stanów Zjednoczonych George’em H.W. Bushem, 
król Fahd omawiał możliwe działania zapobiegawcze14. Saudyjczycy zezwolili na stacjo
nowanie wojsk koalicji międzynarodowej na terenie królestwa, co rozpoczęło opera

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1991/1991-2-2.htm
http://www.un.org/Docs/scres/1990/scres90.htm
http://www.meij.or.jp/text/GulP/o20War/US9008024.htm
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cję o kryptonimie „Pustynna Tarcza”. Jej zasadniczym celem była ochrona Arabii 
Saudyjskiej przed agresją, ze strony wojsk irackich. Równocześnie, głównie na jej tere
nie, formowano koalicję wojskową przeciw Irakowi. Wypełnienie celów misji, zgodnie 
ze złożonym przez prezydenta Busha przyrzeczeniem, miało dopełnić wycofanie sił 
amerykańskich z terytoriów państw arabskich znad Zatoki Perskiej15. Do października

15 Do D’s Re-evaluation of the Force Protection Posturę. From Secretary ofDefense William J. Perry's 
Report to the President on the Protection ofU.S. Forces DeployedAbroad, 16 września 1996 r., vol. 11, nr 80 
(online), United Stated Departmentof Defence, http://www.defenselink.mil/speeches/1996/sl9960916-perry. 
html (dostęp: 22 lipca 2006 r.).

16 Przygotowania oraz przebieg operacji „Pustynna Tarcza”, zob. J. Biniewski, Pustynna burza, cz. 1, 
Wydawnictwo Altair, Warszawa 1994, s. 7-10.

17 FacingOff. The Balances of Forces (online), „The Washington Post”, 15 stycznia 1991 r., s. al5, http:// 
pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/ (dostęp: 26 lipca 2006 r.).

18 J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, s. 349.
19 Japan ’s Response to the Gulf Crisis [w:] Japan Diplomatic Bluebook 1991...

1990 r. na terenie Arabii Saudyjskiej stacjonowało już 220 tys. żołnierzy amerykań
skich16. W kolejnych miesiącach przerzucono kolejne jednostki, które razem liczyły 
525 tys. żołnierzy. Wsparły je oddziały brytyjskie i francuskie, stanowiące łącznie blisko 
600 tys. żołnierzy, 1,5 tys. czołgów i 1,3 tys. samolotów. Oddziałów tych nie wsparły 
japońskie Siły Samoobrony.

Państwa arabskie potępiły inwazję na Kuwejt. Szejkowie podczas sierpniowego 
szczytu LPA w Kairze wezwali pozostałe państwa do wystawienia sił zbrojnych. Na ten 
apel odpowiedziały między innymi Egipt, Syria i Maroko, wystawiając odpowiednio 
45 tys., 15 tys. i 1,7 tys. żołnierzy. Ostatecznie siły zbrojne połączonych państw 
RWAPZ(P) i innych państw arabskich, które stanęły do obrony Kuwejtu w styczniu
1991 r., liczyły ponad 150 tys. żołnierzy, 330 samolotów bojowych, 800 czołgów 
i 36 jednostek marynarki17.

We wrześniu 1990 r. ministrowie spraw zagranicznych państw RWAPZ(P), poprzez 
sankcje gospodarcze, podjęli próbę wywarcia wpływu na prezydenta Saddama Husajna. 
Arabia Saudyjska odcięła możliwości sprzedaży irackiej ropy poprzez ropociąg przebie
gający przez terytorium Królestwa, wstrzymała pomoc bezpośrednią dla Jordanii i Je
menu będących sojusznikami Iraku oraz wydaliła dyplomatów tych krajów i znaczną 
część Jemeńczyków pracujących w Arabii Saudyjskiej. Równocześnie wsparto finanso
wo Egipt, Syrię i Turcję, które poparły Kuwejt18.

Zgodnie z kalendarzem wizyt państwowych na sierpień 1990 r. zaplanowany był wy
jazd premiera Toshiki Kaifu na Bliski Wschód. W sytuacji kryzysu nad Zatoką Perską, 
a także potrzeby wyjaśnienia japońskiego stanowiska w tym zakresie, w jego zastęp
stwie 17 sierpnia do Arabii Saudyjskiej, Omanu, Jordanii, Egiptu i Turcji udał się mini
ster spraw zagranicznych Taro Nakayama19. Podczas jego spotkań najczęściej rozmawia
no o kryzysie w Zatoce Perskiej, który jesienią 1990 r., po odmowie wycofania irackich 
sił z Kuwejtu, nabrał szerszego znaczenia. Strona japońska, podobnie jak podczas wojny 
iracko-irańskiej, starała się włączyć w mediacje pokojowe własnymi środkami dyploma
tycznymi. Japończycy przyłączyli się do prób powstrzymania irackiej agresji na dwóch 
płaszczyznach. Szczególny nacisk położono na możliwość pokojowego rozwiązania 
sporu i tu zasadniczą rolę odgrywały bezpośrednie kontakty i konsultacje ze stałymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ. Jednocześnie zacieśniono współpracę w zakre

http://www.defenselink.mil/speeches/1996/sl9960916-perry
pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/
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sie pomocy bezpośredniej z krajami sąsiadującymi z Irakiem, w obawie przed przenie
sieniem się kryzysu.

Jedną z metod zaangażowania w rozwiązanie konfliktu w Zatoce Perskiej była ja
pońska pomoc finansowa. Decyzją japońskiego rządu z 29 sierpnia 1990 r. zapewniono 
środki na rzecz ludności szukającej schronienia w sąsiednich krajach oraz na pomoc 
państwom udzielającym im wsparcia. Na podstawie porozumienia zawartego 21 wrześ
nia 1990 r. między rządem Japonii aRWAPZ(P) Rada utworzyła fundusz (ang. Gulf 
Peace Fund) i odpowiadała za dystrybucję między innymi 2 mld USD - środków asyg- 
nowanych przez Japonię na wsparcie dla Egiptu, Jordanii i Turcji. Pierwotnie na ten cel 
przeznaczono 900 min USD, jednak po zatwierdzeniu wydatków przez japoński rząd 
kwotę tę zwiększono o 1,1 mld USD, z czego 100 min miało zostać przekazanych na 
potrzeby transportowe i zaplecza medycznego20. Kolejne 2 mld USD japoński rząd prze
znaczył na pomoc koalicji międzynarodowej przygotowującej się do akcji przeciw 
Irakowi. Środki te zostały przekazane na podstawie umowy zawartej z państwami 
RWAPZ(P), na co zezwalało restrykcyjne w zakresie pomocy na cele militarne japoń
skie prawo21. Warto ponadto zauważyć, że było to pierwsze w historii stosunków Japonii 
z państwami członkowskimi RWAPZ(P) porozumienie. W poprzednich latach strony 
wiązały bowiem jedynie kontakty międzypaństwowe.

20 Tamże.
21 Japan to Use Gulf Council To FunnelAid, „The Washington Post”, 21 września 1990 r., s. a. 16., http:// 

pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/ (dostęp: 26 lipca 2006 r.).
22 Podobnie postąpiono w odniesieniu do pozostałych cudzoziemców przebywających w Kuwejcie 

w momencie inwazji, a także z tymi, którzy nie opuścili Iraku przed 14 sierpnia 1990 r. Zatrzymano kilka 
tysięcy obywateli obcych państw.

21 UN Security Council Resolution 664 (1990) of 18 August 1990 (online), United Nations, http://www. 
un.org/Docs/scres/1990/scres90.htm (dostęp: 21 lipca 2006 r.).

1.1. Problem japońskich zakładników

Japońska ambasada w Kuwejcie podczas irackiej inwazji stała się schronieniem dla 261 
Japończyków. W wyniku zajęcia budynku przez siły irackie 245 Japończyków zostało 
schwytanych i przewiezionych do Bagdadu. Przetrzymywano 213, a 141 spośród nich 
wykorzystano jako „żywe tarcze” w strategicznych, irackich obiektach22. Ponadto innym 
obywatelom Japonii (214 osób), którzy nie opuścili Iraku przed wyznaczoną datą 
14 sierpnia 1990 r., zakazano wyjazdu.

Niezwłocznie po pojmaniu obcokrajowców przez oddziały irackie społeczność mię
dzynarodowa powzięła szeroko zakrojone działania, które miały na celu uwolnienie 
zakładników. 18 sierpnia 1990 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ w przyjętej jednogłośnie 
rezolucji nr 664 wezwała Irak do zwolnienia i ułatwienia wyjazdu wszystkim przetrzy
mywanym na terenie Iraku i Kuwejtu obcokrajowcom23.

W październiku 1990 r. premier Kaifu złożył wizyty na Bliskim Wschodzie. Odwiedził 
Egipt, Jordanię, Turcję, Arabię Saudyjską i Oman, a minister Nakayama - Syrię. 
W Ammanie japoński premier spotkał się z Taha Yassinem Ramadanem - wicepremie
rem Iraku, u którego apelował o pokojowe zakończenie kryzysu w Zatoce Perskiej. Było 
to pierwsze spotkanie przedstawiciela zachodniego świata ze stroną iracką od czasu in
wazji na Kuwejt. W grudniu 1990 r. w Genewie doszło do kolejnego - Hisashi Owada, 

pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_historical/
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wiceminister spraw zagranicznych Japonii rozmawiał z przedstawicielem prezydenta 
Saddama Husajna24. Żadne z nich nie doprowadziło do wycofania irackich wojsk z Ku
wejtu ani uwolnienia zakładników uwięzionych w japońskiej ambasadzie w Kuwejcie 
przez irackie wojska w pierwszych dniach natarcia.

24 Japan's Response to the Gulf Crisis [w:] Japan Diplomatic Bluebook 1991...', H. Sato, Protecting 
Japanese Nationals Overseas: Leamingfrom Lessons Past (online), Gaiko Forum, 2003, s. 22-31.

25 Japan 's Response to the Gulf Crisis [w:] Japan Diplomatic Bluebook 1991...
26 E. Pałasz-Rutkowska, K. Starecka, Japonia, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2004, s. 323.
27 Przebieg operacji pod kryptonimami: „Błyskawiczny grzmot”, „Pustynna Burza” i „Pustynny Miecz” 

relacjonująm.in.: J. Biniewski, Pustynna burza..., s. 12-49; J. Biniewski, Pustynna burza, cz. 2, Wydawnictwo 
Altair, Warszawa 1994; M. Nawrocki, Nowy wymiar powietrznych uderzeń strategicznych (okres po zimnej 
wojnie) (online), „Przegląd Sił Powietrznych”, nr 9, wrzesień 2004 r., s. 4-9, http://www.czasopismasp.mil. 
pl/przeglad/w_numerze/ archiwum/2004_09/22-31.pdf (dostęp: 26 lipca 2006 r.); B. Brown, D. Shukman, 
Ali necessary means. Inside the Gulf War, BBC Books, London 1991.

28 Japan ’s Response to the Gulf Crisis [w:] Japan Diplomatic Bluebook 1991...

Kwestia japońskich zakładników wywołała falę dyskusji w Japonii. Analizowano 
możliwe do podjęcia działania zmierzające do ich uwolnienia. Japoński rocznik dyplo
matyczny z 1991 r. wskazuje na wiele uwarunkowań, jakie mogły mieć wpływ na zaist
niały stan rzeczy. Po pierwsze, zwrócono uwagę na możliwość przewidzenia irackiej 
agresji na Kuwejt, a więc wcześniejszego powrotu Japończyków do kraju. Ponadto kry
tyce poddano decyzję zatrzymania Japończyków w ambasadzie Japonii w Kuwejcie, co 
ułatwiło wojskom irackim schwytanie i przewiezienie ich do Iraku, gdzie posłużyli jako 
„żywe tarcze”. Nieadekwatne do sytuacji było wysłanie japońskiego negocjatora, za
miast podjęcia aktywnych kroków zaradczych. Samodzielne prowadzenie działań na 
rzecz uwolnienia zakładników mogło również zniweczyć wysiłki społeczności między
narodowej25.

Ostatecznie 6 grudnia 1990 r. zakładnicy odzyskali wolność. Japoński rząd wysłał 
w obszar konfliktu cztery własne samoloty, którymi mieli oni wrócić do kraju. Rząd 
Japonii planował, iż operację tę poprowadzą jednostki Sił Samoobrony, jednak w obli
czu spodziewanej krytyki społecznej w zakresie zaangażowania militarnego Japonii 
w świecie wyczarterowano jednostki cywilne.

Premier Kaifu dokładał wszelkich starań, aby zwiększyć rolę kraju w rozwiązaniu 
konfliktu w Zatoce Perskiej. Propozycje rządu w Tokio, z uwagi na ograniczenia japoń
skiej konstytucji, wykluczały jednak udział rodzimych Sił Samoobrony w akcjach zbroj
nych i zakładały jedynie wsparcie logistyczne sił międzynarodowych26.

Brak możliwości wysłania japońskich Sił Samoobrony wzmocnił konieczność innej 
aktywizacji Japonii na rzecz międzynarodowej koalicji przeciw Irakowi. Premier Kaifu 
zapewnił sekretarza generalnego ONZ o udzieleniu każdej niezbędnej pomocy. Przed 
rozpoczęciem ofensywy minister spraw zagranicznych Nakayama złożył wizytę w ONZ. 
Spotkał się również z urzędnikami administracji prezydenta Busha. Podczas operacji 
„Pustynna Burza”27 premier Kaifu pozostawał w kontakcie telefonicznym z prezydenta
mi Bushem i Michaiłem Gorbaczowem, który ostatecznie poparł operację przeciw 
Irakowi. Na bieżąco z amerykańskim sekretarzem stanu Jamesem Bakerem kontaktował 
się minister Nakayama28.

Społeczność międzynarodowa negatywnie oceniła zaangażowanie Japonii w prze
bieg przygotowań i przeprowadzenie operacji w Kuwejcie. Ofiarowana pomoc była 

http://www.czasopismasp.mil
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„zbyt mała i za późno” przekazana29. W ten właśnie sposób oraz mianem „dyplomacji 
czekowej” określano japońską politykę zagranicznąpodczas I wojny w Zatoce Perskiej30. 
Niezadowolenie potęgowało się również w Japonii, która po miesiącach starań wysłania 
sił wojskowych została zmuszona korzystać z zastępczych środków pomocy, bezpośred
nio obciążających podatników. Pod koniec stycznia 1991 r. pojawiły się możliwości 
przeznaczenia dodatkowych 9 mld USD na cele operacji prowadzonej nad Zatoką 
Perską, w sytuacji gdy zaplanowane na ten cel pierwotnie 400 min, a później 4 mld USD 
wywołały dezaprobatę Stanów Zjednoczonych. Premier Kaifu podkreślał, iż stanie się to 
możliwe po uzyskaniu poparcia większościowego układu parlamentarnego i wskazał re
alne szanse ziszczenia się tych obietnic31. 24 stycznia 1991 r. koalicja złożona z Partii 
Liberalno-Demokratycznej, Partii Uczciwych Rządów oraz Partii Demokratyczno- 
-Socjalistycznej, posiadająca wspólnie większość w japońskim parlamencie, przegłoso
wała zwiększenie dotacji dla sił koalicyjnych32. Nie spotkało się to jednak z akceptacją 
społeczną w kraju i polepszeniem ocen międzynarodowych japońskiego zaangażowania 
w rozwiązanie konfliktu w Zatoce Perskiej.

29 Tłum, z ang. too litlle and too late, Japan 's Response to the Gulf Crisis [w:] Japan Diplomatic Bluebook 
1991... Por. E. Pałasz-Rutkowska, K. Staiecka, Japonia, s. 323.

30 M. Krupińska, Japońska polityka bezpieczeństwa a konflikty amerykańsko-irackie (1990-2003), Biuro 
Analiz PISM, Materiały Studialne, październik 2004, nr 7, s. 5.

31 C.J. Chipello, Japan Government Stakes Credibility on Gulf Aid Plan (online), „The Wall Street 
Joumal”, 25 stycznia 1991 r., s. A9, dostępny poprzez bazę ProQuest: Document URL: http://proquest.umi. 
com/pqdweb?did=4237543&Fmt=3&clientłd=44345&RQT=309&VName=PQD (dostęp: 12 lipca 2006 r ).

22 Japans Gulf AidBudget Approvedby Lawmakers (online), „The Wall Street Joumal”, 7 marca 1991 r., 
s. A10, dostępny poprzez bazę ProQuest: Document URL: proquest.umi.com/pqdweb?did=27807635&Fmt= 
3&clientłd=44345&RQT=309&VName=PQD (dostęp: 12 lipca 2006 r.).

33 Japan 's Response to the Post-Gulf Crisis Problems [w:] Diplomatic Bluebook 1991, Japan ’s Diplomatic 
Activities (online), MOFA, Japan, Tokyo 1991, http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1991/1991-2- 
3.htm (dostęp: 21 lipca 2006 r.).

1.2. Udział Japonii w odbudowie Kuwejtu

Po oswobodzeniu Kuwejtu przez wojska koalicji międzynarodowej, 20 marca 1991 r. 
japoński rząd ogłosił plan współpracy z Bliskim Wschodem (ang. Japans Immediate 
Response to the Problems in the Middle East), który odnosił się do następujących za
gadnień:

- bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie;
- kontroli zbrojeń i rozbrojenia;
- bliskowschodniego procesu pokojowego;
- odbudowy gospodarczej;
- kwestii ochrony środowiska;
- pomocy uchodźcom33.
Wraz z utworzeniem Misji Obserwacyjnej ONZ do spraw Iraku i Kuwejtu (ang. 

United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission, UNIKOM) rząd Japonii wysłał eks
perta ministerstwa spraw zagranicznych do pracy na rzecz komitetu ad hoc do spraw li
kwidacji broni masowego rażenia (ang. U.N. Ad Hoc Committee for abandoning weap- 
ons of mass destruction in Iraq). Japonia zaangażowała się również we wszystkie 
inicjatywy podejmowane przez społeczność międzynarodową na rzecz wdrożenia posta

http://proquest.umi
proquest.umi.com/pqdweb?did=27807635&Fmt=
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1991/1991-2-3.htm
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nowień rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ numer 687 (1991). Za cel nadrzędny sta
wiano ochronę pozostałych państw Zatoki Perskiej przed niebezpieczeństwem użycia 
jakiejkolwiek broni nuklearnej będącej w posiadaniu Iraku. W maju 1991 r. w Kioto od
była się konferencja rozbrojeniowa zwołana przez Japonię we współpracy z ONZ. 
Japoński rocznik dyplomatyczny podaję, że kwestie te były również poruszane przez 
premiera Japonii podczas dorocznego szczytu państw Grupy Siedmiu, który w 1992 r. 
odbywał się w Londynie. Równocześnie strona japońska była aktywnym uczestnikiem 
obrad na forum IAEA, gdzie złożyła propozycję wzmocnienia klauzul ochronnych sto
sowanych przez Organizację w zakresie posiadania i rozwijania energii jądrowej34.

M Tamże.
35 Qualityof the Emironment in Japan 1992 (online), The Ministry of Environmentof Japan, http://www. 

env.go.jp/en/wpaper/1992/index.html (dostęp: 21 lipca 2006 r.).
36 Japan’s Response to the Post-Gulf Crisis Problems [w:] Japan Diplomatic Bluebook 1991. Japan’s 

Diplomatic Activities.

W wyniku I wojny w Zatoce Perskiej znaczna część ludności pozostała poza granica
mi swoich krajów. Największą grupę stanowili uchodźcy kurdyjscy. Należy zaznaczyć, 
iż japoński rząd podjął również działania w celu pomocy poszkodowanym. Na ten cel 
przekazano dotację w wysokości 100 min USD. Środki te wspierały działania japoń
skich służb medycznych (ang. Japan Disaster Relief Teams) świadczących pomoc 
uchodźcom na terenie Turcji i Iranu. Japoński korpus medyczny, który liczył odpowied
nio: 8 i 51 osób, jako pierwszy z państw koalicji zorganizował misję w Iranie.

Niezwłocznie po ujawnieniu irackich dewastacji środowiska naturalnego strona ja
pońska wysłała do Arabii Saudyjskiej ekspertów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt 
do zabezpieczania plam olejowych, zgarniacze powierzchniowe ropy naftowej i mniej
sze okręty. Do końca sierpnia 1991 r. w rejonie Zatoki Perskiej pozostawało 70 specjali
stów z różnych dziedzin: od spraw pomocy międzynarodowej, medycznej, ekologicznej, 
ekspertów do spraw przemysłu naftowego i odsalania wody morskiej. Równocześnie 
przeznaczono środki na współpracę międzynarodową na rzecz:

- Programu Środowiskowego Narodów Zjednoczonych (U.N. Emironment 
Programme, UNEP) w kwocie 1,11 min USD;

- Międzynarodowej Organizacji Morskiej (ang. IntemationalMarinę Organization, 
IMO) w ramach funduszu klęski zanieczyszczenia Zatoki Perskiej ropą naftową 
(ang. Gulf Oil Pollution Disaster Fund) w wysokości 1,5 min USD35.

Z powodu znacznego zaminowania wód Zatoki Perskiej (oszacowano, że iracka ma
rynarka wojenna założyła około 1200 min), co stało na przeszkodzie wznowieniu handlu 
surowcami z portów w Kuwejcie i z północnych portów Arabii Saudyjskiej, w kwietniu 
1991 r. japoński rząd podjął decyzję o wysłaniu w rejon Zatoki Perskiej sześciu trałow
ców wraz z około 510-osobową załogą. Zostały one wcielone do zadań oczyszczania 
wód Zatoki Perskiej z min, realizowanych przy współudziale jednostek sił międzynaro
dowych36. Japońskie trałowce, które stacjonowały w porcie Bahrajnu, wykonywały kur
sy między katarskim Dauha, Abu Żabi, Dubajem, Maskatem i irańskim Bandar Abbas, 
w okresie od lipca do września 1991 r.

Japoński felietonista Yoichi Funabashi na łamach pisma „Foreign Affairs” na przeło
mie 1991 i 1992 r. podkreślił, że wojna w Zatoce Perskiej ukazała wówczas prawdziwe 
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oblicze japońskiej sceny politycznej37. Niekwestionowana potęga gospodarcza, która 
według niego scharakteryzowała ówczesną Japonię, ostatecznie poniosła koszty i trud 
wydatków na rzecz koalicji międzynarodowej. Jej rolę porównał Funabashi do „banko
matu”, a jednak podjęcie z niego gotówki wymagało użycia siły. W wymiarze między
narodowym Japonia powinna była automatycznie realizować zadania wynikające nie 
tylko z własnych potrzeb ekonomicznych, ale i z odpowiedzialności geopolitycznej 
w świecie. Autor słusznie podkreśla, iż u podstaw słabej kondycji Japonii podczas 
I wojny w Zatoce Perskiej leżał brak silnej koalicji parlamentarnej, która mogłaby stano
wić zaplecze dla działań rządu. Naciski społeczności międzynarodowej wywierane na 
japońskich dyplomatów i polityków w obliczu przeciągającego się procesu decyzyjnego 
odnośnie do kluczowych kwestii, wpływały na narastanie „manifestacji porażki japoń
skiego przywództwa”. Kontrastująca z globalnymi aspiracjami państwa nieudolna poli
tyka zagraniczna od lat nie dodawała krajowi splendoru. Autor zacytował również słowa 
wiceministra spraw zagranicznych Takakazu Kuriyamy, który charakteryzował ją jako 
„skromną politykę zagraniczną głównej potęgi świata”38.

17 Y. Funabashi, Japan and New World Order, „Foreign Affairs”, 1991/1992, vol. 70, nr 5, s. 58-75.
38 Ang. foreignpolicy of a major power with an unassuming posturę. Tamże, s. 60.

Warto zwrócić uwagę na to, iż w momencie wybuchu kryzysu w Zatoce Perskiej 
polityka zagraniczna Japonii, pomimo uwzględniania ważkiej roli Bliskiego Wschodu 
dla interesu państwa, nie miała wszechstronnych rozwiązań względem tego regionu. 
Oczywiście w zderzeniu z rzeczywistością dokonano natychmiastowej oceny sytuacji 
i wdrożono niezbędne środki zaradcze, jednak nie wynikły one z bliskowschodniej stra
tegii na tyle czytelnej, by była jednoznacznie interpretowana w świecie, a raczej z samej 
potrzeby zaprezentowania stanowiska Japonii. Przekonanie, że nawet długotrwałe zawi
rowania w Kuwejcie i Iraku nie wpłyną na destabilizację gospodarki Japonii, wynikało 
z powszechnie znanych faktów dotyczących możliwości finansowych Japonii i unieza
leżniania się od dostaw surowców z tych krajów. Dlatego starania premiera Kaifu o pod
niesienie znaczenia Japonii w światowej polityce, nawet jeżeli realizowane były pośred
nimi metodami, w obliczu trudnej sytuacji wewnętrznej zasługiwały na uwagę. Bardziej 
zastanawiający był zauważalny wśród polityków i decydentów brak potrzeby aktywne
go włączania się w sprawy wagi międzynarodowej. W obliczu niestabilnej sytuacji poli
tycznej i militarnej na Bliskim Wschodzie w latach 90. przytaczany wyżej plan współ
pracy z regionem, który ogłoszono w marcu 1991 r., stanowił oczekiwaną zmianę 
w polityce rządu Japonii.

Z punktu widzenia interesu monarchii Zatoki Perskiej udział międzynarodowych sił 
wojskowych w przywracaniu pokoju był najcenniejszy. Tłumaczy to w pewien sposób 
niezadowolenie z pomocy ofiarowanej na ten cel przez Japonię. Skromne zasoby mili
tarne państw RWAPZ(P) sprzyjały narastaniu sytuacji zagrożenia ze strony sąsiednich 
państw. W wyniku zakończonej I wojny w Zatoce Perskiej i zapewne w konsekwencji 
braku możliwości samodzielnego rozwiązywania konfliktów wewnętrznych podczas jej 
trwania, państwa Rady nie uciekały się jedynie do międzynarodowej pomocy w zakresie 
stabilizowania sytuacji wewnątrz regionu. W marcu 1991 r., podczas spotkania w Da
maszku, ministrowie spraw zagranicznych państw Rady oraz Egiptu i Syrii powzięli 
wiele decyzji co do podstaw koordynacji działań w zakresie bezpieczeństwa i współpra
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cy gospodarczej po zakończeniu wojny w Zatoce Perskiej39. To nowe, „strategiczne po
wiązanie” poprzez program pomocy o wartości 15 mld USD miało stanowić gwarancję 
dla osiąganego z wielkim trudem pokoju w rejonie Zatoki Perskiej40. Jednocześnie pań
stwa członkowskie Rady dążyły do umacniania współpracy z zachodem, którego zależ
ność od bliskowschodnich surowców naftowych była wciąż znaczna.

39 The Amended Text of the Damascus Declaration (online), The Middle East Institute of Japan, http:// 
www.meij.or.jp/text/Gulf%20War/damascus.htm (dostęp: 22 lipca 2006 r.).

40 D.B. Ottaway, A id to Egipt, Syria Tied to Free Markets. Gulf Arab Council Maps dl5 Billion Program 
(online), „The Washington Post”, 6 kwietnia 1991 r., s. al5, http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_hi- 
storical/ (dostęp 25 lipca 2006 r.).

41 S. Sunayama, GCCrelations..., s. 52.
42 S. Talbott, America Abroad(online), Time, 3 czerwca 1991 r., http://www.time.com/time/magazine/ar- 

ticle/0,9171,973063,OO.html?iid=chix-sphere (dostęp: 13 września 2007 r.).

W lutym 1991 r. ambasada Kuwejtu w Waszyngtonie opublikowała na łamach lokal
nej gazety podziękowania dla społeczności międzynarodowej i krajów zaangażowanych 
w wyzwolenie Kuwejtu. Na tej liście nie znalazła się Japonia. Strona japońska zwróciła 
się z oficjalnym zapytaniem o wyjaśnienie przyczyn takiego potraktowania swojego kra
ju. Kuwejtczycy w przygotowywaniu anonsu mieli się opierać na oficjalnych dokumen
tach wydanych przez Biały Dom, które nie uwzględniały pozamilitarnej pomocy nie 
tylko japońskiej, ale całej koalicji. Sytuację załagodzono sprostowaniem i podziękowa
niami w pierwszą rocznicę odzyskania niepodległości przez Kuwejt41.

1.3. Stosunki Japonii z Izraelem i kwestia palestyńska

Wojna w Zatoce Perskiej, na przełomie 1990/1991 r., wpłynęła na zmianę stosunku 
Japonii do Izraela. Kryzys ten wskazał japońskim politykom, iż brak jedności w świecie 
arabskim stanowi podobne zagrożenie dla bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie, w tym 
interesów Japonii, jak konflikt arabsko-izraelski. Japoński rząd, pod znacznym wpły
wem nacisków ze Stanów Zjednoczonych, zmienił stanowisko w sprawie popierania 
ekonomicznego bojkotu Izraela, będącego wieloletnią praktyką państw arabskich. 
W kwietniu 1991 r. premier Kaifu przyznał, że działanie to było nieodpowiednie i stano
wiło przeszkodę dla rozwoju wolnego handlu42. W wyniku tych decyzji w kolejnych la
tach ożywiły się wizyty dwustronne: wizyty oficjeli oraz kontakty gospodarcze. 
Korzystnie wspomagały je rozpoczęte w 1993 r. negocjacje pokojowe między przedsta
wicielami OWP i Izraela.

Rozpoczęcie rozmów pokojowych przedłużyło stanowisko Palestyńczyków podczas 
wojny w Zatoce Perskiej - OWP poparła wówczas Irak, tracąc oparcie polityczne w kra
jach arabskich. W konsekwencji, z monarchii regionu wydalono palestyńskich robotni
ków pracujących w regionie.

Japoński rząd zaangażował się w negocjacje wielostronne dotyczące problemów 
Bliskiego Wschodu. W maju 1993 r. w Tokio zwołano grupę roboczą do spraw środowi
ska. Przedstawiciele Japonii uczestniczyli również w obradach innych zespołów w za
kresie uchodźców, zasobów wodnych i regionalnego rozwoju gospodarczego. Japonia 
udzielała, podobnie jak w poprzednich latach, wydatnego wsparcia finansowego narodo
wi palestyńskiemu. W 1996 r. Siły Samoobrony służyły na wzgórzach Golan w ramach

http://www.meij.or.jp/text/Gulf%2520War/damascus.htm
http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_hi-storical/
http://www.time.com/time/magazine/ar-ticle/0,9171,973063,OO.html?iid=chix-sphere
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Sił Rozdziel aj ąco-Obserwacyjnych ONZ (ang. United Nations Disengagement Observer 
Forces, UNDOF)43.

43 Generał Overwiev [w:] Diplomatic Bluebook 2001 (online), MOFA, Japan, Tokyo 2001, http://www. 
mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2001/chapl-c.html (dostęp: 24 maja 2007 r.).

44 The Middle East [w:] Diplomatic Bluebook 2002 (online), MOFA, Japan, Tokyo 2002, http://www. 
mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2002/chap3-f.pdf (dostęp: 14 sierpnia 2006 r.), s. 5-6.

45 Kóno urges increased ties with Persian Gulf states (online), The Japan Times Online, 11 stycznia 
2001 r., http://search.japantimes.co.jp/cgibin/nn200l0lllb4.html (dostęp: 30 sierpnia 2006 r.).

“ Kóno says judicial reform in U AE will spur investment (online), The Japan Times Online, 12 stycznia 
2001 r., http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nb200l0l  I2a8.html (dostęp: 30 sierpnia 2006 r.).

Na ewolucję podejścia Japonii do problemów Bliskiego Wchodu miał również wpływ 
koniec zimnej wojny. Marginalizacja zagrożenia ze strony Związku Radzieckiego sprzy
jała ewolucji bliskowschodniej polityki zagranicznej Japonii od deklaratywnego popie
rania pokoju w regionie na rzecz aktywnego udziału w budowaniu długotrwałej stabil
ności Bliskiego Wschodu.

2. NOWY WYMIAR JAPOŃSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 
WOBEC REGIONU ZATOKI PERSKIEJ

2.1. Inicjatywa ministra Kóno

XXI w. przyniósł wiele nieoczekiwanych wydarzeń wywierających znaczny wpływ na 
stosunki Japonii ze światem arabskim. Początkowo japoński MSZ kontynuował realizo
waną w poprzedniej dekadzie praktykę podróży do krajów regionu, podczas których 
dyskutowano nad możliwościami i płaszczyznami współpracy dwustronnej. Spotkania 
te niczym nie odbiegały od toku rozmów dwustronnych prowadzonych w poprzednich 
latach, aż do wizyty ministra spraw zagranicznych Japonii Yohei Kóno. Od 8 do 14 stycz
nia 2001 r. odwiedził on najważniejsze z punktu widzenia japońskiej polityki zagranicz
nej kraje Zatoki Perskiej, tj. Katar, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt oraz Arabię 
Saudyjską44. Spotkania z głowami tych państw wykorzystał do przedstawienia propozy
cji nowego wymiaru współpracy. Dotyczyła ona następujących zagadnień: pogłębienia 
dialogu między cywilizacjami, w tym głównie ze światem islamu, rozwoju zasobów 
wodnych oraz promocji wielopłaszczyznowego dialogu politycznego. Określono ją mia
nem „inicjatywy Kóno”, od nazwiska ministra, i zbiorczym tytułem: „Toward Multi- 
layered Relations with Gulf Countries”. Już podczas wizyt japońskiego ministra inicja
tywa została przyjęta jako zachęta do pogłębiania współpracy. Emir Kataru, Hamad Ibn 
Chalifa Al Sani, zwrócił się do ministra Kóno z prośbą o umożliwienie wyjazdów szko- 
leniowo-edukacyjnych do Japonii większej liczbie Katarczyków45. W pozytywnym to
nie przebiegały rozmowy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Strony wymieniły 
zapewnienia koordynacji działań na rzecz zwiększenia japońskich inwestycji oraz sta
łych dostaw ropy naftowej. Minister Kóno koncentrował się na przekonaniu partnerów 
o potrzebie rozwijania kulturowej płaszczyzny współpracy między narodami, a nie ogra
niczaniu się wyłącznie do zagadnień ekonomicznych46.

W dokumencie podsumowującym wizytę wyjaśniono, iż przedstawiony przez mini
stra Kóno pomysł spotkał się z akceptacją we wszystkich szejkanatach. Po raz pierwszy 
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rozmowy przedstawicieli państw wyszły poza sferę bieżących problemów gospodar
czych we współpracy z Japonią czy przebiegu bliskowschodniego procesu pokojowego. 
Dotyczyły kultury, miejsca religii w świecie oraz ich zrozumienia i poszanowania. 
Strona japońska zobligowała się do zwiększenia wymiany naukowców oraz studentów. 
Zaproponowano wymianę doświadczeń i know-how w zakresie odsalania wody mor
skiej i zarządzania zasobami wody, mając na uwadze skalę tych problemów w krajach 
Zatoki Perskiej. Wreszcie minister Kóno stworzył podstawy dla wielopłaszczyznowego 
dialogu politycznego mającego ułatwić przyszłą współpracę i aktywizować istniejące 
kontakty47.

47 The Fisit to the Gulf Countries by Minister for Foreign Affairs Yohei Kóno. Overview and Evaluation 
(online), MOFA, Japan, http://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/fmv0101/overview.html (dostęp: 
13 sierpnia 2006 r.).

4" K. Katakura, Japan's Policy on Islam: Rethinking the dialogue approach, „Gaiko Forum”, 2002, 
vol. 2, nr 2, s. 33-34.

49 The Middle East [w:] Diplomatic Bluebook 2002, s. 6.
50 Seminar on The Dialogue among Civilizations: The Islamie World and Japan, March 6, 2002 (online), 

MOFA, Japan, http://www.mofa.go.jp/announce/event/ 2002/3/0306.html (dostęp: 4 września 2006 r.).

Próby pierwszych kontaktów były widoczne już w kolejnych miesiącach po wizycie 
ministra Kóno. Przygotowano listę wybitnych i kluczowych dla współpracy osób. 
Zorganizowano seminarium na temat bezpieczeństwa.

W marcu 2000 r. zainicjowano pracę grupy naukowej do spraw badań nad islamem, 
która miała przybliżyć znajomość tej religii w Japonii oraz zwiększać wpływ ekspertów 
na politykę zagraniczną wobec tego obszaru świata. Dotychczasowe doświadczenia 
Japonii w kontaktach ze światem arabskim podsumowano i przedstawiono w postaci za
leceń dla kadr dyplomatycznych48.

Aktywność polityczną, w tym w środowiskach kobiecych, prowadziła deputowana 
Kaori Maruya, zajmująca się sprawami zagranicznymi. Z pokojową i szkoleniową misją 
na wody Zatoki Perskiej przybył szwadron morskich Sił Samoobrony. Arabskim ofice
rom umożliwiono wymianę doświadczeń z japońskimi żołnierzami49. Dzięki współpracy 
japońskiego i bahrajńskiego MSZ, w marcu 2002 r. w Manamie zorganizowano semina
rium eksperckie poświęcone dialogowi między cywilizacjami50.

Jak się później okazało, „inicjatywa Kóno”, z którą wiązano znaczne nadzieje w za
kresie ożywienia i wzmocnienia współpracy między partnerami, w konfrontacji z dal
szymi wydarzeniami międzynarodowymi oraz późniejszym kryzysem w rejonie Zatoki 
Perskiej miała drugorzędne znaczenie.

2.2. Japonia i monarchie Zatoki Perskiej w obliczu wojny
z terroryzmem

Japońscy politycy nagle znaleźli się w nowej sytuacji - musieli określić rolę Japonii 
w walce ze światowym terroryzmem i przywracaniem pokoju w rejonach zapalnych, 
w tym na obszarze krajów Zatoki Perskiej. Szczególnie cenne okazały się doświadcze
nia I wojny w Zatoce Perskiej, kiedy Japonia, wspierając finansowo koalicję międzyna
rodową na rzecz wyzwolenia i odbudowy Kuwejtu, nie zaskarbiła sobie oczekiwanego 
uznania w świecie. U progu XXI w. Stany Zjednoczone oczekiwały od Japonii zwięk

http://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/fmv0101/overview.html
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szenia zaangażowania w zapewnieniu bezpieczeństwa w Azji i w sprawowaniu kontroli 
nad rejonem od Oceanu Spokojnego po Zatokę Perską51.

51 Zob. R.L. Armitage i in., The United States and Japan: Advancing Toward a Maturę Partnership (on
line), Institute for National Strategie Studies Special Report, 11 października 2000 r., http://www.ndu.edu/ 
inss/strforum/SR Ol/SFJAPAN.pdf (dostęp: 2 maja 2006 r.).

52 Osama Bin Laden to alternatywny zapis imienia i nazwiska tej osoby powszechnie stosowany w popu
larnych wydawnictwach, prasie itp.

53 UNSecurity Council Resolution 1267 (1999) of 15 October 1999 (online), United Nations, http://www. 
un.org/Docs/scres/1999/sc99.htm (dostęp: 27 sierpnia 2006 r.); UN Security Council Resolution 1333 (2000) 
of 19 December 2000 (online), United Nations, http://www.un.org/Docs/scres/2000/sc99.htm (dostęp: 
27 sierpnia 2006 r.).

54 Statement by Prime Minister Junichiro Koizumi at the Press Conference, 12 September 2001 (online), 
Prime Minister of Japan and His Cabinet, http://www.kantei.go.jp/foreign/koizumispeech/2001/0912kaiken_  
e.html (dostęp: 27 sierpnia 2006 r.).

55 Press communiąue issued by the Ministerial Council of the GulfCooperation Council at its twenty-fifth 
special session, held in Jeddah on 23 September 2001 (online), Gulf Cooperation Council for the Arab States 
of the Gulf, http://www.gcc-sg.org/session25.html (dostęp: 4 września 2006 r.).

“ President Delivers State of the Union Address (online), The Whitehouse President George W. Bush, 
http://www.whitehouse.gov/news/releases/ 2002/01/20020129-11 .html (dostęp: 29 sierpnia 2006 r.).

Sprzeciwiające się reżimowi talibów w Afganistanie Stany Zjednoczone dążyły do 
wydania ukrywającego się tam Usamy Ibn Ladina52, którego obwiniano o zamachy ter
rorystyczne. Z powodu braku efektów prowadzonej polityki w działania włączyła się 
społeczność międzynarodowa - Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła sankcje na 
Afganistan53. Sytuację w Afganistanie skomplikował zamach z 9 września 2001 r. na 
Ahmada Szacha Maruda, opozycyjnego polityka walczącego z reżimem talibów, oraz 
dwa dni później porwanie samolotów pasażerskich i ich ataki na wieże World Trade 
Center w Nowym Jorku i na Pentagon w Waszyngtonie. Ostatecznie podjęto decyzję 
o przeprowadzeniu zbrojnego ataku na cele w Afganistanie.

Odpowiedź sojuszniczej Japonii w sprawie przyłączenia się do wojny z terroryzmem 
była natychmiastowa. 12 września 2001 r. premier Jun’ichiro Koizumi zapewnił Stany 
Zjednoczone o gotowości udzielenia niezbędnego wsparcia5"'. Na mocy specjalnego 
ustawodawstwa z 29 października 2001 r. (ang. Anti-Terrorism Special Measures Bill) 
wysłano na wody Oceanu Indyjskiego okręty marynarki wojennej, które zaopatrywały 
wojska koalicji prowadzące kampanię w Afganistanie.

Z odpowiedzią na działania terrorystów nie czekały również państwa Zatoki Perskiej. 
Podczas specjalnego spotkania ministrów spraw zagranicznych państw RWAPZ(P), 
23 września 2001 r., zaapelowano o ujęcie sprawców zamachów w Stanach Zjednoczo
nych. W oświadczeniu podsumowującym obrady podkreślono gotowość do uczestni
ctwa w międzynarodowej koalicji antyterrorystycznej. Apelowano o niewiązanie aktów 
terroru z religią muzułmańską. Jednocześnie, ministrowie zwrócili uwagę inicjatorów 
i darczyńców bliskowschodniego procesu pokojowego na akty terroru wymierzane prze
ciwko narodowi palestyńskiemu przez Izrael. Społeczność międzynarodowa, w ich opi
nii, powinna dołożyć wszelkich starań, aby powstrzymać i zakończyć izraelską okupację 
palestyńskich oraz arabskich terytoriów55.

W styczniu 2002 r. w corocznym orędziu o stanie państwa prezydent Stanów 
Zjednoczonych George W. Bush nazwał Iran, Irak oraz Koreę Północną mianem krajów 
„osi zła”56. W toczącej się wojnie z terroryzmem nadchodził moment rozprawienia się 
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z reżimem prezydenta Saddama Husajna. Już od czasu ustanowienia w 1999 r. komisji 
UNMOVIC, której celem było sprawdzenie, czy Irak posiada broń masowego rażenia, 
międzynarodowi inspektorzy napotykali na trudności w wykonywaniu obowiązków. 
Saddam Husajn był wielokrotnie wzywany przez światowe gremia do ujawnienia arse
nałów. W tamtym okresie japoński MSZ podtrzymywał kontakty ze stroną iracką. 
Podczas spotkań Japończycy starali się przekonać Irakijczyków o konieczności przyję
cia inspektorów i spełniania warunków nałożonych przez ONZ57. Szczególnie nalegano, 
by Irak pozwolił wykonać zapisy Rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 1441. 
Rezolucja ta dawała Irakijczykom czas na ostateczne zastosowanie się do wcześniej
szych uchwał ONZ dotyczących w szczególności przechowywania broni masowego ra
żenia, pod sankcją zastosowania wobec Iraku „poważnych konsekwencji”.

57 The Middle East [w:] Diplomatic Bluebook 2003 (online), MOFA, Japan, Tokyo 2003, http://www. 
mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2003/chap2-f.pdf (dostęp: 29 sierpnia 2006 r.), s. 4-5.

Abu Żabi (online) [w:] Przegląd Mediów Światowych (analizy, oceny, opinie, poglądy, wywiady, zapa
trywania), Biuletyn Regionalny: Afryka i Bliski Wschód, nr 51(154), 8 stycznia 2003 r., Departament Systemu 
Informacji MSZ, http://www.msz.gov.pl/files/file_library/36/030108_1526.doc (dostęp: 4 września 2006 r.).

59 Rijad 2003.03.18 (online) [w:] Przegląd Mediów Światowych (analizy, oceny, opinie, poglądy, wywia
dy, zapatrywania), Biuletyn Regionalny: Afryka i Bliski Wschód -dot. Iraku, 19 marca 2006 r., Departament 
Systemu Informacji MSZ, http://www.msz.gov.pl/index.php?page=6810&lang_id=pl&bulletin_id=19&portl 
et=biuletyn%2Fpokaz (dostęp: 4 września 2006 r.).

® Rijad 2003.03.19 (online) [w:] Przegląd Mediów Światowych (analizy, oceny, opinie, poglądy, wywia
dy, zapatrywania), Biuletyn Regionalny: Afryka i Bliski Wschód - dotyczący Iraku, 20 marca 2006 r., 
Departament Systemu Informacji MSZ, http://www.msz.gov.pl/index.php?page=6811 &lang_id=pl&bulletin_ 
id=19&portlet=biuletyn%2Fpokaz (dostęp: 4 września 2006 r.).

Stanowisko monarchii Zatoki Perskiej w kwestii Iraku było zbieżne z pokojowymi 
zamierzeniami Zachodu. Nawoływano do akceptacji przez Irak postanowień rezolucji 
Rady Bezpieczeństwa ONZ. Podczas dorocznego spotkania liderów RWAPZ(P) w grud
niu 2002 r., zastanawiano się, jak zapewnić pokój w rejonie Zatoki Perskiej i apelowano 
o nienaruszalność granic Kuwejtu. Wezwano Irak do zaniechania wypowiedzi szkalują
cych szejkanat i jakichkolwiek działań wobec tego kraju58.

Jednocześnie w prasie arabskiej coraz częściej pojawiały się wypowiedzi sugerujące 
brak poparcia świata arabskiego dla Zachodu. W saudyjskim dzienniku „Ar-Rijad” 
ostrzeżono, iż „argumenty amerykańskie są nieprzekonujące dla narodów świata i regio
nu, a środki zastosowane przez USA i sojuszników mogą skłaniać do przypuszczenia, 
że wydarzenia z 11 września stały się elementem scenariusza inwazji na Irak”. Możliwa 
reakcja muzułmańskiej opinii publicznej na działania Zachodu i ekstrapolowanie prze
zeń wojny z terroryzmem na cały świat arabski mogłoby znacznie pobudzić ekstremizm 
w obecnych punktach zapalnych, np. wśród Palestyńczyków59. Ostatecznie, 18 marca 
następca saudyjskiego tronu - książę Abd Allah Ibn Abd al-Aziz przedstawił stanowisko 
królestwa w sprawie planowanej inwazji na Irak, w którym nie poparł międzynarodo
wych przygotowań. Wykluczył możliwość uczestnictwa saudyjskich wojsk oraz dalsze
go angażowania się w przebieg kryzysu. Podkreślił zaangażowanie Arabii Saudyjskiej 
w pokojowe próby rozbrojenia Iraku jako adekwatne do napiętej sytuacji w regionie, 
trwającej od czasu I wojny w Zatoce Perskiej60.

http://www.msz.gov.pl/files/file_library/36/030108_1526.doc
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Przy braku jedności w ONZ w sprawie dalszych działań wobec Iraku, komplikacji 
w przebiegu inspekcji, a także braku jednoznacznych dowodów obciążających Irak61, 
rozpoczęto przygotowania do inwazji na ten kraj62.

61 5 lutego 2003 r. amerykański sekretarz stanu Collin Powell przedstawił Radzie Bezpieczeństwa ONZ 
raport dotyczący ukrywanej w Iraku broni masowego rażenia. Wystąpienie Powella zostało skrytykowane 
zarówno w arabskiej, jak i zachodniej prasie. Por. Światowa prasa o wystąpieniu Powella. Czy Sekretarz 
Stanu przedstawił dość mocne dowody przeciw Irakowi? (online), Gazeta.pl, 6 lutego 2006 r., http://serwisy. 
gazeta.pl/swiat/1,34174,1312302.html (dostęp: 29 sierpnia 2006 r.).

62 UN Security Council Resolution 1441 of8 November 2002 (online), United Nations, http://www.un. 
org/Docs/scres/2002/sc2002.htm (dostęp: 29 sierpnia 2006 r.).

65 Por. Koizumiprovides tacit support for U.S. attack (online), The Japan Times Online, 7 lutego 2003 r., 
http://search.japantimes.co.jp/cgi-bin/nn20030207al.html (dostęp: 5 września 2006 r.).

64 Prime Minister Junichiro Koizumi 's Interview on the Issue of Iraq, March 18, 2003 (online), MOFA, 
Japan, http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/ iraq/pm_intO3O3.html (dostęp: 29 sierpnia 2006 r.).

65 Statement by H E. Mr. Koichi Haraguchi Permanent Representative of Japan at The Open Meeting of 
the Security Council on the Situation in Iraq, 26 March 2003 (online), MOFA, Japan, www.mofa.go.jp/anno- 
unce/speech/un0303-4.html (dostęp: 29 sierpnia 2006 r.). Podobnie jak Japonia zareagowało 45 państw świa
ta, w tym Polska, która dodatkowo zaoferowała koalicji pomoc militarną.

“ 24 marca 2003 r. inwazji na Irak przeciwstawili się ministrowie spraw zagranicznych państw Ligi 
Państw Arabskich, z wyjątkiem Kuwejtu.

67 Koizumi vows to consider timing ofSDF dispatch to Iraq carefully, Passage ofbill not end of debate on 
Middle East mission (online), The Japan Times Online, 27 lipca 2003 r., http://search.japantimes.co.jp/cgi- 
bin7nn20030727al.html (dostęp: 5 września 2006 r.).

18 marca 2003 r. premier Koizumi po raz kolejny poparł Stany Zjednoczone63. 
Jednocześnie pozytywnie odniósł się do słów prezydenta Busha, wskazujących na nie
uchronność rozpoczęcia działań wojennych przeciwko Irakowi64. Kiedy 20 marca osta
tecznie upłynął dwudniowy termin ultimatum postawionego przez prezydenta Busha 
prezydentowi Saddamowi Husajnowi i jego braciom, rozpoczęto działania wojenne.

Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ Koichi Haraguchi, reprezentujący 
rząd Japonii, poparł działania podjęte przez koalicjantów w sprawie Iraku65.

Pomimo sprzeciwów świata arabskiego wobec wojny66 w niecały miesiąc od rozpo
częcia walk na terenie Iraku siły koalicji zdołały opanować władzę w największych mia
stach, a 1 maja 2003 r. prezydent Bush ogłosił zakończenie działań wojennych. Między
narodowym organizacjom humanitarnym oraz krajom niezaangażowanym zbrojnie 
w przebieg inwazji otwierało to możliwość zaangażowania się w odbudowę Iraku.

2.3. Udział Japonii i monarchii naftowych Zatoki Perskiej 
w odbudowie Iraku

26 lipca 2003 r. w Japonii ustanowiono prawo umożliwiające podjęcie specjalnych środ
ków w celu niesienia pomocy humanitarnej i odbudowy Iraku (ang. Law Concerning the 
Special Measures on Humanitarian and Reconstruction Assistance in Iraq). Japoński 
rząd planował wysłanie misji rozpoznawczej do Iraku, która miała zbadać lokalne wa
runki oraz zaplanować niezbędne działania. Premier Koizumi zapewnił, że japońscy żoł
nierze, którzy zostaną wysłani do Iraku, będą służyć poza strefami walk67.

Jednocześnie kraje rejonu Zatoki Perskiej włączały się w niesienie pomocy Irakij
czykom. Linie lotnicze Kataru (Qatar Airways) jako pierwsze podjęły decyzję o wzno
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wieniu lotów komercyjnych do Iraku, a 10 czerwca miał miejsce pierwszy lot zAd- 
Dauha do Basry68.

68 Qatar Airways wznawiają loty do Iraku (online) [w:] Przegląd Mediów Światowych (analizy, oceny, 
opinie, poglądy, wywiady, zapatrywania), Biuletyn Regionalny: Afryka i Bliski Wschód - dot. Iraku, 
nr 70(94), 11 czerwca 2006 r., Departament Systemu Informacji MSZ, http://www.msz.gov.pl/files/file_libra- 
ry/40/2003061 l_4176.doc (dostęp: 4 września 2006 r.), za: „Khaleej Times”, 9 czerwca 2003 r.

69 Bejrut 2003/08/06. Dot. Spotkania ministrów SZ Ligi Arabskiej (online) [w:] Przegląd Mediów 
Światowych (analizy, oceny, opinie, poglądy, wywiady), Biuletyn Regionalny: Afryka i Bliski Wschód - Irak, 
nr 90(114), 11 sierpnia 2003 r., http://www.msz.gov.pl/index.php?page=6873&lang_id=pl&bulletin_id=19& 
portlet=biuletyn%2Fpokaz (dostęp: 5 września 2006 r.).

70 Rabat 2003/08/18. Dot. rozwoju sytuacji wokół Iraku (online) [w:] Przegląd Mediów Światowych, 
(analizy, oceny, opinie, poglądy, wywiady), Biuletyn Regionalny: Afryka i Bliski Wschód - Irak, nr: 92(116), 
19 sierpnia 2003 r., www.msz.gov.pl/index.php?page=6875&lang_id=pl&bulletin_id=19&portlet=biulctyn 
%2Fpokaz (dostęp: 5 września 2006 r.).

71 Y. Takeuchi, On the Frontlines in Iraq: Diplomacy and Tragedy, „Gaiko Forum”, 2004, vol. 3, nr 4, 
s. 39-42.

72 Statement by Prime Minister Junichiro Koizumi (The Basic Plan regarding the measures based on the 
Law Concerning the Special Measures on Humanitarian and Reconstruction Assistance in Iraq), December 
9, 2003 (online), Prime Minister of Japan and His Cabinet, http://www.kantei.go.jp/foreign/koizumispeech/ 
2003/12/09danwa_e.html (dostęp: 4 września 2006 r.).

73 UN Security Council Resolution 1511 of 16 October 2003 (online), United Nations, http://www.un. 
org/Docs/sc/unsc_resolutions03.html (dostęp: 29 sierpnia 2006 r.).

Oczekiwany przez Zachód udział arabskich wojsk pozostawał kwestią dyskusyjną. 
Szefowie dyplomacji państw członkowskich LPA, obradujący w sierpniu 2003 r. w Ka
irze, odrzucili prośbę Stanów Zjednoczonych o wsparcie oddziałów amerykańskich 
własnymi siłami wojskowymi69. Co więcej, propozycja ta wywołała dyskusję o koniecz
ności szybkiego zakończenia okupacji Iraku i przywrócenia niepodległości kraju. 
Zawiązano komitet odpowiedzialny za badanie przebiegu działań sił stabilizacyjnych 
oraz wdrażanie postanowień Ligi, w składzie którego znalazły się Katar, Bahrajn i Ara
bia Saudyjska. Niemal jednocześnie marokański dziennik „Al-Ahdas al-Maghribijja” 
podał, że część krajów arabskich, w tym Kuwejt, Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie, 
wyraziła zgodę na wysłanie kilku tysięcy żołnierzy do Iraku70. Z kolei zawiązana na 
początku lipca Iracka Rada Zarządzająca nie zyskała poparcia Kuwejtu, w odróżnieniu 
od pozytywnych decyzji pozostałych szejkanatów.

W Japonii przygotowania do wysłania Sił Samoobrony do Iraku napotykały na lokal
ne trudności. Śmierć dwóch japońskich dyplomatów Katsuhiko Oku i Masamori Inoue, 
zastrzelonych 29 listopada 2003 r. w drodze na konferencję w sprawie odbudowy Iraku, 
wstrząsnęła japońską opinią publiczną. Jednocześnie dostarczyła kolejnego argumentu 
przeciwnikom japońskiej obecności w Iraku71.

Ostatecznie 9 grudnia 2003 r. premier Koizumi podał do publicznej wiadomości de
cyzję rządu Japonii odnośnie do wsparcia odbudowy Iraku. W działania związane z po
mocą humanitarną i odbudową kraju miały zostać zaangażowane oddziały lądowe i lot
nicze japońskich Sił Samoobrony72. Argumentując potrzebę japońskiej aktywności 
w Iraku, premier Koizumi powoływał się na rezolucję Rady Bezpieczeństwa ONZ 
nr 1511 z 16 października 2003 r., na mocy której społeczność międzynarodowa miała 
podjąć wspólne wysiłki w tym zakresie73. Dodatkowo podkreślił znaczenie obecności 
międzynarodowego, w tym japońskiego, personelu dla irackiej percepcji odbudowy kra
ju. Złożył zapewnienia, iż japońskie Siły Samoobrony w Iraku nie będą używały broni.

http://www.msz.gov.pl/files/file_libra-ry/40/2003061
http://www.msz.gov.pl/index.php?page=6873&lang_id=pl&bulletin_id=19&
http://www.msz.gov.pl/index.php?page=6875&lang_id=pl&bulletin_id=19&portlet=biulctyn
http://www.kantei.go.jp/foreign/koizumispeech/
http://www.un
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Na podstawie postanowień koalicji międzynarodowej, obradującej od czasu zakoń
czenia wojny w Iraku nad jego przyszłością, kraj ten został podzielony na cztery strefy: 
dwie amerykańskie (północną i środkowo-północną) i dwie międzynarodowe (środko- 
wo-południową pod polskim dowództwem oraz południową dowodzoną przez 
Brytyjczyków). Japończycy wraz z Brytyjczykami i Australijczykami przejęli opiekę 
nad prowincjąAl-Musanna.

Pierwszy kontyngent japońskich Sił Samoobrony został przydzielony do zadań zwią
zanych z niesieniem pomocy humanitarnej na przełomie 2003 i 2004 r. Obecność żołnie
rzy w Iraku została wzmocniona wydatnym wsparciem finansowym na rzecz odbudowy 
kraju. Międzynarodowa prasa podała, że Irakijczycy przyjęli to z dużą życzliwością74. 
Tuż przed przyjazdem japońskiego wojska lokalni biznesmeni utworzyli stowarzyszenie 
przyjaźni z Japonią (ang. Association of Japanese Friendship). Przewodniczący stowa
rzyszenia wziął udział w wywiadzie dla japońskiej telewizji NHK, podczas którego za
pewniał o pozytywnych odczuciach Irakijczyków związanych z przyjazdem japońskie
go wojska. W dniu przyjazdu żołnierzy miasto udekorowano transparentami z życze
niami w języku japońskim i arabskim. W czasie trwania misji od marca 2004 r. do lipca 
2006 r. żołnierze dostarczali wodę pitną dla mieszkańców prowincji. Japończycy prowa
dzili również prace modernizacyjne w budynkach użyteczności publicznej i odremonto
wali 130 obiektów. Odpowiadali także za niesienie pomocy medycznej w kilku szpita
lach w prowincji. Stworzyli możliwości pracy ponad tysiącu Irakijczyków. Tygodnik 
„The Japan Times Weekly” podaję, że od 3 marca 2004 r. do 16 lipca 2006 r. Japończycy 
przetransportowali 460,5 tony produktów z bazy w kuwejckim Ali as-Salim do irackie
go Samawa75. Źródła te nie wspominająo ewentualnych incydentach zagrażających bez
pośrednio Japończykom.

74 S. Curtis, Troops hope the yen is mightier them the sword (online), Asia Times Online, 27 stycznia 
2004 r., http://www.atimes.com/atimes/Japan/FA27DhO4.html (dostęp 1 września 2006 r.).

75 Withdrawing troops from Iraq (online), The Japan Times Weekly Online, 1 lipca 2006 r., http://www. 
japantimes.co.jp/weekly/ed/ed20060701al.htm (dostęp: 15 sierpnia 2006 r.).

76 Szerzej na temat wydatkowania środków na rzecz odbudowy Iraku zob. Japan ’s Assistance to Iraq 
(Facts Sheet), July 1, 2006 (online), MOFA, Japan, http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/iraq/issue2003/ 
assistance/assist0607.pdf (dostęp: 11 września 2006 r.).

Od października 2003 r., od czasu madryckiej konferencji w sprawie odbudowy 
Iraku, Japonia uczestniczy finansowo w odbudowie tego kraju. Zaoferowała wsparcie 
w kwocie 5 mld USD na lata 2004-2007, z czego do końca 2004 r. 1,5 mld USD spożyt
kowano na cele społeczne, a także na odbudowę infrastruktury. Pozostałe 3,5 mld USD 
przeznaczane są na pożyczki międzyrządowe o korzystnym oprocentowaniu. Ponadto, 
na podstawie porozumienia Klubu Paryskiego o redukcji irackich długów oraz dwu
stronnych japońsko-irackich negocjacji międzyrządowych, strona japońska umorzyła 
80% irackich długów, co bez odsetek stanowi około 6 mld USD76.

Pomimo wydatnej pomocy finansowej japońskiego rządu dla Iraku nadal często pod
dawano krytyce decyzję wysłania japońskich Sił Samoobrony do Iraku. W opiniach 
większości obserwatorów bliskowschodniej sceny politycznej jej podjęcie wiązało się 
z brakiem jasnej polityki zagranicznej Japonii względem regionu. Sean Curtis stwier
dził, że od czasu pojawienia się Japończyków w Iraku wizerunek Japonii w świecie 

http://www.atimes.com/atimes/Japan/FA27DhO4.html
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arabskim znacznie ucierpiał77. W jednym z artykułów zacytował słowa dr. Mamduha 
Salama, autora raportu dotyczącego przemysłu naftowego w Iranie i konsekwencji jego 
rozwoju dla Japonii. Dr Salama uznał, że świat arabski odbierał japońską politykę zagra- 
nicznąjedynie jako rozwinięcie amerykańskiej koncepcji pokoju na Bliskim Wschodzie. 
W opinii innych respondentów Curtisa to właśnie Stany Zjednoczone wywierały nacisk 
na japońskich decydentów, co pozwala traktować Japonię jako ofiarę skutków II wojny 
w Zatoce Perskiej. Rzeczniczka syryjskiego MSZ, dr Busajna Sza’aban, wskazała jed
nak na wielkie zrozumienie dla japońskiej decyzji i wyraziła przekonanie, że sytuacja ta 
nie wpłynie negatywnie na stosunki Japonii ze światem arabskim78.

77 S. Curtis, Japan seeks bigger Middle East role (online), Asia Times Online, 17 grudnia 2004 r., http:// 
www.atimes.com/atimes/Japan/FL17DhO2.html (dostęp: 1 września 2006 r.).

78 S. Curtis, Japan topolish its tarnished Middle East image (online), Asia Times Online, 5 maja 2004 r., 
http://www.atimes.com/atimes/Japan/FE05Dh01.html (dostęp 1 września 2006 r.).

” Statement by Mr. Taro Aso, Minister for Foreign Affairs, on the Announcement of Transfer of Security 
Responsibility in Al-Muthanna Province by Prime Minister Maliki of Iraq (online), MOFA, Japan, 19 czerw
ca 2006 r., http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2006/6Z0619-2.html (dostęp: 28 sierpnia 2006 r.).

80 Withdrawal from Iraq complete (online), The Asahi Shimbun Online, 18 lipca 2006 r., http://www. 
asahi.com/english/Heraldasahi/TKY200607180137.html (dostęp: 28 sierpnia 2006 r.).

81 Withdrawing troops from lraq (online), The Japan Times Weekly Online, 1 lipca 2006 r., http://www. 
japantimes.co.jp/weekly/ed/ed20060701al.htm (dostęp: 15 sierpnia 2006 r.).

82 Exchange of Notes between the Government of Japan and the United Nations concerning Airlift 
Supports by the Japan Self-Defense Forces for the United Nations Assistance Mission for Iraq (UNAMI), 
August 29, 2006 (online), MOFA, Japan, http://www.mofa.go.jp/announce/announce/2006/8Z0829.html (do
stęp: 16 września 2006 r.).

19 czerwca 2006 r. iracki MSZ potwierdził gotowość przejęcia odpowiedzialności 
nad bezpieczeństwem mieszkańców prowincji Al-Musanna przez siły wewnętrzne 
Iraku79. Tym samym japoński rząd podjął decyzję dotyczącą wycofania lądowych Sił 
Samoobrony z południowego Iraku. W odróżnieniu od oddziałów pozostałych sił mię
dzynarodowych żaden z japońskich żołnierzy nie ucierpiał podczas służby w Iraku. 
W trakcie trwania misji do Iraku wysłano łącznie 5,5 tys. żołnierzy, którzy służyli 
w trzymiesięcznych cyklach (10 zmian po 550 żołnierzy). W lipcu 2006 r. oszacowano, 
że wycofanie oddziałów najpierw do Kuwejtu, a dalej do Japonii może potrwać od czte
rech do sześciu tygodni. W operację tę zostało zaangażowanych 600 żołnierzy. Powołując 
się na źródła rządowe, japoński dziennik „Asahi Shimbun” podał, iż od 7 do 17 lipca 
przewieziono cały japoński sprzęt do bazy w Ali Al Salem w Kuwejcie, skąd 25 lipca na 
podstawie dalszych decyzji, miał się rozpocząć jego przerzut do Japonii80. Wycofanie 
japońskich Sił Samoobrony, w opinii dziennika „The Japan Times”, wiązało się również 
z podjęciem podobnych decyzji przez rząd brytyjski i australijski, których wojska wcho
dziły w skład międzynarodowego kontyngentu81. Po wycofaniu japońskich oddziałów 
piechoty z Samawahu rząd podjął decyzję o przedłużeniu wsparcia lotniczego, aby prze
wieźć personel i sprzęt ONZ. Od sierpnia 2006 r. trzy japońskie samoloty transportowe 
typu Lockheed 130 Hercules rozpoczęły kursy do Bagdadu i do Erbilu82. Zadania trans
portowe obsługuje dwustu żołnierzy Sił Samoobrony, którzy wraz ze sprzętem stacjonu
ją w Kuwejcie.

W sierpniu 2006 r. japoński minister spraw zagranicznych, Taro Aso, złożył niespo
dziewaną wizytę w Bagdadzie. Jego iracki odpowiednik, minister Hoszjar Zebari po
twierdził, że pomimo wycofania japońskich oddziałów, japońską pomoc ocenia w kate

http://www.atimes.com/atimes/Japan/FL17DhO2.html
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goriach inwestycji w przyszłe stosunki dwustronne83. Minister Aso określił nowe zadania 
japońskiego lotnictwa mianem drugiej fazy pomocy.

” Aso makes surprise visit to Baghdad (online), The Japan Times Weekly Online, 12 sierpnia 2006 r., 
http://www.japantimes.co.jp/ weekly/news/nn2006/nn20060812a3.htm (dostęp: 13 sierpnia 2006 r.); Japan 
FMin surprise Baghdad visit (online), Aljazeera Net, 3 sierpnia 2006 r., http://english.aljazeera.net/ NR/exe- 
res/C579DF2F-0BAE-449D-B lB9-C85889A0D55A.htm (dostęp: 13 sierpnia 2006 r.).

w The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf Secretariat-General. A Brief Overview of the 
Achievements of the GCC. On the occasion of the 25,h Anniversary of the establishment of the Cooperation 
Council for the Arab States of the Gulf (GCC) (online), Secretariat-General of the GCC, 2006, http://www. 
gccsg.org/GCC_Achievements_in_Brief.mht (dostęp: 4 września 2006 r.).

Stanowisko państw RWAPZ(P) w kwestii Iraku, wygłoszone z okazji 25. rocznicy 
powołania organizacji w 2006 r., nie ograniczało się jedynie do podsumowania działań 
wojennych. Wiązało się natomiast z analizą wydarzeń politycznych, gospodarczych 
i społecznych charakteryzujących bieżącą sytuację w tym kraju w kontekście stabilizacji 
sytuacji w rejonie Zatoki Perskiej. Rada udzieliła poparcia dla wyborów parlamentar
nych w Iraku, a także zachęcała do tworzenia stałych struktur władzy odzwierciedlają
cych społeczność Iraku. Wysoko oceniono wysiłki wszystkich grup religijnych i mniej
szościowych mające prowadzić do budowania polityki wewnętrznej oraz pozytywny 
wpływ tych zbiorowości na integrację kraju, jego wolność i suwerenność. Podkreślono, 
iż państwa RWAPZ(P) z wielką nadzieją oczekują w Iraku pokoju, stabilizacji i dobro
bytu oraz na powrót tego kraju do społeczności islamskiej (arab, umma), zarówno tej 
z rejonu Zatoki Perskiej, jak i z innych części świata. Potępiono serie ataków terrory
stycznych, których celami byli Irakijczycy, instytucje niosące pomoc humanitarną, bu
dynki użyteczności publicznej oraz placówki dyplomatyczne. Apelowano o rozwiązanie 
problemów masowych zabójstw irackiej i kuwejckiej ludności cywilnej, jeńców, a także 
więźniów politycznych. RWAPZ(P) zobowiązała się również nakłonić ONZ oraz inne 
międzynarodowe gremia do rozwiązania kwestii zwrotu kuwejckich aktywów zajętych 
przez Irakijczyków podczas okupacji Kuwejtu w 1991 r.84

Wiele państw członków Ligi Państw Arabskich, w tym Kuwejt, Arabia Saudyjska 
i Zjednoczone Emiraty Arabskie, udzieliło Irakowi wsparcia. W działania zaangażowały 
się również instytucje finansowe świata arabskiego, między innymi Arabski Fundusz 
Walutowy (ang. Arab Monetary Fund, AMF).

Analiza japońskich roczników dyplomatycznych za lata 2003-2006, tj. od rozpoczę
cia wojny z Irakiem do wycofania się japońskich oddziałów z prowincji Al-Musanna, 
skłania do wniosku, że wydarzenia na Bliskim Wschodzie miały decydujące znaczenie 
dla japońskiej polityki zagranicznej. Wydatnie podkreślane poparcie dla międzynarodo- 
wejkoalicjiw wojniez Irakiem,aw szczególności dla stanowiska Stanów Zjednoczonych, 
potwierdziły nie tylko deklaracje polityczne, ale i konkretne działania. Jednocześnie 
analizując japońską politykę zagraniczną w przededniu tej wojny, odnosi się wrażenie, 
że strona japońska przywiązywała nadzwyczajną wagę do mediacji międzypaństwo
wych. Zaznaczanie wysiłków japońskiej dyplomacji przy spodziewanej niechęci czy 
wręcz pewnym oporze prezydenta Saddama Husajna do zastosowania się do rezolucji 
ONZ sprawiało pozory nieudolności, która de facto charakteryzowała działania społecz
ności międzynarodowej w niedopuszczeniu do operacji zbrojnej. Po podjęciu przez stro
nę japońską decyzji o wsparciu misji stabilizacyjnej w Iraku przedstawiciele resortu 
spraw zagranicznych odbyli wiele rozmów między innymi w Arabii Saudyjskiej, 
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Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich, mających wyjaśnić obraną taktykę85. 
Każdorazowo strona arabska wykazała zrozumienie dla decyzji japońskiego rządu86. 
Prowadzone w tym okresie rozmowy dwustronne przedstawicieli japońskiego rządu 
oraz liderów państw RWAPZ(P) dotyczyły głównie przyszłości rejonu Zatoki Perskiej, 
pokoju i stabilności, które pozostają gwarancją powodzenia współpracy.

85 Overview: The Intemational Situation and Japanese Diplomacy in 2003 [w:] Diplomatic Bluebook 
2004 (online), MOFA, Japan, Tokyo 2004, www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2004/chapl.pdf, s. 18 
(dostęp: 6 września 2006 r.).

86 Fisit by Minister for Foreign Affairs Yoriko Kawaguchi to the Islamie Republic of Iran and the United 
Arab Emirates (January 6 to 8), (Summary and Evaluation), January 2004 (online), MOFA, Japan, http:// 
www.mofa.go.jp/region/middle_e/iran/fmv0401.html (dostęp: 6 września 2006 r.); Fisit by Special Envoy of 
the Prime Minister Masahiko Koumura to the Islamie Republic of Iran and the Kingdom of Saudi Arabia 
(May 9 to 14) (Summary) May 14, 2004 (online), MOFA, Japan, http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/ 
iran/sev0405.html (dostęp: 6 września 2006 r.).

87 The Middle East andNorth Africa [w:] Diplomatic Bluebook 2005 (online), MOFA, Japan, Tokyo 2005, http:// 
www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2005/ch2-f.pdf (dostęp: 24 maja 2007 r.).

88 Tamże.
89 Szerzej na ten temat, zob. M. Penn, The Battle of Azadegan: Japan, Oil and Independence (online), 

„Japan Focus”, 27 sierpnia 2005 r., http://japanfocus.org/products/topdf/1590 (dostęp: 13 sierpnia 2006 r.).

2.4. Perspektywy współpracy

II wojna w Zatoce Perskiej potwierdziła zarysowane po zakończeniu zimnej wojny nowe 
możliwości i potrzeby współpracy Japonii i krajów regionu Zatoki Perskiej. Wzrosła ak
tywność w kontaktach dwustronnych i ujawniła się potrzeba podejmowania działań na 
rzecz pogłębienia poznania i nowego podejścia do aktualnych problemów. W stosunkach 
tych wciąż żywa pozostawała kwestia palestyńska oraz sprawa Iranu. Korzystając z za
ufania, jakim kraje arabskie i Izrael darzyły Japonię, rząd w Tokio starał się prowadzić, 
względem stron konfliktu bliskowschodniego, aktywną, lecz neutralną politykę w sferze 
pomocy ekonomicznej i politycznej, zgodną z wysiłkami społeczności międzynarodo
wej. Strona japońska zaktywizowała obecność własnych przedstawicieli na Bliskim 
Wschodzie. Angażowała się w działania zmierzające ku pokojowej koegzystencji Izraela 
i Palestyny poprzez: dialog polityczny, pomoc dla Palestyńczyków i wspieranie środ
ków budowy zaufania87.

Japonia wspierała finansowo Palestyńczyków z uwagi na trudną sytuację tego narodu 
oraz jego aspiracje do niezależności. W latach 1993-2005 przeznaczyła na pomoc dla 
Palestyny kwotę 760 min USD. W latach 1996-2003 wartość pomocy przekazanej 
Autonomii Palestyńskiej ze źródeł międzynarodowych przekroczyła 4,45 mld USD. 
10,5% tej kwoty stanowiła dotacja Japonii, a 5,7% pochodziło z Arabii Saudyjskiej 
- największego ofiarodawcy na ten cel w świecie arabskim88.

Japończycy wsparli również reformy prezydenta Iranu Mohammeda Chatamiego 
orazjegopróby zmiany wizerunku Iranu w rejonie Zatoki Perskiej i na świecie. W 2000 r. 
zaproszono Chatamiego do Japonii, gdzie został przyjęty przez cesarza Akihito. 
Porozmawiano z nim także o podejmowanych przez Iran zbrojeniach oraz potrzebie za
pobiegania terroryzmowi. Japonia i Iran przygotowywały się bowiem do wspólnej inwe
stycji w Azadeganie, która od samego początku negocjacji wzbudzała wiele kontrower
sji89. Jednak dla Japonii Iran jest trzecim co do wielkości dostawcą ropy naftowej. 
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W odniesieniu do irańskiego programu nuklearnego, po objęciu w 2005 r. prezydentury 
Iranu przez Mahmuda Ahmadineżada, rząd japoński wielokrotnie wyrażał zaniepokoje
nie i wzywał Iran do współpracy. Z punktu widzenia interesu Stanów Zjednoczonych, 
zmagających się z irańskim programem przetwarzania uranu, zawarcie kontraktu przez 
Japonię było kłopotliwe i niewygodne.

Najmniej kontrowersji na przyszłość budzi współpraca Japonii z pozostałymi przed
stawicielami państw regionu. We wspólnym oświadczeniu podsumowującym współpra
cę Japonii i Arabii Saudyjskiej, wydanym na zakończenie wizyty następcy tronu Sułtana 
Ibn Abd al-Aziza w Tokio, w kwietniu 2006 r., zapisano, iż podstawę stosunków dwu
stronnych stanowią kwestie ekonomiczne związane z handlem zagranicznym oraz inwe
stycjami. Podkreślono, iż największe z nich Petro-Rabigh, Sharq Petrochemical Project 
o wartości 9,8 mld USD wydatnie wzmacniają współpracę między krajami. Rozwój sto
sunków gospodarczych pozostanie motorem dalszej współpracy między krajami, a jej 
celem - strategiczne i wielopłaszczyznowe partnerstwo. W dalszej części dokumentu 
odnotowano zaangażowanie stron w bieżącąsytuację na Bliskim Wschodzie. Podkreślono 
kwestie przebiegu procesu pokojowego, pomocy dla Palestyńczyków, stabilizacji w Ira
ku, pokoju w Afganistanie, nierozprzestrzeniania broni jądrowej w kontekście irańskie
go programu nuklearnego. Zadowolenie strony japońskiej wzbudziło poparcie Saudyj
czyków dla reformy ONZ oraz starań Japonii o uzyskanie statusu stałego członka 
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ90. W japońskiej prasie podkreślano, że wizyta księcia 
otwierała nowy etap stosunków Japonii nie tylko z Arabią Saudyjską, lecz także z pań
stwami RWAPZ(P)91.

90 Joint Statement. Towards the building of strategie and multi-layeredpartnership between Japan and 
the Kingdom of Saudi Arabia, Tokyo, April 6th, 2006 (online), MOFA, Japan, http://www.mofa.go.jp/region/ 
middle_e/saudi/joint0604.html (dostęp: 27 sierpnia 2006 r.). Por. Saudi Arabia and Japan Issue Joint 
Communique Following Talks (online), Important Speeches, datę: 08/04/2006, Kingdom of Saudi Arabia 
Ministry of Foreign Affairs, http://www.mofa.gov.sa/detail.asp?InNewsItemlD=47704&InTemplateKey=pri 
nt (dostęp: 6 września 2006 r.).

91 A life devoted to service and philanthropic works, „The Japan Times”, 6 kwietnia 2006 r., s. 12-13; 
F.H. Trąd, Crown prince 's visit opens new charter, „The Japan Times”, 6 kwietnia 2006 r., s. 12

92 Joint Announcement on Consolidation of Friendly Relations between Japan and the United Arab 
Emirates (online), MOFA, Japan, http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/uae/joint0404.html (dostęp: 
6 września 2006 r.)

93 The Middle East and North Africa [w:] Diplomatic Bluebook 2006 (online), MOFA of Japan, Tokyo 
2006, www.mofa.go.jp/ policy/other/bluebook/2006/08.pdf (dostęp: 6 września 2006 r.), s. 15-16.

W kwietniu 2004 r., podczas wizyty przedstawiciela rządu Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich, ministra spraw zagranicznych - szejka Hamdana Ibn Zajda Al Nahajjan, 
w Tokio, ogłoszono, iż utrwalenie stosunków dwustronnych nie może przebiegać w ode
rwaniu od kwestii pokoju i stabilizacji w Iraku92.

Przedstawiciele japońskiego rządu reprezentowali kraj podczas uroczystości pogrze
bowych prezydenta Zjednoczonych Emiratów Arabskich szejka Zajda w listopadzie 
2004 r., króla Arabii Saudyjskiej - Fahda w sierpniu 2005 r. oraz władcy Kuwejtu szejka 
Dżabira w styczniu 2006 r.93

Z uwagi na przedłużającą się misję stabilizacyjną sił koalicyjnych w Iraku nasiliła się 
dyskusja wokół przyszłości tego kraju i regionu. Chociaż misja japońskich Sił Samoo
brony została zakończona, zdecydowano się na udzielenie dodatkowego wsparcia po
przez zadania transportowe i zrealizowanie przyznanej Irakowi dotacji. Ponieważ de

http://www.mofa.go.jp/region/
http://www.mofa.gov.sa/detail.asp?InNewsItemlD=47704&InTemplateKey=pri
http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/uae/joint0404.html
http://www.mofa.go.jp/
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mokratyzacja Iraku nie przynosi zakładanych przez Zachód efektów, międzynarodowa 
pomoc dla tego kraju może zostać ukrócona. Stany Zjednoczone i ich sojusznicy zasta
nawiają się nad scenariuszem działań94.

94 H.A. Kissinger, How to Exit Iraq. At First, Iraqi Should Augment U.S. Forces, Not Replace Them (on
line), The Washington Post Online, 18 grudnia 2005 r., http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_histori-  
cal/search.html (dostęp: 4 września 2006 r.); T.L. Friedman, Bliski Wschód: co ma ropa do demokracji, 
„Gazeta Wyborcza”, 4-5 lutego 2006 r.; F. Fukuyama, Budowanie świata. Władza i lad międzynarodowy 
w XXI wieku, tłum. J. Serwański, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005, s. 119-120; T.L. Friedman, tłum. 
M. Kositomy, Irak: czas na plan B, „Gazeta Wyborcza”, 11 sierpnia 2006 r.; Ofiara fatamorgany. Brzeziński 
o wojnie z terroryzmem, „Forum”, 11-17 września 2006 r., nr 37, s. 6-10, za: „Der Spiegel”, rozm. Hans 
Hoyng, Georg Mascolo; Iraq warns of 'catastrophe' at donor conference (online), „Gulf in the Media”, 11 
września 2006 r., http://www.gulfinthemedia.com/index.php?id=242574&news_type=Top&lang=en (dostęp: 
11 września 2006 r.), za: Agence France-Presse.

95 A. Sager, New Prospects for Saudi-Japanese Relations (online), „GCC-Japan Research Bulletin”, 
June 2006, nr 1, GulfResearch Center, http://grc.ae/data/contents/upload/Japanese_Newsletter_Screen_5164 . 
pdf (dostęp: 23 sierpnia 2006 r.), s. 5.

Ewentualna wojna domowa w rejonie Zatoki Perskiej zagrażałaby również współ
pracy Japonii z szejkanatami. Rosnące w państwach arabskich niezadowolenie z obec
ności wojsk koalicyjnych w Iraku budzi optymizm Japończyków, że niechęć Arabów do 
Zachodu w mniejszym stopniu cedowana jest na nich. Bez względu na to, jakie będzie 
ostateczne rozwiązanie irackiego problemu strona japońska, podobnie jak pozostali ko
alicjanci, zostanie poddana ostrej krytyce świata arabskiego, co obserwuje się już dzi
siaj. Nadszarpnięty udziałem w wojnach w Zatoce Perskiej wizerunek Japonii w świecie 
arabskim prawdopodobnie nie będzie miał znaczącego wpływu na stosunki gospodarcze 
między partnerami. Wznowiony import ropy z Iraku, własna polityka handlowa i inwe
stycyjna wobec Iranu, prowadzone negocjacje w sprawie zawiązania porozumienia 
o wolnym handlu między Japonią a państwami RWAPZ(P), a także wielomiliardowe 
kontrakty w Arabii Saudyjskiej nie potwierdzają najgorszych obaw. Jednocześnie japoń
ski rząd podejmuje wiele działań politycznych w kraju, mających na celu zaspokojenie 
roszczeń sojuszniczych Stanów Zjednoczonych oraz wzmocnienie pozycji Japonii 
w świecie.

Wśród naukowców ze świata arabskiego coraz częściej pojawiają się opinie podkre
ślające międzynarodowy wymiar stosunków Japonii z krajami Zatoki Perskiej. Prezes 
jednostki naukowo-badawczej Gulf Research Center w Dubaju, Abd al-Aziz Sakr stwier
dził, że stosunki japońsko-saudyjskie nie powinny być zawężane do kontaktów dwu
stronnych związanych z handlem zagranicznym95. W ujęciu regionalnym są one wypad
kową nastawienia stron do bieżących wydarzeń w konflikcie arabsko-izraelskim. 
W szerszej perspektywie obrazują podstawowe zależności sojusznicze w świecie. 
Skłania się on tym samym do opinii, iż stosunki Japonii z państwami RWAPZ(P) powin
ny być analizowane jedynie w kontekście międzynarodowym, gdyż z uwagi na wielość 
ich uczestników ujęcie regionalne czy dalsze zawężanie do realizowania jedynie bilate
ralnych interesów będzie stanowić daleko posunięte uproszczenie.

W zbliżony sposób argumentował Michael Penn, znawca stosunków japońsko-arab- 
skich, założyciel instytutu zajmującego się studiami w tym zakresie - The Shingetsu 
Institute. Podsumowując politykę zagraniczną Japonii względem rejonu Zatoki Perskiej 
podczas rządów premiera Koizumiego, Penn przywołał znaczenie zależności sojuszni
czych Japonii względem Stanów Zjednoczonych, a wydarzenia nimi implikowane oce

http://pqasb.pqarchiver.com/washingtonpost_histori-cal/search.html
http://www.gulfinthemedia.com/index.php?id=242574&news_type=Top&lang=en
http://grc.ae/data/contents/upload/Japanese_Newsletter_Screen_5164
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nił jako punkty zwrotne w relacjach japońsko-arabskich. Na jednej szali wagi położył 
japońskie poparcie dla wojny z Irakiem, na drugiej wysiłki dyplomacji Japonii, aby roz
wijać dialog międzykulturowy ze światem arabskim oraz kształtować układne stosunki 
handlowe. Konkludował, iż w przyszłości państwa arabskie będą, uważały Japonię za 
partnera jedynie wtedy, jeżeli ta będzie kształtować własną, niezależną od Stanów 
Zjednoczonych politykę zagraniczną wobec Bliskiego Wschodu, szczególnie w odnie
sieniu do nierozwiązanych konfliktów w regionie96.

96 M. Penn, Japan 's Persian Gulf Policies in the Koizumi Era (online), Foreign Policy in Focus, FP1F 
Report, 20 lipca 2006 r., www.fpif.org/pdf/papers/0606Japanrelations.pdf (dostęp: 24 sierpnia 2006 r.).

Należy podkreślić, że rosnąca aktywność japońskiej dyplomacji w celu niedopusz
czenia do II wojny w Zatoce Perskiej, a następnie decyzje rządu w wyniku jej zakończe
nia, nie zostały jednak wymuszone presją państw arabskich. Bodźcem do wyraźnej 
zmiany polityki zagranicznej Japonii były zapewne zagrożenia związane z zamachami 
terrorystycznymi z września 2001 r. Jednocześnie znaczny wpływ na decyzje japońskie
go rządu miało przywróceniepierwszoplanowej roli sojuszowi ze Stanami Zjednoczonymi, 
a także troska o bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Pomimo iż wielu komentatorów uważało, że wizerunek Japonii w świecie arabskim 
uległ pogorszeniu w wyniku uczestnictwa w misji stabilizacyjnej w Iraku, odnosi się 
wrażenie, że Japonia zrealizowała określone zadania zgodnie z przyjętymi ad hoc zało
żeniami polityki zagranicznej względem rejonu Zatoki Perskiej. Odrębną kwestią pozo
staje analiza celów aktywności zarówno Japonii, jak i pozostałych koalicjantów zaanga
żowanych w misję w Iraku. Z punktu widzenia interesu Japonii i stosunków z państwami 
znad Zatoki Perskiej nie nastąpiły zasadnicze przewartościowania. Zarówno Japonia, jak 
i monarchie naftowe regionu opierają wzajemne stosunki na wymianie gospodarczej. 
Zauważalne uniezależnienie kwestii gospodarczych od problemów politycznych świata 
arabskiego stanowi pozytywny przejaw kształtowania się stosunków dwustronnych na 
przyszłość. Bezpieczeństwo energetyczne Japonii będzie więc w mniejszym stopniu niż 
w przeszłości zagrożone ryzykiem wszczęcia działań odwetowych z użyciem „broni 
naftowej”. Należy jednak oczekiwać, iż polityka zagraniczna państw regionu będzie 
zmierzała do rozszerzania gwarancji bezpieczeństwa również przez Japonię.

Można oczekiwać, iż dalsza współpraca Japonii z monarchiami naftowymi będzie 
w znacznej mierze odzwierciedlała zaangażowanie stron w budowanie pokoju na 
Bliskim Wschodzie. Stosunki będą miały przebieg wielotorowy. Pozycja Japonii, so
jusznika Stanów Zjednoczonych, w sytuacji przedłużających się działań w Iraku czy 
pata w konflikcie arabsko-izraelskim wskazuje na potrzebę dalszego angażowania się 
w działania na Bliskim Wschodzie. Dogodną formą współpracy, z której mogłaby sko
rzystać japońska dyplomacja, pozostaje dialog, możliwy do podjęcia nawet w sytuacji 
obserwowanej eskalacji nienawiści świata arabskiego do Zachodu.

Zmiana japońskiej polityki współpracy ze światem arabskim odpowiada trendom 
międzynarodowym, a w wielu aspektach je wyprzedza. Słusznie przyjęto bowiem, że 
odpowiednia jakość tych stosunków nie może zostać wypracowana bez wzajemnego, 
głębokiego poznania odmiennych cywilizacji. Liderzy państw regionu Zatoki Perskiej 
podzielająten pogląd, a nowy ewoluujący charakter stosunków współgra z przemianami 
w zakresie demokratyzacji ich krajów.

http://www.fpif.org/pdf/papers/0606Japanrelations.pdf
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3. KONSEKWENCJE WOJEN W ZATOCE PERSKIEJ DLA 
STOSUNKÓW GOSPODARCZYCH

3.1. Japońskie inwestycje w szejkanatach na przełomie 
XX i XXI w.

W latach 90. uwydatniła się potrzeba większego zaangażowania Japonii w newralgiczne 
obszary współpracy z krajami regionu Zatoki Perskiej. Iracka inwazja na Kuwejt uświa
domiła władcom naftowych szejkanatów zagrożenia i konieczność obrony swych teryto
riów. Współpraca z największymi partnerami handlowymi stała się gwarantem stabilnego 
rozwoju regionu. Odpowiedzialność za utrzymywanie pokoju w regionie spoczywała za
tem również na Japonii, która była największym w świecie odbiorcą surowców pocho
dzących z szejkanatów. W latach 1990-2005 nabywała 21,6% ich eksportu, podczas gdy 
Stany Zjednoczone i państwa Unii Europejskiej odpowiednio: 12,2% i U,2%97. W prze
konaniu polityków monarchii Zatoki Perskiej korzystanie przez Japonię ze źródeł nafto
wych narzucało jej obecność militarną w regionie. Jednak rodzaj zaangażowania Japonii 
podczas I wojny w Zatoce Perskiej sprzyjał rozwijaniu innych dziedzin współpracy. 
Wymaganiom pomocy wojskowej Japonia nie mogła sprostać. Rosnącym potrzebom spo
łeczno-gospodarczym monarchii odpowiadała również aktywność inwestycyjna Japonii. 
Dogodną formę współpracy miały stanowić japońskie inwestycje bezpośrednie.

97 Obliczenia własne na podstawie danych: Documentation on Direction of Trade (DOTS), Statistics 
Historical, Database and Browser on CD-ROM, Intemational Monetary Fund, Washington 2002.

98 S. Sunayama, GCC relations..., s. 54.
99 UAE Yearbook 2006 (online), „UAE Interact”, http://www.uaeinteract.com/uaeint_misc/pdf_2006/ 

English_2006/eyb6.pdf (dostęp: 29 sierpnia 2006 r.), s. 170.

W listopadzie 1994 r. przedstawiciele państw regionu Zatoki Perskiej złożyli w Tokio 
propozycję utworzenia specjalnego funduszu zachęcającego japoński kapitał do inwe
stowania w regionie. We wrześniu 1995 r. premier Tomiichi Murayama podczas wizyty 
w Arabii Saudyjskiej rozmawiał o możliwości japońskiej pomocy gospodarczej, transfe
ru technologii oraz inwestycji. Rozmowy skrystalizowało powołanie instytucji zajmują
cej się promocją inwestycji w Królestwie. Staraniem Japońskiej Federacji Organizacji 
Gospodarczych (jap. Nippon Keidanren) utworzono odpowiednią platformę współpracy 
(ang. Organisation for Promotion of Investment in Saudi Arabia, jap. Sauji Arabia Tóshi 
Sokushin KikÓ). Celem organizacji stało się: przygotowanie analiz na temat możliwości 
wdrożenia projektów, wykonanie badań pilotażowych oraz szkolenie personelu. 
Następnie w lutym 1996 r. założono firmę GCC Industrial Investment Company Ltd. 
(jap. GCC Sangyd Taushi Kabushiki Gaisha), w której udziały posiadał zarówno japoń
ski rząd, jak i kapitał prywatny. Zgodnie z saudyjskimi propozycjami skupiono się na 
inwestycjach w branżach spoza przemysłu naftowego. W ciągu dwóch kolejnych lat 
strony założyły przedsiębiorstwa w branży: farmaceutycznej, przetwórstwa rybnego 
(krewetki), ceramicznej, a także tekstyliów. Prowadzono również wspólne przedsię
wzięcia z przedsiębiorcami w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, w strefie Dżebel 
Ali98 99. Rozwinięto hodowle ryb i owoców morza, założone od 1984 r. dzięki współpracy 
z Japończykami przez Marinę Resources Research Institue w Umm al-Qaiwain".

Japońskie inwestycje w rejonie Zatoki Perskiej były poddawane krytyce, z uwagi na 
znaczną rozbieżność między wielkością inwestowanych środków czy powstających 

http://www.uaeinteract.com/uaeint_misc/pdf_2006/
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przedsięwzięć a wartością eksportowanych do Japonii surowców. Arabscy przedsiębior
cy oraz rządy państw regionu zabiegali o oferty japońskich inwestorów. Podczas kilku
dniowej konferencji w listopadzie 1997 r. w Manamie ponad czterystu przedstawicieli 
krajów Zatoki Perskiej, reprezentujących nie tylko władze, ale również sektor prywatny, 
dyskutowało z delegatami japońskiego świata biznesu o intensyfikacji działań inwestor
skich. W wywiadzie dla agencji France-Presse urzędnik ze Zjednoczonych Emiratów 
Arabskich wyraził opinię, że współpraca nad rozwojem przemysłu krajów rejonu Zatoki 
Perskiej stanowi obowiązek Japonii100. W nieco łagodniejszym tonie podkreślano obo
pólne korzyści partnerów. Zwiększenie inwestycji zagranicznych w szejkanatach argu
mentowano potrzebą dywersyfikacji arabskiego przemysłu. Wiceprezes Izby Handlowo- 
-Przemysłowej Bahrajnu Hasan Zajn al-Abidin podsumował, że tego typu spotkania 
powinny służyć rozwijaniu nowych mechanizmów współpracy między partnerami. 
Analiza wielkości inwestycji i natężenia działalności inwestycyjnej Japończyków w re
jonie Zatoki Perskiej jednoznacznie wskazuje, iż nie nastąpił oczekiwany przełom, 
a wspólne przedsięwzięcia miały charakter incydentalny.

100 JGCC seeks morę investment from Japan (online), „UAE Interact”, 8 września 1997, nr 20397, http:// 
uaeinteract.com/news/viewnews.asp?NewsFileName= 19970908.htm (dostęp: 28 sierpnia 2006 r.), za: The 
Agence France-Presse (AFP).

W ujęciu wartościowym japońskie inwestycje w rejonie Zatoki Perskiej zwiększyły 
się z poziomu kilkudziesięciu milionów dolarów na początku lat 90. do kilkuset milio
nów dolarów, w wyniku podjęcia działań proinwestycyjnych przez obie strony (zob. wy
kres 6.1).

Wykres 6.1. Japońskie inwestycje bezpośrednie w monarchiach Zatoki Perskiej w latach 1970-2004 (w min USD)

Źródło: opracowanie własne na podstawie: FDI flow (Based on Reports and Notifications, gross) (online), JETRO, http:// 

www.jetro.go.jp/en/stats/statistics/ (dostęp dnia: 13 sierpnia 2006 r.).

http://www.jetro.go.jp/en/stats/statistics/
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W 1990 r. zainwestowano 26,5 min USD, a w 1999 r. już 110,8 min USD. Nasilenie 
działalności inwestycyjnej japońskiego rządu i przedsiębiorstw nastąpiło bezpośrednio 
w wyniku prowadzenia akcji zachęcających, stąd najwyższe wartości transferowanych 
środków na ten cel odnotowano w 1997 r. - było to 470,8 min USD. Środki te wydatko
wano głównie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Katarze, Kuwejcie i Arabii 
Saudyjskiej.

Pionierskie inwestycje Japończyków w Kuwejcie i Arabii Saudyjskiej w latach 60. 
przyciągały kolejnych przedsiębiorców. W latach 70. nastąpił wzrost inwestycji w Arabii 
Saudyjskiej, która w tym okresie odpowiadała za większość inwestycji w szejkanatach. 
Coraz częściej inwestowano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. W konsekwencji 
pierwszego i drugiego kryzysu naftowego pierwsza połowa lat 80. charakteryzowała się 
wzrostem inwestycji. Załamanie rynku naftowego i wzmocnienie pozycji importerów 
stłumiło ten trend. Inwestycje w odległym regionie stawały się coraz mniej opłacalne. 
W latach 90. oczekiwano od japońskiego rządu zwiększenia inwestycji w lokalnym 
przemyśle. Analizując ich wielkość w poprzednich dekadach, odnosi się wrażenie nie
wielkiego znaczenia wspólnych przedsięwzięć w rejonieZatoki Perskiej dla Japończyków. 
Równie niewielka była ich liczba. Najwięcej, bo po sześć inwestycji co roku, zrealizo
wano w latach 1996-1997. Japońskie inwestycje w krajach regionu miały przypadkowy 
i często wymuszony charakter. Dodatkowo XXI w. przyniósł dalszy ich spadek; kapitał 
japoński inwestowano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie i Arabii 
Saudyjskiej były to jednak przedsięwzięcia na mniejszą skalę, o czym świadczą zniko
me środki przeznaczone na ten cel. W 2004 r. wydatkowano 2,7 min USD na dwie ini
cjatywy i obydwie zrealizowano w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jednocześnie 
japońska firma Mitsui wraz z kapitałem francuskim została zaangażowana w wykonanie 
kompletnego projektu wodnego Abu Dhabi Water101. W 2004 r. japońska firma JGC 
Corporation podjęła się wykonania części katarskiego projektu Dolphin Energy Ltd., 
związanego z przetwórstwem i przesyłem gazu ziemnego102. Aktywność inwestycyjna 
japońskiego rządu i przedsiębiorców w rejonie Zatoki Perskiej zawsze związana była 
z przedsięwzięciami w Iranie i Iraku, jednak jeśli nawet zsumujemy te wielkości, nie 
zmieni to faktu, że udział regionu w całkowitej wielkości japońskich inwestycji bezpo
średnich w świecie nie przekraczał 1% w latach 1965-2004.

101 S. Corvalho, Vivendi-Mitsui alliance secures Adwea contract (online), Gulf News on-line, 22 grudnia 
2003 r., www.gulf-news.com (dostęp: 14 kwietnia 2004 r.).

102 Japanfirm gets dl.ób Dolphin plant contract (online), Gulf News on-line, 13 stycznia 2004 r., www. 
gulf-news.com (dostęp: 14 kwietnia 2004 r.).

W ostatnich latach w rejonie Zatoki Perskiej warto wymienić dwa projekty realizo
wane przez Japończyków we współpracy z Saudyjczykami. Pierwszy zlokalizowany 
u wybrzeży Morza Czerwonego - Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro- 
Rabigh), japońskiej firmy Sumimoto Chemical Company Ltd., we współpracy z saudyj
ską firmą Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) pochłonie 9,8 mld USD. Do 
2008 r. na zasadach joint venture, gdzie każda ze stron umowy posiadać będzie po 50% 
udziałów, powstanie kompleks petrochemiczny. Inwestycja obejmuje budowę rafinerii, 
która będzie się specjalizowała w produkcji etylenu pozyskiwanego z gazu ziemnego. 

http://www.gulf-news.com
news://news.com
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Ubocznym produktem rafinerii będzie również polietylen, co umożliwi wdrożenie pro
dukcji plastykowych opakowań. Według szacunków partnerów projektu, po połączeniu 
z istniejącą infrastrukturą powstanie jeden z największych w świecie kompleksów pe
trochemicznych103. Drugi projekt dotyczy zwiększenia zdolności produkcyjnych saudyj
skiej firmy petrochemicznej Eastem Petrochemical Company (arab. Sharq). W inwestycję 
zostały zaangażowane ze strony saudyjskiej dwa przedsiębiorstwa: Saudi Petrochemicals 
Development Company Ltd. i Saudi Basic Industries Corporation, ze strony japońskiej: 
rząd i grupa Mitsubishi. Projekt o wartości 2,28 mld USD104 ma zostać ukończony 
w 2008 r. Obydwa projekty związane są z niesłychanie istotną dla Arabii Saudyjskiej 
dywersyfikacją przemysłu, a poprzez to zdolnością konkurencyjną na światowych ryn
kach. Równocześnie inwestycje te umożliwią stworzenie wielu nowych miejsc pracy.

103 Sumitomo Chemical and Saudi Aramco celebrale the groundbreakingfor refining andpetrochemical 
joint venture PETRORabigh (online), Sumimoto Chemical Company Ltd., 20 marca 2006 r., http://www.su- 
niitomochem.co.jp/english/gnews/news_pdf720060320_2.pdf (dostęp: 28 sierpnia 2006 r.).

104 Sharq Third Expansion Project, Jubail, Saudi Arabia (online), Chemicals Technology, SPG Media 
PLC, http://www.chemicals-\technology.com/projects/sharq2/  (dostęp: 28 sierpnia 2006 r.).

105 Dubai-Osaka Economic Partnership Forum (online), The Gateway to Investment in the UAE, http:// 
www.epforum.ae/japanese/osaka-home.htm (dostęp: 22 sierpnia 2006 r.).

106 Dubai-Osaka Partnership Forum opens, „Khaleej Times”, 20 grudnia 2005 r., s. 64.
107 D. Poort, Sharp aims at doubling Mideast sales in 3 years (online), Khaleej Times Online, 24 sierpnia 

2006 r., http://www.khaleejtimes.ae/DisplayArticleNew.asp?section=business&xfile=data/business/2006/au-  
gust/business_august602.xml (dostęp: 26 sierpnia 2006 r.).

W 2002 r. Dubaj i Osaka zostały miastami partnerskimi. Wraz z dążeniami Zjedno
czonych Emiratów Arabskich do odgrywania coraz większej roli w gospodarce szejka- 
natów w 2005 r. odbyło się kilkudniowe forum ekonomiczne poświęcone współpracy 
między Dubajem i Osaką105. Nadrzędnym celem spotkań było nawiązanie kontaktów 
biznesowych między przedsiębiorcami i władzami lokalnymi obydwu miast. Arabska 
prasa porównała znaczenie forum w Osace do platformy, która połączyła liderów klu
czowych z punktu widzenia Emiratów branż przemysłu, jak: elektronika, motoryzacja, 
budownictwo, nieruchomości, a także turystyka i finanse106. Zaplanowano kolejne wy
darzenia promujące inwestycje w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Słusznie ocze
kiwano, iż spotkanie zaowocuje nowymi inwestycjami Japończyków w Dubaju, gdzie 
stworzono dogodne warunki podatkowe dla międzynarodowych inwestorów.

Pod koniec sierpnia 2006 r. japońska firma Sharp zapowiedziała, że w jej planach 
rozwojowych znajdzie się rozszerzenie działalności na Bliskim Wschodzie. Mając na 
uwadze chłonne rynki arabskie, zaopatrywane obecnie w produkty firmy poprzez skład 
w Dżebel Ali Free Zonę, rozważano wdrożenie lokalnej produkcji ciekłokrystalicznych 
odbiorników telewizyjnych, produktów przyjaznych środowisku, wyrobów przeznaczo
nych do sprzedaży w sektorze produkcyjnym i artykułów gospodarstwa domowego107.

Jednym ze sposobów promocji japońskich inwestycji w krajach rejonu Zatoki 
Perskiej były negocjacje gospodarcze przedstawicieli krajów podczas wzajemnych wi
zyt. Wielu kluczowych przedstawicieli świata arabskiego odwiedziło Japonię. 
W październiku 1998 r. przybył ówczesny następca saudyjskiego tronu książę Abd Allah 
Ibn Abd al-Aziz oraz gubernator Rijadu - książę Salman Ibn Abd al-Aziz. Podczas wi
zyty doszło do podpisania uzgodnionego wcześniej porozumienia o współpracy: „Saudi- 
-Japan Cooperation Agenda”. Książę Abd Allah zwrócił się z osobistą prośbą o pomoc 

http://www.su-niitomochem.co.jp/english/gnews/news_pdf720060320_2.pdf
http://www.chemicals-/technology.com/projects/sharq2/
http://www.epforum.ae/japanese/osaka-home.htm
http://www.khaleejtimes.ae/DisplayArticleNew.asp?section=business&xfile=data/business/2006/au-gust/business_august602.xml
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w utworzeniu instytutu zajmującego się techniką samochodową. Otwarcia dokonano 
w 2002 r. w Dżudzie. Poprosił również Japonię o poparcie dla saudyjskich starań co do 
wstąpienia do WTO. Oficjalnym gościem japońskiego rządu był również kuwejcki mini
ster spraw zagranicznych - szejk Sabah al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah. Rocznik dyplo
matyczny zaznacza, że wizyty te zaowocowały znacznym postępem w stosunkach 
Japonii z państwami RWAPZ(P), w szczególności w zakresie wymiany i szkolenia pra
cowników108. Podobnie wizyty na wysokim szczeblu były również w kolejnych latach. 
W kwietniu 1999 r. do Japonii przybył emir Kataru, szejk Hamad Ibn Chalifa Al Sani. 
Rząd Japonii przyłączył się również do kondolencji składanych rodzinie zmarłego 
w marcu 1999 r. emira Bahrajnu - szejka Isy Ibn Salmana Al Chalifa109.

108 Regional Developments [w:] Diplomatic Bluebook 1999 (online), MOFA, Japan, Tokyo 1999, http:// 
www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1999/III-f.html (dostęp: 14 sierpnia 2006 r.).

109 Regional Developments [w:] Diplomatic Bluebook 2000 (online), MOFA, Japan, Tokyo 2000, http:// 
www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2000/III-f.html (dostęp: 14 sierpnia 2006 r.).

110 Regional Developments [w:] Diplomatic Bluebook 1998 (online), MOFA, Japan, Tokyo 1998, http:// 
www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1998/III.html#F-3 (dostęp: 14 sierpnia 2006 r.).

111 Promotion of relations between Japan and the Gulf Cooperation Council (GCC), Press Conference by 
the Press Secretary of MOFA, 20April, 1999 (online), MOFA, Japan, http://globalwarming.mofa.go.jp/anno- 
unce/press/1999/4/420.html#3 (dostęp: 13 sierpnia 2006 r.).

112 Iran and Japan sign ó2bn oil deal (online), Aljazeera Net, 19 lutego 2004 r., http://english.aljazeera. 
net/NR/exeres/EB569Bl l-FD6E-450F-BB76EC38D43CB400.htm (dostęp: 15 sierpnia 2006 r.); Japan signs 
huge Iranian oil deal (online), BBC, 19 lutego 2004 r., http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/asia-paci- 
fic/3499155.stm (dostęp: 15 sierpnia 2006 r.).

Równie częste stawały się oficjalne wizyty Japończyków nad Zatoką Perską. 
W listopadzie 1997 r. premier Ryutaró Hashimoto odwiedził Arabię Saudyjską, a jego 
wysłannik inne państwa Rady. Celem spotkań było nawiązywanie stosunków na wielu 
płaszczyznach współpracy. Wśród podejmowanych tematów znajdowały się więc nie 
tylko kwestie gospodarcze, ale również inne formy współpracy określone w zaprezento
wanym wtedy po raz pierwszy dokumencie pt. „Japan-GCC Cooperation towards the 
21 st Century”110. Stanowił on odpowiedź na potrzeby i propozycje państw RWAPZ(P). 
Propozycje obejmowały zagadnienia związane z rozwojem zasobów ludzkich, środowi
skiem naturalnym, opieką medyczną, nauką i techniką, wymianą kulturalną i sportową 
oraz inwestycjami. Zostały one ujęte w trzy wątki: polityka, gospodarka, a także nowe 
obszary współpracy111.

W kwietniu 1999 r. minister międzynarodowego handlu i przemysłu Japonii, Kaoru 
Yosano, wybrał się w podróż w rejon Zatoki Perskiej, której celem była promocja 
i umacnianie stosunków dwustronnych. Odwiedził Arabię Saudyjską, Zjednoczone 
Emiraty Arabskie oraz Kuwejt. W kolejnych latach kontynuowano wizyty o charakterze 
gospodarczym. W lipcu 2001 r. rozmowy międzyresortowe w tych trzech krajach rejonu 
Zatoki Perskiej prowadził japoński minister gospodarki, handlu i przemysłu - Takeo 
Hiranuma. W marcu 2002 r. rozmowom gospodarczym z rządami tych krajów Zatoki 
przewodził wiceminister resortu gospodarki Japonii - Keiji Furuya.

Strona japońska prowadziła również przez kilka lat negocjacje z Iranem w sprawie 
wspólnego projektu eksploatacji pola naftowego w okręgu Azadegan. W kwietniu 2004 r. 
strony zawarły kontrakt112. W umowie zagwarantowano dostawy ropy naftowej przez 12 
lat w wysokości 50 tys. baryłek dziennie. Wielkość ta miała być stopniowo podnoszona 
do poziomu 260 tys. baryłek dziennie. W sytuacji wznowienia przez Iran programu nu- 

http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1999/III-f.html
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2000/III-f.html
http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1998/III.html%2523F-3
http://globalwarming.mofa.go.jp/anno-unce/press/1999/4/420.html%25233
http://english.aljazeera
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/asia-paci-fic/3499155.stm
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kleamego japońska inwestycja w Azadeganie po raz kolejny stała się przedmiotem mię
dzynarodowej polemiki"3. W 2006 r. w wyniku rosnących kosztów inwestycji udział 
Japończyków (INDEX Holding Inc.) stanął pod znakiem zapytania.

113 T. Kamiguri, H. Abe, Japan’s Iran Dilemma and Oil (online), Znet, 31 stycznia 2006 r., http://www. 
zmag.org/content/showarticle.cfm ?ItemID=9627 (dostęp: 15 sierpnia 2006 r.), za: „The Intemational Herald 
Tribune”, „Asahi Shimbun”, 26 stycznia 2006 r.

IIJ Japan on verge of losing oil concession (online), Aweekly e-newsletter information and insight on 
Middle East developments, week of January 17, 2000, nr 28, Arabia Link, http://www.arabialink.com/Archive/ 
GWDigests/GWD2000/GWD_2000_01 _17.htm (dostęp: 13 sierpnia 2006 r.).

115 Regional Develompments [w:] Diplomatic Bluebook 2001 (online), MOFA, Japan, Tokyo 2001, http:// 
www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2001/chap3-6.html (dostęp: 14 sierpnia 2006 r.).

3.2. Stosunki handlowe na przełomie wieków

Charakterystyczne dla stosunków gospodarczych między Japonią a monarchiami Zatoki 
Perskiej w latach 90. były również negocjacje prowadzone w kwestii przedłużenia kon
cesji firmie Arabian Oil Company Ltd. (AOC). Kiedy pod koniec lat 50. Taro Yamashita 
doprowadził do zawarcia porozumienia dotyczącego eksploatacji pola naftowego Al- 
-Chafdżi, nic nie wskazywało na to, iż przewidziany w umowie okres eksploatacji (40 lat 
w kontrakcie z Arabią Saudyjską, 44 i pół roku z Kuwejtem) nie będzie mógł zostać 
przedłużony. Tym bardziej że strony kontraktu czerpały obopólne korzyści ze współpra
cy. Rząd Japonii został utwierdzony w tym przekonaniu po spotkaniu premiera 
Tomiichiego Murayamy z królem Fahdem w 1995 r., gdy do wygaśnięcia umowy pozo
stawało jeszcze sporo czasu (27 lutego 2000 r.). Niespodziewanie w 1997 r. Saudyjczycy 
oświadczyli, że noszą się z zamiarem odstąpienia od kontraktu, jeżeli strona japońska 
nie zwiększy importu, który paradoksalnie w latach 1996-1997 przekraczał miliard je
nów i był najwyższy od czasu wystąpienia trzeciego szoku naftowego w połowie lat 80. 
Prawdziwym pretekstem szantażu było jednak niezadowolenie z japońskiej działalności 
inwestycyjnej na terenie Królestwa. Strona saudyjska w zamian za odnowienie kontrak
tu zażądała wsparcia w wysokości dwóch miliardów dolarów na rozwój linii kolejowej, 
na co nie chcieli przystać Japończycy. W zamian oferowali pożyczki w adekwatnej wiel
kości113 114. Z punktu widzenia japońskiego rządu, którego przedstawiciele wraz z pracow
nikami AOC prowadzili negocjacje z Saudyjczykami, lokowanie środków w saudyjską 
kolej stanowiło wydatek, a nie inwestycję. Dodatkowo strona saudyjska domagała się 
wsparcia odrębnego projektu w przemyśle petrochemicznym. W sytuacji recesji w Japo
nii japońskiemu rządowi trudno byłoby przekonać opinię publiczną o potrzebie budowy 
kolei w Arabii Saudyjskiej. Brak porozumienia między stronami negocjacji wydłużał ich 
przebieg. Import ropy z saudyjskiej części pola Al-Chafdżi pokrywał zaledwie 5% zapo
trzebowania Japonii. Czynnik ten zadecydował o wycofaniu się Japończyków z inwe
stycji w Arabii Saudyjskiej.

Stroną odrębnego kontraktu na eksploatację złóż pola naftowego Al-Chafdżi był 
Kuwejt. Pomimo niepowodzenia w negocjacjach ze stroną saudyjską japoński rząd zdo
łał podpisać umowę kupna ropy naftowej z Kuwejtczykami115. Podobnie jak w przypad
ku umowy z Arabią Saudyjską wygasło porozumienie zawarte z Arabian Oil Company 
Ltd. na eksploatację pola Al-Chafdżi, jednak strona kuwejcka wyraziła zainteresowanie 
dalszą współpracą. Na dwa lata przed ostatecznym przedawnieniem się praw, w styczniu 

http://www.arabialink.com/Archive/
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2001 r. (koncesja AOC miała wygasnąć w styczniu 2003 r.), przedstawiciele stron uzgod
nili, że przedmiotem nowego kontraktu będzie dostawa nie mniej niż 100 tys. baryłek 
ropy naftowej dziennie116.

116 Kuwait, Japan's AOCprepare for non-concession oil deal (online), Gulf News Online, http://archive. 
gulfnews.com/articles/01/09/19/26856.html (dostęp: 13 sierpnia 2006 r.), za: Reuters, Zjednoczone Emiraty 
Arabskie, 19 września 2001 r.

117 S. Sunayama, GCC Relations..., s. 58.
118 Japan, Britain excluded from lraq's oil-for-food programme: report (online), 12 sierpnia 1998 r., 

Campaign Against Sanctions on Iraq, http://www.casi.org.uk/discuss/1998/msg00232.html (dostęp: 21 sierp
nia 2006 r.), za: AFP, 12 sierpnia 1998 r., Tokyo.

119 Measures in Japan to facilitate the smooth implementation of the United Nations Assistance Program 
for the Republic of Iraq, (online), Press Conference of Press Secretary of MOFA, MOFA, Japan, 22 grudnia 
2000 r., http://www.mofa.go.jp/announce/press/ 2000/12/1222.html#2 (dostęp: 22 lipca 2006 r.); The Middle 

Autorka analizy z zakresu stosunków japońsko-arabskich Sonoko Sunayama uważa, 
że nieudane negocjacje AOC stanowiły ostateczne ostrzeżenie dla japońskich polityków. 
Wielokrotnie zapowiadana zmiana bliskowschodniej polityki Japonii nie doszła w pełni 
do skutku, czego dobitnym przykładem było nieuniknione wycofanie AOC z Arabii 
Saudyjskiej117. Japończycy nie zaskarbili sobie wystarczającej sympatii wśród arabskich 
przedsiębiorców, a politycy i władcy państw nie darzyli japońskiego rządu wystarczają
cym zaufaniem, które by umożliwiało zawarcie atrakcyjnych kontraktów handlowych 
czy inwestycyjnych. Złożyło się na to między innymi pełne rezerwy podejście Japoń
czyków do bieżących problemów, w które uwikłany był Bliski Wschód. Nawet najwięk
sze wydarzenia polityczne, które oddziaływały na stosunki Japonii z monarchiami Zatoki 
Perskiej, nie skłoniły rządu Japonii do wdrożenia zmian prowadzonej polityki (zgodnie 
ze zgłaszanymi przez arabskich partnerów potrzebami). Porażka negocjacji AOC tylko 
z pozoru dotyczyła nieznacznych dostaw ropy naftowej do Japonii. W świecie arabskim 
miała ona w istocie bardzo negatywny wpływ na wizerunek Japonii jako partnera han
dlowego.

W latach 90. bliskowschodnia ropa naftowa pokrywała około 90% potrzeb importo
wych Japonii. Kraje basenu Zatoki Perskiej odpowiadały za znaczącą większość dostaw. 
Zależność Japonii od arabskich surowców eksportowych charakteryzowała się silnym 
trendem wzrastającym (por. wykres 6.2).

W ciągu trzech dekad współpracy handlowej Japonii z szejkanatami, tj. od lat 70. do 
końca lat 90., obserwowano rosnącą zależność japońskiego importu ropy naftowej od 
bliskowschodnich partnerów. Wyniosła ona ponad 75% pod koniec 2000 r. i odpowiada
ła wzrostowi z 41,9% do 75,2%. Podwojono ilość importowanego surowca (z 85,9 min 
kl. do 180 min kl.), porównując wielkość importu w 1970 r. i 2000 r. Jednocześnie nale
ży dodać, iż w wyniku międzynarodowego embarga na import irackiej ropy naftowej, 
będącego jedną z konsekwencji I wojny w Zatoce Perskiej w latach 1991-1996, rów
nież Japonia zaprzestała importu z tego kraju, wspierając nałożone przez ONZ sankcje 
gospodarcze na Irak. W 1998 r. iracki rząd wykluczył Japonię z programu pomocy hu
manitarnej ONZ realizowanego od 1996 r., zwanego „ropa za żywność”118. Stawiało to 
rząd Japonii w trudnej sytuacji. Z jednej strony kontrakty naftowe, które umożliwiały 
wspieranie ludności w Iraku, leżały w interesie Japonii, z drugiej, stały w sprzeczności 
z nałożonymi sankcjami ekonomicznymi119. Wiatach 90. handel z sąsiednim Iranem 
charakteryzował się trendem rosnącym.

http://archive
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Wykres 6.2. Udział Bliskiego Wschodu i monarchii Zatoki Perskiej w japońskim imporcie ropy naftowej wiatach 

1970-2000 (w %)

• Udział Bliskiego Wschodu w japońskim imporcie ropy naftowej

~®~ Udział monarchii Zatoki Perskiej w japońskim imporcie ropy naftowej

Źródło: obliczenia i opracowanie własne na podstawie danych: Imports ofCrude Oilby Region and Country (F.Y. 1970- 

2001) [w] Historicai Statistics of Japan (online), Statistics Bureau, MIC, Japan, http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhy- 

ou/10-12.xls (dostęp: 21 maja 2006 r.|.

Lata 90. otworzył kolejny kryzys w rejonie Zatoki Perskiej. Wraz z iracką inwazją 
na Kuwejt zagrożone zostały dostawy największego producenta w rejonie - Arabii 
Saudyjskiej. Oskarżenia oraz groźby kierowane przez prezydenta Saddama Husajana 
pod adresem Kuwejtu destabilizowały sytuację na rynkach naftowych. Drożała ropa 
naftowa a pozostałe państwa OPEC znalazły się w trudnej sytuacji. W ramach tej orga
nizacji podjęto więc decyzję o zwiększeniu wydobycia. Arabia Saudyjska i Zjednoczo
ne Emiraty Arabskie kompensowały niedobory z kuwejckich i irackich pól naftowych, 
aby przeciwdziałać podwyżkom cen i nerwowym zakupom prowadzącym do kryzysu. 
Nowy poziom cen odczuli wszyscy importerzy. Ceny ropy naftowej reagowały ela
stycznie do podejmowanych działań wojennych i sięgnęły ponad 30 USD. Ostatecznie 
na koniec 1991 r. cena baryłki ropy naftowej ustabilizowała się na poziomie 20 USD120. 
Japonia kuwejcką ropę naftową zastąpiła większymi dostawami z ZEA (zob. Aneks 9). 
Kiedy po zakończeniu I wojny w Zatoce Perskiej ustabilizowały się ceny surowców, 
roczna wartość japońskiego importu z szejkanatów w regionie utrzymywała się na zbli
żonym poziomie. Nieznaczne spadki wartości japońskiego importu w latach 1993-1995 
oraz 1998-1999 wynikały z poprawy sytuacji gospodarczej na świecie i spadku cen 
surowców.

East [w:] Diplomatic Bluebook 2002 (online), MOFA, Japan, Tokyo 2002, www.mofa.go.jp/policy/other/ 
bluebook/2002/chap3-f.pdf (dostęp: 22 lipca 2006 r.), s. 3-4. Szerzej na temat programu „Ropa za żywność” 
zob. UN Office of the Iraq Programme Oil-for-Food (online), http://www.un.org/Depts/oip/ (dostęp: 22 lipca 
2006 r.).

120 Por. Aneks 6. Ceny ropy naftowej w latach 1950-2005 (w USD za baryłkę).

http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhy-ou/10-12.xls
http://www.mofa.go.jp/policy/other/
http://www.un.org/Depts/oip/
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W latach 90. Japonia osiągnęła deficyt w handlu ze wszystkimi krajami rejonu Zatoki 
Perskiej. Wyjątek stanowił objęty w 1991 r. działaniami wojennymi Kuwejt, a także 
Bahrajn, z którym w 1998 r. z powodu niskich cen surowców odnotowano nieznaczną 
nadwyżkę w bilansie handlowym. Największym eksporterem surowców do Japonii, bo 
te dominowały w strukturze handlowej, stały się Zjednoczone Emiraty Arabskie, a tuż 
za nimi uplasowała się Arabia Saudyjska. Zbliżoną wartość eksportu do Japonii odnoto
wały Katar, Kuwejt i Oman.

Wśród surowców sprzedawanych Japończykom dominowała ropa naftowa i produk
ty ropopochodne. W 2000 r. najwięcej nieprzetworzonej ropy naftowej dostarczały: 
Zjednoczone Emiraty Arabskie (25,4%), Arabia Saudyjska (24,9%), Katar (9,2%) i Ku
wejt (8,1%) (w % japońskiego importu surowców). Produkty przetworzone Japonia im
portowała ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich (11,3%), z Kuwejtu (10,3%) i Arabii 
Saudyjskiej (7,5%). Istotną wartość eksportową szejkanatów do Japonii stanowił gaz 
ziemny i jego pochodne. W sprzedaży skroplonego gazu ziemnego: LNG (ang. liąuified 
natural gas) przodował Katar, zaspokajający 10,8% potrzeb Japonii, a LPG (ang. liqui- 
fied petroleum gas) - Arabia Saudyjska ponad 40% potrzeb, kolejno Zjednoczone 
Emiraty Arabskie około 25% i Kuwejt blisko 10%. Dodatkowo Zjednoczone Emiraty 
Arabskie i Bahrajn kierowały do Japonii większość lokalnej produkcji aluminium oraz 
jego stopów, a Oman - miedź121.

121 White Paper on Intemational Trade, Japan 2001, Key Points & Trade Statistics, JETRO, Tokyo 2001, 
s. 128-130.

122 Tamże, s. 224-237.

Najwięcej towarów z Japonii importowała Arabia Saudyjska, o niemal połowę mniej 
- Zjednoczone Emiraty Arabskie, a następnie Kuwejt. Pozostałe kraje charakteryzowała 
znacznie mniejsza wartość kupowanych w Japonii towarów. Szejkanaty zaopatrywały 
się w Japonii we wszelkiego rodzaju maszyny, których udział w strukturze towarowej 
importu wahał się w zależności od odbiorcy od 75% w Arabii Saudyjskiej do 87% 
w Omanie. W grupie tej dominował sprzęt transportowy, którego największą część sta
nowiły samochody osobowe. Importowano również auta ciężarowe, a nawet autobusy. 
Istotną grupę kupowanych towarów stanowił sprzęt elektroniczny, w tym do użytku 
przemysłowego jak w Arabii Saudyjskiej, a także aparatura telekomunikacyjna oraz 
sprzęt audio-wideo. Udział artykułów gospodarstwa domowego w strukturze importu 
wahał się od 0,3% w Bahrajnie, podobnie w Katarze i Omanie, do 1,2% w Arabii 
Saudyjskiej, Kuwejcie i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Importerzy z szejkanatów 
zaopatrywali się również w wyroby japońskich hut: żelazo i stal oraz produkty metalo
we, które w przypadku rozwijającej przemysł Arabii Saudyjskiej stanowiły nawet ponad 
10% całkowitego importu. Udział japońskich towarów w strukturze importu był naj
większy w Omanie122.

Japonia była wówczas jednym z głównych odbiorców surowców energetycznych 
z Bliskiego Wschodu, zwłaszcza pochodzących z monarchii Zatoki Perskiej. Lata 90. 
charakteryzował wysoki udział Japonii w strukturze geograficznej eksportu państw 
RWAPZ(P) za sprawą umocnienia kontaktów handlowych między partnerami.
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Tabela 6.1. Średni udział Japonii w strukturze geograficznej eksportu monarchii Zatoki Perskiej wiatach 1990-2005 

(w %)

Kraj Lata 90. (%) Lata 2000-2005 (%)

Katar 53,8 44,0

Zjednoczone Emiraty Arabskie 36,2 27,1

Kuwejt 25,0 22,5

Oman 17,9 16,6

Arabia Saudyjska 16,3 16,1

Bahrajn 5,8 L9

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Documentation on Direction of Trade (DOTS), Statistics Historical, 

Database and Browser on CD-ROM, Intemational Monetary Fund, Washington 2002.

Jak podsumowuje tabela 6.1, w latach 90. największą, bo ponad 50%, zależność od 
eksportu do Japonii utrzymał i umocnił, w stosunku do poprzednich lat Katar. Wiązało 
się to między innymi z ponaddwukrotnym zwiększeniem wydobycia ropy naftowej 
w latach 90.123 Analogicznie do lat 80. kształtował się udział Japonii wśród kierunków 
eksportu towarów ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Znacznie podniósł się udział 
Kuwejtu, aspadł Omanu i Arabii Saudyjskiej, które zabiegały o nowe rynki zbytu, 
zwiększając tym samym bezpieczeństwo sprzedaży surowców. W XXI w. odnotowano 
spadek eksportu do Japonii we wszystkich monarchiach regionu, co oznacza prawdopo
dobnie, że procesy dywersyfikacji zaznaczają się zarówno po stronie odbiorców, jak 
i dostawców. Japonia pozostawała trzecim co do wielkości odbiorcą ropy naftowej 
z Arabii Saudyjskiej, za Stanami Zjednoczonymi i krajami Europy Zachodniej. Zachód 
czerpał również pokaźne ilości surowców z pól naftowych Iraku. Przemysł wydobyw
czy i przetwórczy Arabii Saudyjskiej i Iraku charakteryzowała największa spośród kra
jów rejonu Zatoki Perskiej zależność od amerykańskich i europejskich kontrahentów.

123 Por. Aneks 5. Wielkość wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Zatoki Perskiej w latach 
1950-2005 (w min ton rocznie, baryłkach dziennie i w min m3 rocznie, min TOE rocznie).

Pierwsze lata XXI w. w kontaktach handlowych między Japonią a krajami rejonu 
Zatoki Perskiej miały podobny charakter do ostatnich lat wieku XX. Z jednej strony 
kraje Rady dążyły do dywersyfikacji odbiorców surowców i produktów ropopochod
nych, z drugiej Japonia starała się ograniczać import ropy kosztem pozostałych surow
ców oraz innych źródeł energii. Przy wyższych cenach ropy naftowej wielkość obrotów 
handlowych między krajami pozostała na zbliżonym poziomie (por. Aneks 9.) Z wyjąt
kiem Bahrajnu, w rozrachunkach ze wszystkimi szejkanatami Zatoki Perskiej Japonia 
odnotowała deficyt handlowy. Największą rozbieżnością eksportu i importu charaktery
zował się handel zagraniczny Japonii z ArabiąSaudyjskąoraz Zjednoczonymi Emiratami 
Arabskimi. Rosnące zainteresowanie japońskimi wyrobami elektronicznymi, a także po
stępujący import samochodów do krajów arabskich, odpowiada zmniejszającemu się 
deficytowi w handlu Japonii z Omanem. Chociaż handel Arabii Saudyjskiej i Zjedno
czonych Emiratów Arabskich z Japonią utrzymywał się na zbliżonym poziomie, to emi- 
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racka prasa podkreślała, że pozycja lidera przypada Japonii, która jest uważana za waż
nego partnera124.

UAE regains leadamong Japan 's GCC trade partners (online), Gulf News on-line, 19 czerwca 2001 r., 
www.gulf-news.com (dostęp: 12 kwietnia 2004 r.).

125 Por. Aneks 6. Ceny ropy naftowej w latach 1950-2005 (w USD za baryłkę).
126 W lipcu 2006 r. import ropy naftowej z Iraku zabezpiecza! 1,8% potrzeb Japonii (więcej niż Oman, 

1,4%), zob. Preliminary Report on Petroleum Statistics, July 2006 (online), The Ministry of Economy, Trade 
and Industry, http://www.meti.go.jp/english/statistics/data/h2j5810e.html (dostęp: 6 września 2004 r.).

127 D. Yergin, Krew i ropa, „Wprost”, 6 kwietnia 2003 r., nr 1062.
128 Saudi Aramco Acąuires Shareholding in Japan i Showa Shell (online), Saudi Press Agency, 26 sierpnia 

2006 r., http://www.spa.gov.sa/English/ details.php?id=385008 (dostęp: 28 sierpnia 2006 r.).
129 OPEC Annual Statistical Bulletin 2004 (online), OPEC, http://www.opec.org/library/Annual%20Stati 

stical%20Bulletin/pdf/ASB2004.pdf (dostęp: 29 sierpnia 2008 r.).

Na początku 2002 r. państwa OPEC podjęły decyzję o zmniejszeniu wydobycia ropy 
naftowej, aby wywrzeć presję na poziom cen, a tym samym w celu zwiększenia przy
chodów. Osiągnięty w ten sposób efekt zwyżkowy przełożył się między innymi na 
wzrost wartości japońskiego importu z krajów rejonu Zatoki Perskiej. Pomimo iż war
tość baryłki ropy naftowej przekroczyła 50 USD na koniec 2005 r., Japonia nie odcięła 
się od dostaw bliskowschodnich surowców125. Wielkości tych nie zmieniły również wa
hania na rynku w związku z wybuchem II wojny w Zatoce Perskiej. Po wznowieniu 
dostaw z pól naftowych Iraku w 2004 r. Japonia podpisała kontrakty na zakup irackich 
surowców126. Również dla Iraku odbudowującego zniszczoną infrastrukturę ropa stała 
się obecnie istotnym źródłem dochodu. Należy więc przypuszczać, iż trend ten będzie 
się utrzymywał. Daniel Yergin, jeszcze podczas wojny, przestrzegał przed przecenia
niem roli irackiej ropy na światowych rynkach. Potwierdził, iż jej niedobór oddziaływał 
na światowy poziom cen, dowodził jednak, że w wielkościach bezwzględnych zarówno 
zasoby, jak i wydobycie Iraku mogło zostać skompensowane przez inne kraje czy regio
ny. „Przestańmy szermować tezą, że kraj nad Tygrysem i Eufratem może się stać nafto
wym pępkiem globu!” - konkludował Yergin127.

W sierpniu 2006 r. Arabia Saudyjska podjęła decyzję o zwiększeniu ilości sprzeda
wanej Japonii ropy naftowej o 300 tys. baryłek dziennie, z dotychczasowego poziomu 
miliona baryłek. Jak podały agencje, decyzja ta związana była z transakcją przejęcia 
przez stronę saudyjską blisko 15% akcji japońskiej rafinerii Shówa Shell Sekiyu, uważa
nej za jednąz największych w Japonii128.

Z danych pochodzących z rocznika OPEC wynika, że na koniec 2004 r. eksport sau
dyjskiej ropy naftowej do Japonii wyniósł 1016,8 tys. baryłek dziennie i był nieznacznie 
mniejszy od dostaw ze złóż w Zjednoczonych Emiratach Arabskich129. Różnica ta wyno
siła blisko 31 tys. baryłek dziennie. W 2004 r. japoński import z Kuwejtu sięgał 904,1 
tys. baryłek dziennie, a z Kataru 347,8 tys. baryłek. Dzienne potrzeby Japonii szacowane 
są na ponad 5 min baryłek ropy naftowej.

Bliskowschodnia ropa naftowa w 2003 r. stanowiła 86,5% dostaw do Japonii. Podział 
na poszczególne kraje eksporterów prezentuje wykres 6.3. Surowiec z Zatoki Perskiej 
dostarczany był z pięciu krajów arabskich (blisko 70%) oraz z Iranu.

http://www.gulf-news.com
http://www.meti.go.jp/english/statistics/data/h2j5810e.html
http://www.spa.gov.sa/English/
http://www.opec.org/library/Annual%2520Stati
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Wykres 6.3. Kraje, z których pochodził japoński import ropy naftowej w 2003 r. (w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: Energyin Japan 2005.

Jak dobrze wiadomo, zbyt wysokie ceny ropy naftowej mogą zagrażać nawet tak 
silnej gospodarce jak japońska. Gdy w 2006 r. ceny oscylowały w granicach 65 USD za 
baryłkę, po tym, jak wzrosły o 20% w porównaniu z poprzednim rokiem, narzucał się 
scenariusz kryzysów energetycznych z lat 70. Pomimo zapewnień analityków gospodar
czych, argumentujących, że nawet kwota ponad 100 USD za baryłkę ropy nie stanowi 
zagrożenia inflacyjnego dla świata, w tym dla Japonii, każde zmiany na rynkach budzą 
uzasadnione obawy. Być może obecna sytuacja na rynkach odpowiada nowemu para
dygmatowi, według którego poziom cen ropy naftowej jest wywołany przez nadmierny 
popyt130.

130 E. Rutledge, A New Paradigm for Oil Prices? (online) Gulf in the Media, http://www.gulfinthemedia. 
com/index.php?m=araa&lang=en&id=1943 (dostęp: 30 sierpnia 2006 r.).

Ponieważ Japonia nie ma innych ważnych dostawców ropy naftowej, chcąc przeciw
działać bieżącej sytuacji na rynkach paliwowych, podjęła wiele działań pogłębiających 
współpracę gospodarczą ze światem arabskim. Zaangażowanie w rozmowy dotyczące 
formalizowaniawspółpracy między Japoniąa szejkanatami wykazała Japońska Federacja 
Organizacji Gospodarczych, w której nadrzędnym interesie leżało zapewnienie japoń
skim przedsiębiorcom możliwie najkorzystniejszych warunków handlowych. W otwar
tym liście postulowano rozpoczęcie negocjacji z przedstawicielami Rady. Mając na 
uwadze zależność japońskiej gospodarki od importu ropy naftowej z rejonu Zatoki 
Perskiej, podkreślano potrzebę zacieśniania kontaktów z dostawcami. Nie mniej istotne 
dla japońskiego przemysłu stawały się rynki zbytu nad Zatoką Perską. Federacja postu
lowała, że liberalizacja handlu w obrębie państw Rady oraz z innymi krajami czy regio
nami, a tym samym możliwe ograniczenie handlu z Japonią spowodowałoby znaczne 

http://www.gulfinthemedia
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straty w przemyśle. Sugerowano zawarcie wielopłaszczyznowego porozumienia gospo
darczego nie tylko co do przyszłych negocjacji wokół powstania strefy wolnego handlu, 
ale także w sektorze energetycznym i w zakresie stwarzania udogodnień dla rozwoju 
wspólnej przedsiębiorczości. Potwierdzano, że taki dokument stanowiłby swoiste zaple
cze dla podejmowanych decyzji przez japońskich przemysłowców w odniesieniu do 
rynków krajów arabskich131.

131 Cali for Early Launch of Negotiations for Japan-GCC Economic Partnership Agreement, September 
13, 2005 (online), Nippon Keidanren, dostępny w Internecie: www.keidanren.or.jp/english/policy/2005/060 . 
html (dostęp: 13 sierpnia 2006 r.).

132 Joint Statement. Towards the building of strategie and multi-layeredpartnership between Japan and 
the Kingdom of Saudi Arabia, Tokyo, April 6th, 2006 (online), MOFA, Japan, http://www.mofa.go.jp/region/ 
middle_e/saudi/joint0604.html (dostęp: 27 sierpnia 2006 r.).

133 The First Meeting of the Free Trade Agreement Talks (FTA) with the Gulf Cooperation Council (GCC) 
(online), September 15, 2006, MOFA, Japan, http://www.mofa.go.jp/announce/event/2006/9/0915-2.html 
(dostęp: 12 lutego 2007 r.); The Second Round of the Negotiations for the Free Trade Agreement Talks (FTA) 
with the Gulf Cooperation Council (GCC) (online), January 17, 2007, MOFA, http://www.mofa.go.jp/anno- 
unce/event/2006/l/0117-3.html (dostęp: 12 lutego 2007 r.).

131 GCC and Japan start FTA talks tomorrow (online), Gulf in the Media, http://www.gulfinthemedia . 
com/index.php?id=245273&news_type=Economy&lang=en. (dostęp: 20 września 2006 r.), za: „Bahrain 
Tribune”, 20 września 2006 r.

135 Konsumpcja ropy naftowej w Japonii w 2005 r. przekroczyła 5,3 min baryłek dziennie. Od 2003 r. jest 
mniejsza niż w Chinach. Z chińskich pól naftowych, głównie w prowincji Guandong, pochodzi 0,4% japoń
skiego importu nieprzetworzonego surowca. Por. Preliminary Report on Petroleum Statistics, March 2007, 
27th April 2007 (online), The Ministry of Economy, Trade and Industry, http://www.meti.go.jp/english/stati- 
stics/data/h2j5810e.html (dostęp: 29 kwietnia 2007 r.).

136 Dane za: Statistical Review of World Energy 2006 (online), British Petroleum, http://www.bp.com 
(dostęp: 8 lipca 2006 r.). Bieżące problemy, z jakimi boryka się japońska „dyplomacja naftowa”, w tym kon

Podczas wizyty saudyjskiego następcy tronu Sułtana łbn Abd al-Aziza, w kwietniu 
2006 r. w Japonii podjęto między innymi decyzję o rozpoczęciu negocjacji dotyczących 
utworzenia strefy wolnego handlu z państwami RWAPZ(P)132. Zgodnie z planem 20 i 21 
maja 2006 r. w Rijadzie japoński rząd podjął pierwsze rozmowy z przedstawicielami 
państw Rady. Dyskutowano nie nad potrzebami utworzenia strefy, które były dla stron 
jasne, ale nad sposobem i kalendarzem prowadzenia negocjacji133. Ich pierwsza runda 
odbyła się we wrześniu 2006 r., druga w styczniu 2008 r. Strona japońska starała się 
uzyskać zmniejszenie wysokości taryf celnych na eksportowane do państw RWAPZ(P) 
artykuły gospodarstwa domowego i stal, które obecnie obciążone są 20-procentową 
stawką celną. Japończycy zainteresowani byli również obniżeniem taryf importowych13'1. 
Negocjacje trwają.

Współpraca handlowa Japonii z monarchiami naftowymi Zatoki Perskiej napotyka 
na nowe utrudnienia związane z rosnącą pozycją gospodarczą Chin w świecie i coraz 
większymi potrzebami energetycznymi tego kraju. Od 1993 r. wydobycie chińskiego 
surowca, pomimo iż Chiny pozostają obecnie szóstym co do wielkości producentem 
ropy naftowej na świecie, nie zaspokaja rodzimej konsumpcji, która w 2005 r. osiągnęła 
wartość ponad 6,9 min bryłek dziennie135. Chiński import surowca z krajów regionu 
Bliskiego Wschodu wyniósł w 2005 r. 1,3 min baryłek dziennie. Pomimo iż jest to trzy
krotnie mniej niż japoński import od tych samych dostawców oraz stanowi 40,2%, a nie 
81,7%, jak w przypadku Japonii, Chiny są pozytywnie i z rosnącym zainteresowaniem 
odbierane przez arabskich eksporterów136.

http://www.keidanren.or.jp/english/policy/2005/060
http://www.mofa.go.jp/region/
http://www.mofa.go.jp/announce/event/2006/9/0915-2.html
http://www.mofa.go.jp/anno-unce/event/2006/l/0117-3.html
http://www.gulfinthemedia
http://www.bp.com
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3.3. Pozostałe formy współpracy

W okresie między I i II wojną w Zatoce Perskiej Japonia kontynuowała świadczenie 
pomocy rozwojowej - ODA. Udział Bliskiego Wschodu w geograficznym podziale ja
pońskich środków finansowych stale się zmniejszał. Gdy w 1990 r. 10,4% światowej 
pomocy Japonii trafiało do krajów regionu, to w 2000 r. - 7,5%, a w 2002 r. - 3,1%. 
Wzrost znaczenia regionu w tego rodzaju wsparciu wystąpił w ostatnich latach za spra
wą dotacji na odbudowę Iraku (w 2003 r. - 6,9%; 2004 r. - 17,3%; 2005 r. - 33,2%). 
Wydatnie wspierany był Iran, który w 2005 r. uzyskał 12,18 mld USD dotacji. Wśród 
monarchii regionu największa część japońskiej pomocy rozwojowej kierowana była do 
Omanu i Arabii Saudyjskiej. Były to dotacje w zakresie współpracy technicznej o war
tości odpowiednio: 5,18 min i 3,72 min USD w 2005 r.

Interesujące jest znaczenie tej pomocy dla rządów otrzymujących je państw. 
Rekordowe wyniki osiągnął Oman. W 1995 r. udział środków japońskich w kwocie po
mocy międzynarodowej zasilającej budżet Omanu wyniósł blisko 80% (9,5 mld USD), 
na Bahrajnie 72,2% (1,3 min USD), w Arabii Saudyjskiej 57,2% (8,3 min USD) i w Zjed
noczonych Emiratach Arabskich 52,1% (2,5 min USD). Zbliżona zależność występuje 
współcześnie, z tym zastrzeżeniem, że pula środków przyznawana przez Japonię jest 
coraz mniejsza137. Pomimo tych ograniczeń w finansowaniu rozwoju krajów regionu, 
czy to w postaci pożyczek na korzystnych warunkach, czy grantów na projekty technicz
ne, ODA stanowi nadal popularną formę współpracy stosowaną przez Japończyków, 
która jednocześnie cieszy się niemalejącym zainteresowaniem państw odbiorców.

kurencję ze strony Chin i Indii, poruszają japońscy publicyści m.in.: M. Hisane, New Energy Fuels Japan's 
Diplomacy: From the Middle East to Central Asia (online), „Japan Focus”, http://www.japanfocus.org/pro- 
ducts/details/2416 (dostęp: 6 lipca 2007 r.); Japan and China face offover energy (online), Asia Times Online, 
2 czerwca 2005 r., http://www.atimes.com/atimes/Japan/GG02Dh01 .html (dostęp: 6 lipca 2007 r.).

137 Japan’s Official Development Assistance White Paper 2001 (online), The Ministry of Foreign Relations 
of Japan, http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2001/index.htm (dostęp: 14 listopada 2007 r.); Japan’s 
Official Development Assistance White Paper 2006 (online), MOFA of Japan, http://www.mofa.go.jp/policy/ 
oda/white/2006/index.htm (dostęp: 14 listopada 2007 r.).

138 Szerzej na ten temat zob. Kuwait Institute for Scientific Research (online), http://www.kisr.edu.kw/ 
home.asp (dostęp: 12 sierpnia 2006 r.).

Współpraca gospodarcza i polityczna Japonii z monarchiami naftowymi w okresie 
wojen w Zatoce Perskiej została wystawiona na próbę. Wśród przyczyn pewnego nieza
dowolenia z obydwu stron dopatrywano się między innymi dzielących je różnic kulturo
wych. W celu lepszego wzajemnego poznania intensyfikowano współpracę w dziedzinie 
edukacji, nauki i kultury. W latach 90. w tę część Bliskiego Wschodu wyruszyły zorga
nizowane wycieczki Japończyków.

Rozmachu nabrał działający od lat 60. Kuwait Institute for Scientific Research 
(KISR). Coroczne konferencje i seminaria z udziałem specjalistów i gości z Japonii po
zostawały podstawą współpracy w zakresie nauki i badań w wielu dziedzinach, ze szcze
gólnym uwzględnieniem przemysłu petrochemicznego. Negatywne dla środowiska na
turalnego skutki I wojny w Zatoce Perskiej pozwoliły rozwinąć nowe zainteresowania 
badawcze Instytutu, w których wydatnie uczestniczyli Japończycy138.

Pomyślnie rozwijała się również współpraca z Arabią Saudyjską w zakresie eduka
cji. W 2002 r. działalność rozpoczął instytut naukowy w branży samochodowej (ang. 

http://www.japanfocus.org/pro-ducts/details/2416
http://www.atimes.com/atimes/Japan/GG02Dh01
http://www.mofa.go.jp/policy/oda/white/2001/index.htm
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Saudi Japanese Automobile High Institute, SJAHI)139. Przy wsparciu rządów saudyjskie
go i japońskiego oraz przy współpracy większości japońskich firm samochodowych 
w 2004 r. pierwsza grupa dwustu studentów ukończyła dwuletnią naukę140. Na szeroką 
skalę prowadzi się również szkolenia pracowników, w tym w systemie wymiany mię
dzynarodowej. Znaczną popularnością cieszyły się programy szkoleń wakacyjnych, 
w których organizacji przodowała instytucja odpowiedzialna za organizację współpracy 
międzynarodowej (ang. Japan Intemational Cooperation Agency, JICA). Saudyjska 
agencja prasowa przy okazji kolejnego wyjazdu grupy Saudyjczyków do Japonii podała, 
że w zakresie prowadzenia wspólnych szkoleń i programów badawczych Japończycy 
współpracują z szesnastoma saudyjskimi urzędami i agencjami141. Ambasady: Japonii 
w Rijadzie oraz saudyjska w Tokio coraz częściej uczestniczą w organizacji sympozjów 
i konferencji wpływających na zacieśnianie współpracy między narodami. Tematyka 
spotkań dotyczy głównie kwestii gospodarczych i kulturalnych.

139 Szerzej na ten temat zob. Saudi Japanese Automobile High Instilue (online), http://www.sjahi.org.in- 
dex.php (dostęp: 24 sierpnia 2006 r.).

110 First group of Saudis graduate from Saudi-Japanese Automobile Institute (online), 4 października 
2004 r., The Saudi Arabian Information Resource, http://www.saudinf.com/main/y7532.htm (dostęp: 
21 sierpnia 2006 r.), za: The Saudi Press Agency, SPA, Rijad.

Nl Saudi personnel depart for trainingprogram in Japan (online), 29 lipca 2004 r., The Saudi Arabian 
Information Resource, http://www.saudinf.com/MAIN/y7292.htm (dostęp: 21 sierpnia 2006 r.), za: The Saudi
Press Agency, SPA, Rijad.

Culture & Education (online), Embassy of Japan in the United Arab Emirates, http://www.uae.emb- 
japan.go.jp/cultureandeducation.htm (dostęp: 29 sierpnia 2006 r.).

Japoński rząd kontynuował rozpoczętą w latach 70. międzynarodową wymianę stu
dentów. Od połowy lat 90. studia w Japonii podejmowała młodzież ze wszystkich mo
narchii Zatoki Perskiej. Poznawaniu kultury Japonii służyły również wystawy, festiwale 
i spotkania tematyczne. W 1990 r. bahrajński uniwersytet wraz z towarzystwem Nomura 
Bahrain-Japan Friendship Fund uruchomił kursy języka japońskiego, początkowo w sy
stemie wieczorowym, później również dla studentów dziennych. Rosnące zainteresowa
nie odmienną i odległą kulturą ewoluowało w kierunku potrzeby otwarcia ośrodka stu
diów japońskich (ang. The Japanese Studies Centre) w 2000 r. Podobnie w Kuwejcie, 
centrum szkoleniowe (ang. Center for Community Sernice & Continuing Education) 
tamtejszego uniwersytetu oferuje kursy języka japońskiego. Arabska młodzież coraz 
częściej uczestniczyła w międzynarodowym programie (ang. Ship for World Youth 
Programme), którego nadrzędnym celem jest budowanie porozumienia ponad cywiliza
cyjnymi podziałami.

W latach 90. we wszystkich krajach w rejonie Zatoki Perskiej funkcjonowały amba
sady Japonii. Podobnie w Tokio założono przedstawicielstwa wszystkich państw 
RWAPZ(P). Życie kulturalne skupiało się głównie wokół placówek dyplomatycznych, 
umożliwiając zainteresowanym bliższe poznanie odległych kultur. Wyróżniającą się ak
tywnością w zakresie promocji Japonii w świecie arabskim wykazywała się japońska 
ambasada w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Zgodnie z celami rozwoju tego kraju, 
coraz szerszego otwierania się na świat, placówka ta organizowała wiele wydarzeń kul
turalnych: koncerty, przedstawienia teatralne czy wystawy, prezentując dorobek japoń
skich twórców. Warto dodać, że w październiku 2005 r. Zjednoczone Emiraty Arabskie 
gościły japońską delegację kobiet. Celem spotkań była wymiana doświadczeń oraz per
spektywy udziału kobiet w życiu publicznym obydwu krajów142 *.

http://www.sjahi.org.in-dex.php
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Na przełomie XX i XXI w. w Japonii działały wszystkie powołane w poprzednich 
latach ośrodki i instytucje zajmujące się pogłębianiem znajomości świata arabskiego. 
Poznawanie kultury arabskiej stało się możliwe również dzięki emigrantom z państw 
arabskich przebywającym w Japonii.

Począwszy od 2004 r. japoński MSZ we współpracy z Japońskim Instytutem Studiów 
Bliskowschodnich prowadzi seminaria, których celem jest prezentacja bieżących zagad
nień dotyczących świata arabskiego. Wykłady naukowców i dyplomatów odbywają się 
w różnych rejonach Japonii i są dostępne dla szerokiej publiczności143.

l4’ Seminar Series to Understand the Middle East and Islam [w:] Relations with Countries and Regions 
of the World Middle East (online), MOFA, Japan, http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/index.html (do
stęp: 31 sierpnia 2006 r.).

14,1 Japan-Arab Islamie Journalists Meeting, „ The Role of the Media in Overcoming Inaccurate 
Perceptions between Japan and Arab-Islamic Nations" (online), Foreign Press Center, Japan, November 
2005, http://www.fpcj.jP/e/home/joumalist_conference.html (dostęp: 31 sierpnia 2006 r.).

145 The Shingetsu Institute (online), http://www.shingetsuinstitute.com (dostęp: 30 sierpnia 2006 r.).
146 M. Penn, Islam in Japan (online), „Harvard Asia Quarterly”, 2005, t. 9, nr 4, http://www.asiaquarterly. 

com/content/view/168/43/ (dostęp: 30 sierpnia 2006 r.).
147 The Japan-Arab Dialogue Forum. The FourthMeeting, May 26-27, 2006, Tokyo (online), The Ministry 

of Foreign Affairs of Japan, www.mofa.go.jp/region/middle_e/forum/meet0605.html (dostęp: 25 sierpnia 
2006 r.).

Interesujący projekt pogłębiania zrozumienia świata arabskiego zaproponowało cen
trum prasowe (ang. Foreign Press Center, Japan). W 2005 r. pod patronatem japońskie
go Ministerstwa Spraw Zagranicznych zaproszeni dziennikarze dyskutowali na temat 
roli mediów we wzajemnym poznawaniu się narodów144.

Z nowych inicjatyw edukacyjnych w Japonii warto wymienić założony w sierpniu 
2004 r. instytut studiów nad stosunkami Japonii ze światem islamu (ang. Shigetsu 
Institute™5). Interesujący głos w dyskusji dotyczącej zrozumienia świata arabskiego 
w Japonii pochodzi od dyrektora Instytutu - Michaela Penna, według którego pomimo 
wysiłków dyplomacj i i japońskiego rządu na rzecz pogłębienia zrozumienia Japończyków 
dla islamu, społeczeństwo kraju izoluje się od przejawów kultury arabskiej. Negatywny 
wizerunek świata arabskiego pogłębiły zamachy terrorystyczne z udziałem muzułma
nów oraz medialne przekazy przebiegu działań wojennych w Afganistanie czy Iraku. 
Równie dyskusyjny dla japońskiej opinii publicznej był udział Sił Samoobrony w akcji 
stabilizacyjnej w Iraku146.

W maju 2003 r. podczas wizyty premiera Koizumiego na Bliskim Wschodzie, w wy
niku bezpośrednich rozmów z następcą tronu, saudyjskim księciem Abd Allahem, naro
dziła się inicjatywa powołania nowego forum współpracy między Japonią Egiptem 
a Arabią Saudyjską (ang. The Japan-Arab Dialogue Forum). Do 2006 r. odbyły się czte
ry spotkania w cyklu rocznym od 2003 r. kolejno w Tokio, Aleksandrii, Rijadzie i Tokio. 
Podczas konferencji dochodziło do wymiany spostrzeżeń na temat perspektyw i możli
wości pogłębiania zrozumienia między Japonią a światem arabskim, ze szczególnym 
uwzględnieniem stosunków na płaszczyźnie międzyrządowej. Przykładowo podczas 
czwartego forum w maju 2006 r. tematyka rozmów oscylowała wokół zagadnień: poli
tycznych, ekonomicznych oraz kulturalnych147. W kwestiach politycznych omawiano 
bieżącą sytuację na Bliskim Wschodzie, skupiając się na analizie wydarzeń w Iraku, 
Iranie oraz przyszłości procesu pokojowego. Podkreślano konieczność wpływania na 
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strony konfliktu celem stworzenia możliwości rozpoczęcia dialogu. Osiągnięto również 
porozumienie w zakresie kontynuowania wsparcia dla narodu palestyńskiego. Do wąt
ków ekonomicznych w dyskusji należała propozycja stworzenia strefy wolnego handlu 
między Japonią a krajami arabskimi, czego zaczątkiem miały być rozmowy rządu japoń
skiego z przedstawicielami RWAPZ(P) w tym zakresie. Zaapelowano o pogłębienie 
współpracy naukowej i kulturalnej poprzez rozwój studiów językowych, wspieranie ba
dań i publikacji. Wnioski te towarzyszą współpracy japońsko-arabskiej od wielu lat, jed
nak nie wychodzą poza skalę zaprezentowanej wyżej implementacji.

Do poznawania kultury Japonii czy świata arabskiego przez partnerów dochodziło 
również dzięki wydarzeniom sportowym. W większości krajów rejonu Zatoki Perskiej 
działają kluby wschodnich sztuk walki, a niektóre z nich posiadają w tych sportach na
rodowe drużyny. Znaczną popularnością cieszą się japońskie sztuki walki: karate, aikido 
i judo, acyklicznie odbywające się zawody gromadzą znaczną liczbę fanów. Rosnące 
zainteresowanie wśród młodzieży zyskują mniej znane sztuki walki, jak budo taijutsu, 
które można trenować np. w Dubaju. Większość zrzeszeń powstaje staraniem obcokra
jowców pracujących w krajach Zatoki Perskiej, nierzadko pod auspicjami amerykań
skich czy europejskich klubów, udział ich japońskich odpowiedników we współpracy 
jest znikomy.

W latach 90. zaczęto wykorzystywać turystykę do promocji współpracy między 
Japonią a rejonem Zatoki Perskiej. W 1996 r. pierwszy krok w tym kierunku uczyniła 
Arabia Saudyjska. Wyrażono zgodę na podróżowanie nie tylko zorganizowanych misji 
gospodarczych, ale i innych grup, w których składzie, pod opieką mężczyzn, mogły prze
bywać młode kobiety. W 2002 r. utworzono stałe połączenie lotnicze między Dubajem 
a Osakąi Nagoją, które obsługująjapońskie linie lotnicze Japan Airlines (JAL). We wrześ
niu 2006 r. saudyjskie linie Saudi Arabian Airlines (SAA) uruchomiły połączenie lotnicze 
między Rijadem a Osaką, motywując decyzję obserwowanym zwiększeniem liczby pasa
żerów, zwłaszcza biznesmenów i studentów, kształcących się w Japonii148.

I4H SAA Starts Operations of Flights to Japan (online), Saudi Press Agency, Rijad, 5 września 2006 r. 
http://www.spa.gov.sa/English/details.php?id=387283 (dostęp: 6 września 2006 r.).

149 EXPO 2005 Aichi Japan, (online), Japan Association for the 2005 World Exposition, 
http://www.expo2005.or.jp (dostęp: 22 sierpnia 2006 r.).

150 Qatar 's 34th National Day (online), Mainichi Daily News Online, 3 września 2005 r. http://mdn.mai- 
nichimsn.co.jp/specials/nationalday/archive/news/2005/09/20050831 p2g00m0dm039000c.html (dostęp: 22 
sierpnia 2006 r.).

151 50th Anniversary of the Establishment of Diplomatic Relations between Japan and Saudi Arabia (onli
ne), Embassy of Japan in Saudi Arabia, http://www.ksa.embjapan.go.jp/50years.html (dostęp: 30 sierpnia 2006

Od marca do września 2005 r., w ramach międzynarodowej wystawy EXPO 2005, 
Japonia gościła między innymi wystawców ze świata arabskiego. Wśród przedstawicie
li państw Zatoki Perskiej w odrębnych pawilonach zaprezentował się Katar i Arabia 
Saudyjska149. Katarski pawilon przedstawiał ekspozycję zatytułowaną „Sztuka życia”, 
która cieszyła się niemałym zainteresowaniem zwiedzających, a ich liczba została osza
cowana na 20 tys. osób dziennie. 7 lipca wystawę odwiedził emir Kataru szejk Hamad150. 
Światowa wystawa EXPO 2005 zbiegła się z 50. rocznicą nawiązania stosunków dyplo
matycznych między Japonią a Arabią Saudyjską. W ramach obchodów jubileuszu, za
równo w Rijadzie, jak i w Tokio zorganizowano wiele wydarzeń przybliżających kulturę 
Japonii i Arabii Saudyjskiej, w tym seminarium poświęcone szkolnictwu wyższemu, po
kaz ikebany, wystawy sztuki, a także zawody sportowe151.
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Japoński minister Aso, w odczycie poświęconym przyszłości polityki zagranicznej, 
wygłoszonym w listopadzie 2006 r., podkreślił znaczenie tworzenia nowego filaru poli
tyki, opartego na wartościach uniwersalnych. Zaapelował o potrzebę budowy „łuku wol
ności i dobrobytu” - regionu obejmującego obok krajów pozostających w okresie trans
formacji ustrojowej, kraje Bliskiego Wschodu - mającego stabilizować porządek 
w świecie152.

152 T. Aso, Łuk wolności i dobrobytu: Japonia rozszerza horyzonty dyplomatyczne (online), Ambasada 
Japonii w Polsce, http://www.pl.emb-japan.go.jp/policy/speechlpl.htm (dostęp: 13 listopada 2007 r.).

Demokracja, wolność, przestrzeganie praw człowieka i praworządność przyjęły się 
w Japonii po zakończeniu II wojny światowej. Współcześnie ideą japońskiej polityki 
zagranicznej ma być wspieranie państw skłonnych je implementować. W niektórych 
krajach Zatoki Perskiej zasady te mogą być jednak traktowane jako postulaty Zachodu, 
pozbawione szans na urzeczywistnienie. Warto zatem zwrócić uwagę na dotychczasowe 
osiągnięcia Japonii, a szczególnie pozytywny oddźwięk pomocy bezpośredniej i współ
pracy gospodarczej, wskutek których na przykład negocjuje się warunki współpracy na 
rzecz pogłębiania zasad gospodarki rynkowej.

Przyszłość stosunków Japonii z monarchiami naftowymi Zatoki Perskiej pozostanie 
zapewne związana z handlem surowcami energetycznymi, będzie więc zależeć bezpo
średnio od pokoju na Bliskim Wschodzie. Na ich kształt będą również oddziaływały 
stosunki japońsko-amerykańskie i arabsko-amerykańskie. Należy oczekiwać, że rząd 
Japonii będzie korzystał z innych możliwych środków, nie tylko ekonomicznych, we 
współpracy z regionem Zatoki Perskiej, co dobitnie wskazały doświadczania Japonii po 
zakończeniu zimnej wojny. Utrzymywanie owocnych stosunków dyplomatycznych wy
maga od stron znajomości lokalnych uwarunkowań, a ten proces jest długotrwały. 
W szerszej perspektywie, japoński rząd podejmie działania zmierzające do zapewnienia 
Japonii silniejszej pozycji w świecie, a szejkanaty będą chciały zacieśnić związki ze 
światowymi mocarstwami.

http://www.pl.emb-japan.go.jp/policy/speechlpl.htm




PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Wraz z nawiązaniem stosunków dyplomatycznych między Japonią a Arabią Saudyjską 
w 1955 r. oraz Kuwejtem w 1961 r. rozpoczął się dla Japonii okres wzrostu zaintereso
wania regionem Zatoki Perskiej. Jednak cezurę w kształtowaniu stosunków między 
partnerami wyznaczają pierwsze umowy na eksploatację złóż ropy naftowej zawarte 
przez Japonię z Arabią Saudyjską w 1957 r. i rok później z Kuwejtem. Japońscy przed
siębiorcy nawiązali kontakty również z pozostałymi krajami regionu. Wyprzedzali oni 
aktywność państwa w zakresie stosunków dyplomatycznych i wyręczali w gospodar
czych, co oddaje charakter stosunków japońsko-arabskich i ich związek z handlem 
w tamtym czasie.

Stosunki polityczne między Japoniąa państwami Zatoki Perskiej stanowiły w znacz
nym stopniu wypadkową problemów, z jakimi borykały się kraje Bliskiego Wschodu. 
Wkład Japonii w rozwiązywanie konfliktów w tym zapalnym regionie był pierwotnie 
znikomy, reprezentowany neutralnym stanowiskiem rządu, czy wręcz jego brakiem. 
Silne powiązania ze Stanami Zjednoczonymi stawiały Japonię w pozycji zależnej od 
polityki tego mocarstwa. Ponadto świat arabski traktował Japonię jako nowego, niezna
nego partnera. Potwierdziły to wydarzenia podczas kryzysu sueskiego w 1956 r. i wojny 
sześciodniowej w 1967 r., których uwarunkowania nie miały silnego wpływu na stosun
ki świata arabskiego z Japonią.

Ograniczenia w dostawach ropy naftowej do Japonii związane z wojną Jom Kippur 
w 1973 r., pomimo wielu negatywnych konsekwencji dla gospodarki, nie wpłynęły na 
radykalną zmianę polityki zagranicznej Japonii względem świata arabskiego. Pobudziły 
natomiast japońskie koła rządzące do skuteczniejszego kształtowania polityki energe
tycznej. Pomimo sprzeciwu ze strony Stanów Zjednoczonych rząd japoński dołożył 
wszelkich starań, aby podtrzymywać kontakty handlowe ze światem arabskim. W tym 
celu odwołał się do współpracy z państwami EWG i zastosował przyjętą przez nie tak
tykę. Korzystano również ze sprawdzonej w innych regionach metody wykorzystania 
środków gospodarczych, tj. bezpośredniego wsparcia - pomocy finansowej oraz wspól
nych inwestycji. Skutki szoku naftowego uświadomiły japońskim decydentom, jak bar
dzo wrażliwa jest gospodarka ich kraju na dostawy surowców z tego kierunku. Od tam
tego czasu udane stosunki Japonii z krajami regionu Zatoki Perskiej traktowano jako 
wyznacznik prosperity gospodarki w dłuższym okresie.

Pierwszy szok naftowy przewartościował międzynarodową politykę ekonomiczną 
państw arabskich, które pierwotnie, poprzez metody i środki polityki stosowanej w ra
mach organizacji OAPEC oraz OPEC, narzucały warunki współpracy z Zachodem, by 
w kolejnych latach realizować z nim wspólne przedsięwzięcia inwestycyjne. Energo
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chłonna i stabilna finansowo Japonia stawała się poważnym kontrahentem w świecie, 
również dla krajów rejonu Zatoki Perskiej.

Podczas drugiego szoku naftowego Japonia zacieśniła stosunki z państwami rejonu 
Zatoki Perskiej. Szczególnie istotne stało się przyjęcie czytelnego stanowiska wobec 
poczynań rewolucyjnego rządu Iranu, w okresie, kiedy kryzys w regionie nabierał szer
szego, międzynarodowego wydźwięku. Wymagał tego interes narodowy Japonii, dlate
go jej polityka zagraniczna wobec państw regionu Zatoki Perskiej stanowiła w mniej
szym stopniu wypadkową powinności sojuszniczych wobec Stanów Zjednoczonych, 
a w większym - bezpieczeństwa państwa w wymiarze ekonomicznym. Pierwotnie, pod
pisując kontrakty gwarantujące dostawy surowców energetycznych z Iranu, Japonia sta
rała się nie angażować politycznie w kryzysowe stosunki amerykańsko-irańskie. 
W końcu, balansując między własnym interesem a zobowiązaniami wobec sojuszni
czych Stanów Zjednoczonych, przyłączyła się do strategii realizowanej przez państwa 
EWG. W aspekcie gospodarczym podjęte działania nie wpłynęły na złagodzenie dotkli
wych niedoborów surowców, miały natomiast kluczowe znaczenie dla percepcji Japonii 
przez pozostałe państwa regionu Zatoki Perskiej. Partnerom arabskim pozwoliło to do
strzec japońską taktykę względem arabskiego Bliskiego Wschodu, realizowaną za po
mocą tzw. dyplomacji naftowej.

Wraz z eskalacją zagrożenia wewnętrznego w regionie Zatoki Perskiej, podczas woj
ny iracko-irańskiej, władcy szejkanatów oczekiwali od partnerów zależnych od importu 
bliskowschodnich surowców współpracy w zakresie utrzymywania pokoju w regionie. 
Japonia nie była w stanie sprostać takim potrzebom, tłumacząc się pacyfistyczną konsty
tucją. Kontrastowało to z hojną polityką światowych mocarstw. Niezadowolenie monar
chów znad Zatoki Perskiej w pewnym stopniu rekompensowano znacznymi dotacjami 
i inwestycjami w rozwój infrastruktury i przemysłu ich krajów, zgodnie z zasadami ja
pońskiej doktryny „komplementarnego bezpieczeństwa”. Japońska dyplomacja miała 
również służyć uwrażliwianiu bliskowschodniej polityki zagranicznej. Podobne funkcje 
realizował świat nauki. Dalekie od prawdy byłoby twierdzenie, że wysiłki te zostały 
docenione przez państwa arabskie. Sytuacja nieznacznie się poprawiła, gdy konsekwen
cje trzeciego szoku naftowego zagrażały również eksporterom ropy. Zmiana dynamiki 
na rynku naftowym, przeniesienie dominacji z oferentów na kupujących, a także spadek 
cen surowców, przyniosły oczekiwaną stabilizację stosunków dwustronnych. Wynikała 
ona z rosnącej współzależności gospodarek Zatoki Perskiej oraz Japonii, w przeciwień
stwie do jednostronnej zależności charakteryzującej poprzednie lata. Wpłynęła również 
na odsunięcie kwestii zaangażowania politycznego Japonii na Bliskim Wschodzie, przy 
aktywnym działaniu w sferze gospodarczej. Strategię tę akceptowały Stany Zjednoczone, 
które przejęły po czasach kolonialnych obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i stabil
ności na Bliskim Wschodzie.

Zakończenie zimnej wojny wpłynęło jednak na zmianę bliskowschodniej polityki 
zagranicznej Japonii. Sprowokowana wojną w Zatoce Perskiej w 1991 r. decyzja rządu 
japońskiego w sprawie wsparcia finansowego działań stabilizacyjnych w regionie, która 
wywołała krytykę w świecie arabskim, wymusiła jednocześnie na japońskich decyden
tach politycznych opracowanie strategii współpracy z partnerami znad Zatoki Perskiej 
oraz prowadzenie polityki zagranicznej zgodnej z pozycją niekwestionowanej potęgi 
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gospodarczej świata. Potrzeba przejrzystości współpracy wypływała nie tylko z oczeki
wań Stanów Zjednoczonych, ale i monarchii Zatoki Perskiej.

Dowodem długo oczekiwanej zmiany bliskowschodniej polityki Japonii stał się 
udział Sił Samoobrony w akcji stabilizacyjnej w Iraku (2003-2006). Już sama obecność 
Japończyków, przy znacznym sprzeciwie ich społeczeństwa, pozostaje dobitnym przy
kładem ewolucji polityki zagranicznej tego kraju. Potwierdza również tezę, iż na stosun
ki Japonii z monarchiami regionu Zatoki Perskiej miały w znacznym stopniu wpływ 
uwarunkowania regionalne i międzynarodowe. Potencjał gospodarczy Japonii powinien 
korelować z jej aktywnością zarówno polityczną, jak i wojskową. Wymusza to również 
wprowadzenie zmian konstytucyjnych, których wejście w życie w przyszłości stanie się 
cezurą dopełnienia ewolucji japońskiej polityki zagranicznej, a poprzez to stosunków 
z państwami regionu Zatoki Perskiej, zgodnie z ich oczekiwaniami dotyczącymi także 
współpracy militarnej i politycznej.

Celem monografii był rozbiór rozwoju stosunków Japonii z monarchiami naftowymi 
nad Zatoką Perską, a także identyfikacja czynników wpływających na ich ewolucję do 
obecnego kształtu. Przeprowadzona analiza pozwala na sformułowanie następujących 
wniosków końcowych:

1. Stosunki Japonii z monarchiami Zatoki Perskiej należy analizować w kategoriach 
międzynarodowych, w ujęciu zarówno regionalnym, jak i globalnym. Określa je sytua
cja polityczna na Bliskim Wschodzie oraz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, w którym 
tkwi Japonia, a z którego korzystają monarchie.

Stanowisko japońskiego rządu w konflikcie arabsko-izraelskim, pozycja i zaangażo
wanie w wojnach w Zatoce Perskiej były czynnikami kształtującymi analizowane stosun
ki dwustronne. Japonia dążyła jednak do nieangażowania się w bliskowschodnie kwestie 
polityczne, realizując własne inicjatywy, cieszące się różnym poparciem i zainteresowa
niem monarchii. Na stosunki te wpływały w znacznym stopniu decyzje sojuszniczych 
Stanów Zjednoczonych, których interesy w regionie Zatoki Perskiej reprezentowane były 
również poprzez wydatną i wszechstronną współpracę z monarchiami naftowymi. Na 
arabskich rynkach naftowych Japończycy i Amerykanie pozostawali jednak bezpośredni
mi konkurentami. Podobnie należy rozumieć sytuację na tamtejszych rynkach zbytu dla 
zachodnich towarów. Postępujący wzrost gospodarczy szejkanatów prowadzić może do 
nasilenia się rywalizacji w handlu i inwestycjach.

W przyszłości, w sytuacji narastającego niezrozumienia między przedstawicielami 
świata arabskiego a Zachodu, ważna mogłaby się okazać rola mediacji prowadzonych 
przez Japończyków - Azjatów z niechrześcijańskiego kręgu kulturowego. Obecnie rola 
ta wydaje się niedoceniana, a wraz z udziałem Sił Samoobrony w misji stabilizacyjnej 
w Iraku reputacja Japończyków została nadszarpnięta.

2. Uwarunkowania wewnętrzne stosunków Japonii i monarchii Zatoki Perskiej są 
zbieżne w zakresie rozwoju ekonomicznego krajów. W ramach współpracy gospodar
czej z partnerami zagranicznymi cele prowadzonej zagranicznej polityki ekonomicznej 
podlegają weryfikacji, zgodnej z bieżącymi potrzebami. Są to w znakomitej większości 
dwustronne stosunki gospodarcze. Nie uprawnia to jednak do twierdzenia, iż dotyczą 
one wyłącznie handlu, chociaż ten stanowi przeważającą ich część.

Po stronie arabskiej dopiero w konsekwencji szoków naftowych doszło do przewar
tościowania stosunków z Japonią. O ile podczas wojny Jom Kippur to głównie Japonii 
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zależało na intratnych kontaktach handlowych, o tyle po jej zakończeniu potrzeba za
cieśniania więzi gospodarczych stała się również zauważalna po stronie państw arab
skich. Stosunki dwustronne charakteryzowała głównie dbałość o rozwój kontaktów go
spodarczych.

W 2006 r. monarchie Zatoki Perskiej dostarczały do Japonii ponad 75% kupowanej 
przez nią ropy naftowej. Wartość tych dostaw wraz produktami ropopochodnymi odpo
wiadała większości japońskiego importu z tego kierunku i wynosiła ponadczterokrotnie 
więcej niż japoński eksport do tych krajów. Również dla gospodarek krajów Zatoki 
Perskiej, skoncentrowanych wokół przemysłu naftowego, Japonia pozostaje ważnym 
odbiorcą paliw. Po Stanach Zjednoczonych i krajach Europy Zachodniej Japonia jest 
trzecim co do wielkości odbiorcą ropy naftowej z krajów Zatoki Perskiej. Przyszłość 
handlu zagranicznego między Japonią i monarchiami tego regionu jest determinowana 
zarówno dalszymi potrzebami naftowymi Japonii, która pomimo ograniczania zużycia 
ropy na rzecz innych źródeł energii pozostanie odbiorcą bliskowschodnich paliw, jak 
i postępującym procesem dywersyfikacji gospodarek monarchii naftowych, które nawet 
w długofalowej perspektywie nie ulegną diametralnej zmianie. W tym kontekście warto 
zwrócić również uwagę na rosnącą konkurencję wśród odbiorców bliskowschodniej 
ropy naftowej, a w szczególności na energochłonne i coraz zamożniejsze gospodarki 
Chin i Indii.

3. U podstaw intensyfikacji stosunków Japonii z państwami RWAPZ(P) leżały od
mienne uwarunkowania wewnętrzne w zakresie bezpieczeństwa. Władcy państw znad 
Zatoki Perskiej oczekiwali, obok współpracy handlowej, wydatnej kooperacji wojsko
wej, warunkowanej sytuacją permanentnego zagrożenia suwerenności. Japonia nie mo
gła jednak sprostać tym oczekiwaniom z uwagi na pacyfistyczną konstytucję.

Od czasu I wojny w Zatoce Perskiej Japonia zaznaczała swoją obecność militarną na 
Bliskim Wschodzie. Udział japońskiego wojska w misji stabilizacyjnej w Iraku, zgodny 
z amerykańską polityką i niewymuszony presją państw arabskich, nie wywołał z ich 
strony ostrej krytyki, chociaż budził sprzeciw opinii publicznej świata arabskiego. 
Japończycy mogą być jednak zadowoleni, że niechęć Arabów do Zachodu w mniejszym 
stopniu została scedowana na nich. Obecność militarna Japonii w regionie Zatoki 
Perskiej jest w przyszłości nieunikniona. Ewentualna wojna domowa czy konflikty mię
dzypaństwowe w tym rejonie zagrażałyby również współpracy z Japonią.

4. Stosunki Japonii z monarchiami Zatoki Perskiej ewoluowały pod względem pod
miotowym. Pierwotnie jedynie Japonię i Arabię Saudyjską łączyły stosunki dwustronne. 
Wraz u uzyskaniem niepodległości przez pozostałe państwa regionu rozszerzono współ
pracę. Obecnie cenionym forum kontaktów stała się Rada Współpracy Arabskich Państw 
Zatoki (Perskiej), która prowadzi negocjacje ze stroną japońską w interesie wszystkich 
państw członkowskich.

Nie sposób pominąć również wniosku, że stosunki dwustronne nie były kształtowane 
jedynie przez dyplomatów i polityków. Kontakty przedstawicieli japońskich przedsię
biorstw, świata nauki, kultury i sportu z reprezentantami świata arabskiego nabrały zna
czenia wraz z intensyfikacją stosunków handlowych między podmiotami państwowymi. 
Większość kontaktów inicjowali Japończycy. Uprawnia to do przesunięcia wagi prezen
towanych stosunków na rzecz Japonii i adekwatnego przedstawienia zagadnienia.
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5. Zmieniła się również skala stosunków handlowych w wymiarze rzeczowym i fi
nansowym: od kontaktów handlowych japońskiego przedsiębiorcy z władcami Arabii 
Saudyjskiej i Kuwejtu w latach 50., do stałych, instytucjonalnych zamówień między
państwowych i korporacji międzynarodowych w XXI w. Umowy istotne w skali jedne
go przedsiębiorstwa zostały wyparte wielomilionowymi transakcjami w skali kraju. 
Import arabskiej ropy zastąpiły zakupy również innych, w tym gotowych surowców oraz 
sprzedaż krajom Zatoki Perskiej zaawansowanych technologicznie wyrobów gotowych.

6. Ewoluował również cel współpracy. Po stronie Japonii od zaspokojenia bieżących 
potrzeb surowcowych do wypracowania wielotorowej strategii, realizowanej w płasz
czyźnie dyplomatycznej, gospodarczej i społecznej, której istotnym elementem jest 
współpraca energetyczna. Po stronie arabskiej - monarchie Zatoki Perskiej nie mają 
długookresowej strategii współpracy z Japonią. Wynika to z faktu, że Japonia pozosta
nie jednym z wielu partnerów, którzy mogą gwarantować tym konserwatywnym monar
chiom stabilne dochody, bezpieczeństwo i wzrost gospodarczy.

7. Przeprowadzona analiza pozwala również na wyciągnięcie wniosków dotyczących 
ewolucji japońskiej polityki zagranicznej, czego przykładem są stosunki Japonii z mo
narchiami Zatoki Perskiej. Polityka zagraniczna Japonii względem Bliskiego Wschodu 
ewoluowała wraz ze zmieniającymi się uwarunkowaniami międzynarodowymi, a cezurę 
stanowi koniec zimnej wojny. W okresie powojennym pod tym samym parasolem ato
mowym Stanów Zjednoczonych Japonia zajmowała neutralne stanowisko w kwestiach 
zapalnych w świećie, pod którym obecnie aktywnie uczestniczy w misjach pokojowych 
i w dyskusji nad kształtowaniem ładu międzynarodowego. Zmieniły się również oczeki
wania Japończyków odnośnie do roli ich państwa w świecie. -Słabnący, chociaż wciąż 
bardzo żywy w Japonii, antymilitaryzm wpływa na zmianę norm i struktur społecznych, 
poprzez co kształtuje interes narodowy.

Analiza stosunków Japonii z państwami regionu Zatoki Perskiej w ostatnich latach 
potwierdza prezentowaną w pracy tezę, wedle której kontakty dwustronne zostały zde
terminowane wydarzeniami międzynarodowymi. Z jednej strony został w nie uwikłany 
region Bliskiego Wschodu, a z drugiej na ich przebieg wpływała zmieniająca się pozycja 
Japonii w świecie. W zakresie stosunków politycznych zaznaczał się silny wpływ poli
tyki Stanów Zjednoczonych, który zdeterminował wizerunek Japonii jako partnera 
w świecie arabskim.' Obecnie już nie tylko bliskowschodnie surowce energetyczne dy- 
namizująkontaktyjapońskiegorządui przedsiębiorców z krajami rejonu Zatoki Perskiej. 
Na zamożne arabskie rynki zbytu trafia wiele z zaawansowanych technologicznie pro
duktów japońskiego przemysłu, zarówno masowych, jak i luksusowych. Są to rynki 
chłonne i perspektywiczne. Znaczny popyt inwestycyjny w rejonie Zatoki Perskiej przy
ciąga japoński kapitał. Współczesne stosunki gospodarcze są wypadkową potrzeb obu 
stron, a kształtowanie się zależności między nimi stanowi przykład przemyślanych de
cyzji politycznych, zwłaszcza iż partnerami Japonii pozostają kraje leżące w niestabil
nym politycznie i militarnie regionie.

Doświadczenia Japończyków we współpracy ze światem arabskim mogą być przy
kładem dla polskich elit politycznych i kręgów gospodarczych. W ostatnich latach, 
w sytuacji umacniania partnerstwa Polski ze Stanami Zjednoczonymi, nasuwa się wiele 
analogii do międzynarodowych uwarunkowań stosunków Japonii w regionie Zatoki 
Perskiej. Stosunki Japonii z monarchiami Zatoki Perskiej wskazująjednak, iż podjęcie 
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nawet bardzo ryzykownych decyzji inwestycyjnych, ale uzasadnionych potrzebami we
wnętrznymi, może przynieść sporo wymiernych dwustronnych korzyści. Kraje Zatoki 
Perskiej zabiegają o inwestorów zagranicznych. Powątpiewanie w możliwości i konku
rencyjność gospodarki jako partnera dla krajów tego regionu, obok cech konstruktywnej 
krytyki, prowadzi do zniechęcenia i przyjęcia niesprawdzającej się na rynkach rozwija
jących się strategii wyczekiwania.
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Lata Premier

2007-2008 Yasuo Fukuda

2006-2007 Shinzó Abe

2001-2006 Jurfichiró Koizumi

2000-2001 Yoshiró Mori

1998-2000 Keizó Obuchi

1996-1998 Ryutaró Hashimoto

1994-1996 Tomiichi Murayama

1994 Tsutomu Hata

1993-1994 Morihiro Hosokawa

1991-1993 Kiichi Miyazawa

1989-1991 Toshiki Kaifu

1989 Sósuke Uno

1987-1989 Noburu Takeshita

1982-1987 Yasuhiro Nakasone

1980-1982 Zenkó Suzuki

1978-1980 Masayoshi Ohira

1976-1978 Takeo Fukuda

1974-1976 Takeo Miki

1972-1974 Kakuei Tanaka

1964-1972 Eisaku Sató

1960-1964 Hayato Ikeda

1957-1960 Nobusuke Kishi

1956-1957 Tanzan Ishibashi

1954-1956 lehiró Hatoyama

1948-1954 Shigeru Yoshida
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Aneks 2. Władcy i premierzy monarchii Zatoki Perskiej w latach 1950-2006

Władca Lata Premier Lata

Arabia Saudyjska
Abd al-Aziz Ibn Abd ar-Rahman Al 
Su’ud 1932-1953 Su’ud Ibn Abd al-AzizAl Su’ud 1953-1954

Su’ud Ibn Abd al-Aziz Al Su’ud 1953-1964 Fajsal IbnAbd al-AzizAl Su’ud 1954-1960

Fajsal Ibn Abd al-Aziz Al Su’ud 1964-1975 Su’ud Ibn Abd al-Aziz Al Su’ud 1960-1962

Chalid Ibn Abd al-Aziz Al Su’ud 1975-1982 Fajsal Ibn Abd al-Aziz Al Su’ud 1962-1975

Fahd Ibn Abd al-Aziz Al Su’ud 1982-2005 Chalid Ibn Abd al-Aziz Al Su’ud 1975-1982

Abd Allah Ibn Abd al-Aziz Al Su’ud 2005- Fahd Ibn Abd al-Aziz Al Su’ud 1982-2005

Abd Allah Ibn Abd al-Aziz Al Su’ud 2005-

Bahrajn

Hamad Ibn Isa Al Chalifa 1923-1942 Chalifa Ibn Salman Al Chalifa 1970-
Salman Ibn Hamad Al Chalifa 1942-1961

Isa Ibn Salman Al Chalifa 1961-1999
Hamad Ibn Isa Al Chalifa 1999-

Katar

Abd Allah Ibn Dżasim Al Sani 1913-1949 Chalifa Ibn Hamad Al Sani 1970-1995

Ali Ibn Abd Allah Al Sani 1949-1960 Hamad Ibn Chalifa Al Sani 1995-1996

Ahmad Ibn Ali Al Sani 1960-1972 Abd Allah Ibn Chalifa Al Sani 1996-2007

Chalifa Ibn Hamad Al Sani 1972-1995 Hamad Ibn Dżasim Ibn Dżabr Al Sani 2007-

Hamad Ibn Chalifa Al Sani 1995-

Kuwejt

Ahmad al-Dżabir as-Sabah 1921-1950 Dżabir al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah 1962-1963

Abd Allah as-Salim as-Sabah 1950-1965 Sabah as-Salim as-Sabah 1963-1965

Sabah as-Salim as-Sabah 1965-1978 Dżabir al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah 1965-1978

Dżabir al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah 1978-2006 Sa’ad al-Abd Allah as-Salim as-Sabah 1978-2003

Sa’ad al al-Abd Allah as-Salim as- 
Sabah 2006 Sabah al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah 2003-2006

Sabah al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah 2006- Nasir Muhammad al-Ahmad as-Sabah 2006-

Oman

Tajmur Ibn Fajsal 1913-1931 Tarik Ibn Tajmur 1970-1972

Sa’id Ibn Tajmur 1932-1970 Kabus Ibn Sa’id 1972-

Kabus Ibn Sa’id 1970-

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Zajd Ibn Sułtan Al Nahajjan 1971-2004 Maktum Ibn Raszid Al Maktum 1971-1979

Maktum Ibn Raszid Al Maktum 2004 Raszid Ibn Sa’id Al Maktum 1979-1990

Chalifa Ibn Zajd Al Nahajjan 2004- Maktum Ibn Raszid Al Maktum 1990-2006

Muhammad Ibn Raszid Al Maktum 2006-

Źródło: opracowanie własne na podstawie: J. Zdanowski, Historia Arabii Wschodniej, Ossolineum, Wrocław 2004;

M.M. Dziekan (red.), Arabowie. Słownik encyklopedyczny, PWN, Warszawa 2001.
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Aneks 3. Lista niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 1945-2007 (państwa rejonu Zatoki Perskiej oraz 

Japonia)

Lata:
Państwa rejonu Zatoki 

Perskiej Japonia

1955-1956 Iran

1957-1958 Irak

1958-1959 Japonia

1966-1967 Japonia

1971-1972 Japonia

1974-1975 Irak

1975-1976 Japonia

1978-1979 Kuwejt

1981-1982 Japonia

1986-1987 ZEA

1987-1988 Japonia

1992-1993 Japonia

1994-1995 Oman

1997-1998 Japonia

1998-1999 Bahrajn

1999-2000

2005-2006 Japonia

2006-2007 Katar

Źródło: opracowanie własne na podstawie zasobów internetowych ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych (online), 

http://www.un.org/sc/members.asp (dostąp: 12 marca 2006).

http://www.un.org/sc/members.asp
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Aneks 5. Wielkość wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie Zatoki Perskiej w latach 1950-2005

Tabela 5.1. Wydobycie ropy naftowej w latach 1950-1974 (w min ton)

Lata Arabia
Saudyjska Bahrajn Katar Kuwejt

Strefa 
neutralna

Oman
Oman Trak

tatowy/ 
/ZEA

Irak Iran

1950 26,9 1,5 1,6 17,3 (-) (-) (-) 6,5 32,3

1951 37,5 1,5 2,4 28,3 (-) (-) (-) 8,4 16,8

1952 40,7 1,5 3,3 37,6 (-) (-) (-) 17,6 1,3

1953 41,5 1,5 4,1 43,3 (-) (-) (-) 28,2 1,5

1954 46,9 1,5 4,8 47,7 0,9 (-) (-) 30,6 3,5

1955 47,5 1,5 5,4 54,8 1,3 (-) (-) 33,7 16,3

1956 48,7 1,5 5,9 55,0 1,7 (-) (-) 31,3 26,3

1957 49,0 1,6 6,6 57,3 3,4 (-) (-) 22,0 36,0

1958 50,1 2,0 8,2 70,2 4,3 (-) (-) 35,7 40,8

1959 54,2 2,3 8,0 69,5 6,2 (-) (-) 41,7 46,0

1960 62,1 2,3 8,2 81,9 (-) (-) (-) 47,5 52,4

1961 69,2 2,2 8,4 82,7 (-) (-) (-) 49,0 59,3

1962 75,8 2,2 8,8 92,2 (-) (-) 0,8 49,2 65,8

1963 81,0 2,3 9,1 97,2 (-) (-) 2,4 56,7 73,6

1964 85,8 2,5 10,1 107,0 (-) (-) 9,1 61,6 84,6

1965 110,0 2,8 11,0 118,0 (-) (-) 13,6 64,5 94,1

1966 129,0 3,1 13,8 125,0 (-) (-) 17,3 68,0 105,0

1967 139,0 3,5 15,5 125,0 (-) 2,9 18,3 59,9 131,0

1968 151,0 3,8 16,3 131,0 (-) 12,0 24,0 73,8 142,0

1969 160,0 3,8 17,0 139,0 (-) 16,4 30,2 74,5 168,0

1970 188,4 3,8 17,4 150,6 (-) 16,6 37,7 76,5 191,3

1971 238,7 3,7 20,5 161,4 (-) 14,5 51,0 83,8 226,8

1972 300,2 3,5 23,5 165,8 (-) 14,1 58,1 72,1 252,0

1973 377,8 3,4 27,5 152,4 (-) 14,6 74,2 99,5 292,8

1974 422,7 3,4 24,7 128,6 (-) 14,5 81,4 96,9 301,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych, za lata 50.: Statistical Yearbook 1953, United Nations, New York 

1954, Table 39. Crude petroleum production, s. 110-111 oraz Statistical Yearbook 1962, United Nations, New York 

1954,Table 43. Crude petroleum production, s. 147-148; lata 60.: Statistical Yearbook, United Nations, New York 1954, 

Table 39. Crude petroleum production, s. 110-111 oraz Statistical Yearbook 1962, United Nations, New York 1954, 

Table 43. Crude petroleum production, s. 147-148; lata 1970-1975: Statistical Yearbook 1975, United Nations, Nowy 

Jork 1976, s. 191—192; lata 1976-1979: Rocznik statystyki międzynarodowej 1984. Przegląd retrospektywny, Główny 

Urząd Statystyczny, Warszawa 1985 r„ s. 114-117; lata 80.: World Marketing Data and Statistics, za: Euromonitor 

International 2006, (dostęp: 12 kwietnia 2006 r.), baza danych dostępna w zasobach Biblioteki Akademii Ekonomicznej 

w Krakowie.
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Tabela 5.2. Wydobycie ropy naftowej w latach: 1975-2005 (w min ton)

Źródło: Oii Production (online) [w:] Statistical Review of World Energy 2006 (online), British Petroleum, http://www.bp. 

com/ (dostęp: 8 lipca 2006 r.).

Arabia Saudyjska Katar Kuwejt Oman ZEA Irak Iran Bliski Wschód Świat

1975 359,3 20,9 106,4 16,9 82,6 111,7 269,5 979,9 2 734,4

1976 437,3 23,4 109,9 18,2 94,6 119,5 297,0 1 112,8 2 969,0

1977 468,4 20,8 100,8 16,8 97,3 116,0 285,6 1 117,8 3 073,3

1978 424,4 23,2 108,8 15,6 89,2 126,6 264,8 1 064,2 3 103,1

1979 488,0 24,2 129,6 14,6 89,3 171,7 160,5 1 088,7 3 233,1

1980 509,8 22,8 86,8 14,1 84,8 131,1 74,2 934,2 3 087,9

1981 506,3 19,9 58,6 16,3 74,6 44,5 66,2 797,2 2 910,0

1982 340,2 16,3 42,7 16,7 65,5 48,5 120,1 660,1 2 795,6

1983 240,3 14,8 55,0 19,3 61,5 54,4 122,8 578,5 2 759,2

1984 219,0 16,5 60,7 20,8 60,9 60,5 102,5 551,5 2 814,6

1985 172,1 14,8 55,5 24,8 59,3 69,8 110,4 516,9 2 792,1

1986 252,6 16,6 59,4 27,9 74,2 93,2 102,7 639,4 2 936,0

1987 221,1 14,7 52,1 29,0 75,4 117,3 116,7 641,5 2 947,2

1988 276,5 17,0 63,0 30,9 76,4 136,7 117,4 742,0 3 069,1

1989 271,2 19,0 68,4 32,1 95,8 139,0 143,8 797,1 3 102,9

1990 342,6 20,4 46,8 34,2 108,4 105,3 162,8 851,9 3 170,6

1991 428,4 19,7 9,2 35,3 125,0 13,9 174,4 841,2 3 160,4

1992 442,4 22,8 54,0 37,0 118,9 26,1 175,7 913,8 3 189,7

1993 432,8 21,1 96,6 38,8 114,8 22,3 184,3 951,1 3 188,4

1994 437,3 20,6 103,4 40,5 116,6 24,8 185,0 974,8 3 236,9

1995 438,5 21,1 104,9 42,8 111,5 26,0 185,5 978,9 3 280,9

1996 446,3 26,2 105,1 44,4 115,1 28,6 186,6 1 000,7 3 375,9

1997 455,2 33,3 105,1 44,9 120,5 57,1 187,0 1 051,8 3 480,9

1998 457,7 34,3 107,2 44,7 123,9 104,4 190,8 1 111,9 3 547,6

1999 426,2 36,0 98,3 45,0 117,6 124,9 178,1 1 076,2 3 479,3

2000 457,6 38,7 103,9 47,6 123,3 127,3 189,4 1 138,6 3 613,8

2001 442,9 38,4 101,9 47,5 118,3 116,7 184,4 1 102,8 3 593,7

2002 427,3 35,1 98,2 44,5 108,5 99,9 168,6 1 033,0 3 572,0

2003 487,9 41,2 114,8 40,7 122,2 65,7 197,9 1 121,7 3 705,8

2004 506,1 44,9 122,5 38,9 124,7 99,2 202,6 1 187,3 3 865,3

2005 526,2 48,8 130,1 38,5 129,0 89,5 200,4 1 208,1 3 895,0

2005 
- udział 13,5% 1,3% 3,3% 1,0% 3,3% 2,3% 5,1% 31,0% 100,0%

http://www.bp
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Tabela 5.3. Wydobycie ropy naftowej w latach 1965-2005 (w tys. baryłek dziennie)

Arabia 
Saudyjska Katar Kuwejt Oman ZEA Irak Iran

Bliski 
Wschód Świat

1965 2219 233 2371 - 282 1313 1908 8387 31 803

1966 2615 291 2505 - 360 1392 2132 9361 34 568

1967 2825 324 2522 57 382 1228 2603 10014 37 118

1968 3081 340 2656 241 498 1503 2840 11 258 40 436

1969 3262 356 2819 327 599 1521 3376 12 391 43 633

1970 3851 363 3036 332 762 1549 3848 13 904 48 061

1971 4821 430 3253 294 1106 1694 4572 16 353 50 844

1972 6070 482 3339 282 1300 1466 5059 18 186 53 666

1973 7693 570 3080 293 1456 2018 5907 21 197 58 464

1974 8618 518 2603 290 1631 1977 6060 21 894 58 617

1975 7216 437 2132 341 1696 2271 5387 19 733 55 825

1976 8762 487 2199 367 1937 2422 5918 22 352 60 411

1977 9419 435 2024 340 1998 2358 5714 22 530 62 712

1978 8554 484 2182 314 1829 2574 5302 21 473 63 330

1979 9841 506 2623 295 1831 3489 3218 22 021 66 048

1980 10270 476 1757 285 1745 2658 1479 18 882 62 946

1981 10256 421 1187 330 1540 907 1321 16 180 59 532

1982 6961 345 862 338 1375 988 2397 13 473 57 296

1983 4951 316 1117 391 1296 1106 2454 11 841 56 595

1984 4534 353 1229 419 1283 1228 2043 11 301 57 683

1985 3601 315 1127 502 1260 1425 2205 10 645 57 469

1986 5208 355 1210 564 1594 1899 2054 13 146 60 464

1987 4599 315 1072 588 1603 2391 2342 13 219 60 785

1988 5720 360 1286 625 1620 2782 2349 15 234 63 159

1989 5635 403 1408 651 2024 2838 2894 16 425 64 049

1990 7105 434 964 695 2283 2149 3270 17 540 65 470

1991 8820 420 185 716 2639 285 3500 17 287 65 286

1992 9098 495 1077 748 2510 531 3523 18 735 65 785

1993 8962 460 1945 785 2443 455 3712 19 591 66 043

1994 9084 451 2085 819 2482 505 3730 20 118 67 113

1995 9127 461 2130 868 2362 530 3744 20 222 68 102

1996 9265 568 2129 897 2438 580 3759 20 628 69 889

1997 9481 719 2137 909 2567 1166 3776 21 758 72 241

1998 9544 747 2176 905 2643 2126 3855 23 001 73 608

1999 8911 797 2000 911 2511 2541 3603 22 306 72 373

2000 9511 855 2104 959 2626 2583 3818 23 501 74 941
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Źródło: OH Production (online) [w:] Statistical Ręview of World Energy 2006, British Petroleum, dostępny w Internecie: 

http://www.bp.com/ (dostęp: 8 lipca 2006 r.).

Arabia 
Saudyjska Katar Kuwejt Oman ZEA Irak Iran

Bliski 
Wschód Świat

2001 9263 854 2070 961 2534 2376 3730 22 871 74 736

2002 8970 783 1995 900 2324 2035 3414 21 471 74 382

2003 10222 917 2329 823 2611 1339 3999 23 296 77 091

2004 10588 990 2481 785 2656 2010 4081 24 588 80 198

2005 11035 1097 2643 780 2751 1820 4049 25 119 81 088

http://www.bp.com/
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Tabela 5.4. Wydobycie gazu ziemnego w latach 1970-2005 (w mld m3)

Źródło: Natura! Cas Production (online) [w:] StatisticalReview of World Energy 2006, British Petroleum, http://www.bp. 

com/ (dostęp: 8 lipca 2006 r.).

Arabia 
Saudyjska Bahrajn Katar Kuwejt Oman ZEA Iran Bliski Wschód Świat

w tym 
Polska

1970 1,6 0,6 1,0 2,0 - 0,8 12,9 19,9 1 021,0 4,9
1971 1,3 0,9 1,0 2,1 - 1,5 14,3 22,2 1 085,8 5,0
1972 1,5 1,1 1,1 2,5 - 1,5 16,3 25,1 1 134,9 5,3
1973 1,8 1,6 1,6 2,8 - 1,7 17,8 28,3 1 186,1 5,4
1974 2,3 2,0 1,3 2,9 - 1,7 20,7 31,8 1 208,9 5,2
1975 2,7 2,1 2,0 3,2 - 1,7 20,3 33,3 1 208,6 5,4
1976 2,9 2,2 1,1 3,9 - 1,9 20,0 33,9 1 257,6 5,9
1977 4,1 2,4 1,6 4,2 - 3,9 18,9 36,3 1 306,7 6,2
1978 5,7 2,6 1,5 4,7 0,3 5,7 16,9 38,8 1 351,4 6,6

1979 7,0 2,9 4,4 6,3 0,5 6,1 17,9 46,9 1 443,4 5,9

1980 9,7 2,3 4,7 4,1 0,7 7,5 7,1 37,7 1 456,5 5,0
1981 H.3 2,2 4,3 4,7 0,8 8,9 6,0 38,9 1 484,2 4,5
1982 12,0 3,4 5,1 3,7 0,9 9,5 7,2 42,6 1 486,4 4,1
1983 11,7 3,6 5,2 4,0 1,1 8,4 11,0 45,7 1 492,0 4,0

1984 18,2 3,7 5,9 4,4 1,4 11,0 13,5 58,8 1 624,5 4,4

1985 18,8 4,5 5,5 4,2 1,8 13,2 14,6 63,6 1 676,3 4,6
1986 25,2 5,2 5,8 5,7 2,1 15,2 15,2 76,1 1 722,1 4,2

1987 26,8 5,0 5,6 4,8 2,3 16,9 16,0 82,0 1 807,9 4,2

1988 29,1 5,3 5,9 6,8 2,3 17,4 20,0 93,3 1 890,9 4,2

1989 29,8 5,5 6,2 8,2 2,4 20,4 22,2 102,3 1 952,9 3,8

1990 33,5 5,8 6,3 4,2 2,6 20,1 23,2 101,2 2 000,7 2,6

1991 35,2 5,5 7,6 0,5 2,6 23,8 25,8 104,5 2 033,1 3,0

1992 38,3 6,5 12,6 2,6 2,9 22,2 25,0 114,0 2 046,4 2,8

1993 40,0 6,9 13,5 5,4 2,8 23,0 27,1 122,9 2 081,0 3,6

1994 42,8 7,1 13,5 6,0 2,9 25,8 31,8 134,8 2 102,5 3,4
1995 42,9 7,2 13,5 9,3 4,1 31,3 35,3 148,9 2 142,4 3,5

1996 44,4 7,4 13,7 9,3 4,4 33,8 39,0 158,0 2 235,7 3,6

1997 45,3 8,0 17,4 9,3 5,0 36,3 47,0 175,4 2 239,3 3,6

1998 46,8 8,4 19,6 9,5 5,2 37,1 50,0 184,0 2 290,1 3,6

1999 46,2 8,7 22,1 8,6 5,5 38,5 56,4 193,8 2351,9 3,4

2000 49,8 8,8 23,7 9,6 8,7 38,4 60,2 206,8 2 432,3 3,7

2001 53,7 9,1 27,0 8,5 14,0 39,4 66,0 224,8 2 492,1 3,9

2002 56,7 9,5 29,5 8,0 15,0 43,4 75,0 244,7 2 532,6 4,0

2003 60,1 9,6 31,4 9,1 16,5 44,8 81,5 259,9 2 623,3 4,0

2004 65,7 9,8 39,2 9,7 17,2 46,3 84,9 280,4 2 703,8 4,4

2005 69,5 9,9 43,5 9,7 17,5 46,6 87,0 292,5 2 763,0 4,3

2005 
- udział 2,5% 0,4% 1,6% 0,4% 0,6% 1,7% 3,1% 10,6% 100,0% 0,2%

http://www.bp
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Tabela 5.5. Wydobycie gazu ziemnego w latach: 1970-2005 (w min TOE')

Źródło: Natura! Gas Production (online) [w:] Statistical Review of World Energy 2006, British Petroleum, 

http://www.bp.com/ (dostęp: 8 lipca 2006 r.).

1 TOE, od ang. ton oi! equiva!ent, energetyczny równoważnik tony ropy.

Arabia 
Saudyjska Bahrajn Katar Kuwejt Oman ZEA Iran

Bliski 
Wschód Świat Polska

1970 1,5 0,6 0,9 1,8 - 0,8 11,6 17,9 918,9 4,4
1971 1,2 0,8 0,9 1,9 - 1,3 12,9 19,9 977,3 4,5

1972 1,4 1,0 1,0 2,2 - 1,3 14,7 22,6 1 021,4 4,8

1973 1,6 1,4 1,4 2,5 - 1,6 16,0 25,4 1 067,5 4,9

1974 2,1 1,8 1,2 2,6 - 1,6 18,6 28,6 1 088,0 4,7
1975 2,4 1,9 1,8 2,9 - 1,5 18,3 30,0 1 087,7 4,9
1976 2,6 2,0 1,0 3,5 - 1,7 18,0 30,5 1 131,9 5,3

1977 3,7 2,1 1,4 3,8 - 3,5 17,0 32,6 1 176,0 5,6

1978 5,1 2,3 1,3 4,2 0,3 5,1 15,3 34,9 1 216,3 6,0

1979 6,3 2,6 3,9 5,6 0,5 5,5 16,1 42,2 1 299,0 5,3

1980 8,8 2,1 4,3 3,7 0,6 6,8 6,4 33,9 1 310,8 4,5
1981 10,2 2,0 3,9 4,2 0,7 8,0 5,4 35,1 1 335,8 4,0

1982 10,8 3,1 4,6 3,3 0,8 8,6 6,5 38,3 1 337,7 3,7

1983 10,6 3,2 4,7 3,6 1,0 7,5 9,9 41,1 1 342,8 3,6
1984 16,4 3,3 5,3 3,9 1,2 9,9 12,2 53,0 1 462,1 4,0

1985 16,9 4,1 4,9 3,8 1,6 11,9 13,1 57,2 1 508,6 4,1
1986 22,7 4,6 5,2 5,2 1,8 13,7 13,7 68,5 1 549,9 3,8
1987 24,1 4,5 5,0 4,3 2,1 15,2 14,4 73,8 1 627,1 3,8
1988 26,2 4,8 5,3 6,2 2,1 15,6 18,0 84,0 1 701,8 3,7
1989 26,8 5,0 5,6 7,3 2,2 18,3 20,0 92,0 1 757,6 3,5

1990 30,2 5,2 5,7 3,8 2,3 18,1 20,8 91,1 1 800,6 2,4

1991 31,7 5,0 6,9 0,5 2,4 21,4 23,2 94,0 1 829,8 2,7
1992 34,4 5,8 11,4 2,4 2,6 20,0 22,5 102,6 1 841,8 2,5

1993 36,0 6,2 12,2 4,9 2,5 20,7 24,4 110,6 1 872,9 3,3

1994 38,5 6,4 12,2 5,4 2,6 23,2 28,6 121,3 1 892,2 3,1
1995 38,6 6,5 12,2 8,4 3,6 28,2 31,8 134,0 1 928,1 3,1
1996 40,0 6,7 12,3 8,4 3,9 30,4 35,1 142,2 2012,1 3,2
1997 40,8 7,2 15,7 8,3 4,5 32,7 42,3 157,9 2 015,4 3,2

1998 42,1 7,5 17,6 8,5 4,7 33,4 45,0 165,6 2061,1 3,2

1999 41,6 7,8 19,8 7,8 4,9 34,6 50,7 174,4 2 116,7 3,1
2000 44,8 7,9 21,3 8,6 7,8 34,5 54,2 186,1 2 189,0 3,3

2001 48,3 8,2 24,3 7,7 12,6 35,4 59,4 202,3 2 242,9 3,5
2002 51,0 8,5 26,6 7,2 13,5 39,1 67,5 220,2 2 279,3 3,6

2003 54,1 8,7 28,3 8,2 14,9 40,3 73,4 233,9 2 361,0 3,6

2004 59,1 8,8 35,3 8,7 15,5 41,7 76,4 252,4 2 433,4 3,9

2005 62,6 8,9 39,2 8,7 15,8 41,9 78,3 263,3 2 486,7 3,9

2005 
- udział 2,5% 0,4% 1,6% 0,4% 0,6% 1,7% 3,1% 10,6% 100,0% 0,2%

http://www.bp.com/
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Aneks 6. Ceny ropy naftowej w latach 1950-2005 (w USD za baryłkę)

Legenda:

Rok
USD w cenach 

bieżących
USD w cenach 

2004 r.

1950 1,71 13,94

1951 1,71 12,92

1952 1,71 12,64

1953 1,93 14,16

1954 1,93 14,09

1955 1,93 14,15

1956 1,93 13,93

1957 1,90 13,24

1958 2,08 14,13

1959 2,08 14,01

1960 1,90 12,59

1961 1,80 11,81

1962 1,80 11,68

1963 1,80 11,53

1964 1,80 11,38

1965 1,80 11,20

1966 1,80 10,86

1967 1,80 10,57

1968 1,80 10,15

1969 1,80 9,63

1970 1,80 9,09

1971 2,24 10,86

1972 2,48 11,64

1973 3,29 14,52

1974 11,58 46,07

1975 11,53 42,04

1976 12,80 44,11

1977 13,92 45,04

Rok
USD w cenach 

bieżących
USD w cenach 

2004 r.

1978 14,02 42,15

1979 31,61 85,39

1980 36,83 87,65

1981 35,93 77,46

1982 32,97 66,94

1983 29,55 58,13

1984 28,78 52,86

1985 27,56 50,11

1986 14,43 25,63

1987 18,44 31,68

1988 14,92 24,71

1989 18,23 28,69

1990 23,73 35,62

1991 20,00 28,79

1992 19,32 26,98

1993 16,97 23,09

1994 15,82 21,07

1995 17,02 22,03

1996 20,67 25,94

1997 19,09 23,51

1998 12,72 15,71

1999 17,97 21,41

2000 28,50 32,88

2001 24,44 27,34

2002 25,02 27,36

2003 28,83 30,62

2004 38,27 39,57

2005 54,52 54,52

1950-1983: Arabian Light ogłaszane w Ras Tanura w Arabii Saudyjskiej

1984-2005: notowania ropy Brent

Źródło: Oil: Crude oilprices 1861-2005 (online) [w:] Statistical Review of World Energy 2006 (online), British Petroleum, 

http://www.bp.com/ (dostęp: 8 lipca 2006 r.).

http://www.bp.com/
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Aneks 7. Zużycie ropy naftowej w latach 1965-2005 (w tys. baryłek dziennie)

Lata
Bliski 

Wschód Japonia
Japonia 
- udział USA

USA 
- udział Chiny

Chiny 
- udział Świat

1965 957 1726 5,5% 11522 36,9% 217 0,7% 31250

1966 991 1969 5,9% 12100 36,0% 279 0,8% 33648
1967 1029 2417 6,7% 12567 34,8% 275 0,8% 36093

1968 1067 2798 7,2% 13405 34,3% 300 0,8% 39051

1969 1114 3323 7,8% 14153 33,3% 404 0,9% 42519

1970 1164 3922 8,5% 14710 31,9% 559 1,2% 46103
1971 1216 4336 8,9% 15223 31,3% 759 1,6% 48645
1972 1311 4625 8,9% 16381 31,4% 871 1,7% 52194

1973 1427 5324 9,4% 17318 30,7% 1067 1,9% 56381

1974 1485 5127 9,2% 16631 29,9% 1226 2,2% 55566

1975 1436 4840 8,8% 16334 29,7% 1353 2,5% 54962

1976 1582 5033 8,6% 17461 29,9% 1546 2,6% 58482

1977 1741 5185 8,5% 18443 30,4% 1638 2,7% 60650

1978 1842 5425 8,6% 18756 29,7% 1825 2,9% 63158

1979 2096 5487 8,5% 18438 28,7% 1833 2,9% 64307

1980 2046 4936 8,0% 17062 27,7% 1694 2,7% 61678

1981 2221 4693 7,9% 16060 26,9% 1616 2,7% 59730
1982 2381 4396 7,6% 15295 26,4% 1601 2,8% 58033

1983 2610 4391 7,6% 15235 26,4% 1642 2,8% 57757

1984 2754 4619 7,8% 15725 26,7% 1700 2,9% 58989

1985 2939 4435 7,5% 15726 26,6% 1825 3,1% 59015

1986 2982 4495 7,4% 16281 26,8% 1941 3,2% 60746

1987 3069 4503 7,3% 16665 26,9% 2062 3,3% 62035

1988 3052 4804 7,5% 17283 27,1% 2211 3,5% 63855

1989 3181 5005 7,7% 17325 26,6% 2340 3,6% 65169

1990 3484 5304 8,0% 16988 25,6% 2323 3,5% 66390

1991 3585 5411 8,2% 16713 25,2% 2524 3,8% 66379

1992 3666 5522 8,2% 17033 25,3% 2740 4,1% 67242

1993 3822 5441 8,1% 17236 25,7% 3051 4,5% 67087

1994 4105 5746 8,4% 17719 25,9% 3116 4,6% 68353

1995 4240 5784 8,3% 17725 25,5% 3395 4,9% 69506

1996 4370 5813 8,2% 18309 25,7% 3702 5,2% 71126

1997 4457 5762 7,9% 18621 25,4% 4179 5,7% 73244

1998 4522 5525 7,5% 18917 25,7% 4228 5,7% 73594

1999 4599 5618 7,5% 19519 26,0% 4477 6,0% 75087

2000 4735 5577 7,4% 19701 26,0% 4772 6,3% 75779

2001 4854 5435 7,1% 19649 25,7% 4872 6,4% 76379

2002 5047 5359 6,9% 19761 25,6% 5288 6,8% 77280
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Lata
Bliski 

Wschód Japonia
Japonia 
- udział USA

USA 
- udział Chiny

Chiny 
- udział Świat

2003 5238 5455 6,9% 20033 25,5% 5803 7,4% 78655
2004 5492 5286 6,5% 20732 25,5% 6772 8,3% 81444

2005 5739 5360 6,5% 20655 25,0% 6988 8,5% 82459

Źródło: OH Consumtion (online) [w:] Statistical Review of World Energy 2006, British Petroleum, http://www.bp.com/ 

(dostęp: 8 lipca 2006 r.).

Aneks 8. Kurs walutowy jena w stosunku do dolara amerykańskiego w latach 1950-2005

Rok
Kurs średni 
(JPY/USD)

1950-1970 360,00

1971 308,00
1972 303,80

1973 272,18

1974 292,06

1975 296,84

1976 296,49

1977 268,32

1978 210,11
1979 219,47

1980 226,45

1981 220,83

1982 249,26
1983 237,61

1984 237,61

1985 238,05
1986 168,03

1987 144,52

Rok
Kurs średni (JPY/ 

USD)

1988 128,20

1989 138,11

1990 144,88

1991 134,59

1992 126,62

1993 111,18

1994 102,23

1995 94,06

1996 108,79

1997 121,00

1998 130,90

1999 113,91

2000 107,77

2001 121,53

2002 125,31'

2003 115,93

2004 108,18

2005 110,16

Źródło: kurs średni za lata 1950-1985, G.D. Hook i inni, Japan's International Relations. Politics, economics, andsecurity, 

Sheffield Centre for Japanese Studies, Routledge Series, London, New York 2005, s. 547; kurs średni za lata 1986-2005, 

zob. Historical Statistics of Japan. Foreign Exchange Rates (1950-2003) (online), Statistics Bureau, MIC, Japan, http:// 

www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/18-10.xls (dostęp: 21 października 2006 r.); Foreign Exchange Rates (1970-2005) 

[w:] Japan Statistical Yearbook2007(online), Statistics Bureau, MIC, Japan, http://www.stat.go.jp/data/nenkan/zuhyou/ 

y1515000.xls (dostęp: 21 października 2006 r.).

http://www.bp.com/
http://www.stat.go.jp/data/chouki/zuhyou/18-10.xls
http://www.stat.go.jp/data/nenkan/zuhyou/
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Aneks 9. Handel zagraniczny Japonii z monarchiami nad Zatoką Perską w latach 1970-2006 (w mld jenów)

Lata
Arabia 

Saudyjska Kuwejt Katar Bahrajn ZEA Oman

eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import eksport import

1970 30,2 156,6 34,0 111,0 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
1971 46,5 208,0 28,4 145,8 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)
1972 73,2 277,6 35,8 168,9 4,9 L5 (-) (-) 29,7 69,6 2,1 39,6

1973 105,3 377,0 45,2 159,9 5,4 2,0 7,8 20,3 43,9 149,8 3,4 41,3
1974 198,1 1 525,5 81,5 618,8 13,6 6,2 17,7 109,0 90,1 615,7 13,1 110,2

1975 400,6 1 821,7 109,1 596,9 36,4 8,2 16,5 52,4 124,7 528,3 20,8 154,3

1976 559,7 2 323,0 213,1 598,2 67,8 9,0 32,2 67,8 188,6 732,9 24,8 202,4

1977 627,1 2 296,6 253,6 669,9 74,5 52,5 27,3 76,6 228,9 740,2 29,8 238,7

1978 687,9 1 798,1 163,0 528,5 69,9 118,9 26,7 70,9 211,9 555,3 27,8 191,2

1979 840,8 2 660,8 194,5 949,7 52,4 213,5 32,5 76,8 230,0 799,3 42,2 292,8

1980 1 099,7 4 427,9 287,8 788,3 48,9 403,6 40,7 109,4 306,6 1 850,4 68,7 394,8

1981 1 296,3 4 704,2 364,6 786,3 59,2 488,1 44,8 92,2 327,8 1 934,5 100,7 507,3

1982 1 645,6 5 072,2 447,2 394,7 86,4 444,8 56,7 67,9 369,4 1 984,4 114,2 424,4

1983 1 587,7 3 684,2 419,1 329,1 55,3 404,3 78,1 99,0 322,3 1 848,5 111,2 479,1

1984 1 329,2 3 490,0 338,5 375,5 41,4 613,9 64,9 85,5 266,4 1 831,0 119,9 574,7

1985 939,5 2 489,4 369,6 278,5 39,6 520,4 46,6 69,5 278,4 2 129,3 133,5 736,8

1986 471,0 904,0 208,0 204,0 25,0 199,0 21,0 50,0 175,0 1 044,0 50,0 283,0

1987 470,0 1 066,0 125,0 260,0 22,0 130,0 17,0 44,0 162,0 786,0 38,0 206,0

1988 401,0 813,0 93,0 203,0 22,0 146,0 15,0 39,0 164,0 681,0 45,0 216,0

1989 379,0 967,0 92,0 324,0 28,0 211,0 20,0 47,0 178,0 835,0 46,0 209,0

1990 481 1 480 60 258 22 306 22 55 225 1 287 61 276

1991 524 1 355 58 8 28 290 22 61 290 1 413 82 291

1992 614 1 290 97 151 37 276 27 39 345 1 233 101 249

1993 457 996 109 187 25 236 26 43 284 1 004 89 174

1994 334 858 70 214 22 202 18 40 232 935 72 190

1995 254 913 59 261 25 204 11 35 198 958 65 175

1996 328 1 160 93 345 28 268 15 47 251 1 253 71 213

1997 372 1 443 115 451 46 366 23 50 307 1 491 89 222

1998 519 937 155 305 70 365 58 32 374 1 089 103 144

1999 377 944 80 343 25 392 15 21 287 1 001 76 193

2000 333 1531 63 538 31 632 14 25 273 1600 80 220

2001 437 1496 80 538 37 732 20 27 312 1560 96 287

2002 470 1455 108 526 46 657 32 20 369 1450 107 262

2003 431 1689 121 529 55 755 40 16 420 1663 112 294

2004 397 1996 101 621 64 852 42 30 498 1982 126 176

2005 461 3171 131 843 110 1178 47 35 535 2795 153 302

2006 540 4325 139 1058 170 1721 63 62 704 3672 201 311
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Źródło: Historical Statistics of Japan (online): Vaiue of Japan Exports by Principal Country (Area) of Origin (1946-2003), 

Statistics Bureau, MIC, Japan, http://www.stat.go.jp/ data/chouki/zuhyou/18-0l.xls (dostęp: 1 maja 2006 r.); Va1ue of 

Japan Imports by PrincipalCountry (Area) of Origin (1946-2003), Statistics Bureau, MIC, Japan, http://www.stat.go.jp/ 

data/chouki/zuhyou/18-02.xls (dostęp: 1 maja 2006 r.); Japan Statistical Yearbook 2008 (online): l/alue of Japan Exports 

by PrincipalCountry ofDestination, Statistics Bureau, MIC, Japan, http://www.stat.go.jp/data/nenkan/zuhyou/y1501000. 

xls (dostęp: 29 maja 2008 r.); Kalue of Japan Imports by Principal Country of Origin, Statistics Bureau, MIC, Japan, 

http://www.stat.go.jp/data/nenkan/zuhyou/y1502000.xls. (dostęp: 29 maja 2008 r.).

http://www.stat.go.jp/
http://www.stat.go.jp/
http://www.stat.go.jp/data/nenkan/zuhyou/y1501000
http://www.stat.go.jp/data/nenkan/zuhyou/y1502000.xls
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