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WNIOSKI
Japonia coraz szerzej włącza się w proces reform na Ukrainie. Wiceminister
spraw zagranicznych Takasiwa Motome deklaruje współpracę na szczycie w
Londynie – temat ten należy podnosić w rozmach dyplomatycznych z
partnerami japońskimi;
Należy zwrócić uwagę na proces postępującego „ocieplenia” w relacjach
japońsko-rosyjskich czego wyrazem były rozmowy Abe i Putina w czasie
szczytu G20;
Rosja i Korea Południowa rozpoczynają rozmowy na temat możliwości
połączeń kolejowych w obszarze euroazjatyckich – taka decyzja Federacji
Rosyjskiej może być interpretowana jako próba budowy przeciwwagi dla
działań Chińskiej Republiki Ludowej w obszarze połączeń kolejowych do
Europy.
JAPONIA – ROSJA, UKRAINA, BIAŁORUŚ

1 lipca: burmistrz z Hokkaido nie wpuszczony przez stronę rosyjską na Wyspy
Kurylskie. Według doniesień prasy powodem zakazu miały być nałożone w kwietniu
przez rząd Japonii na Rosję sankcje związane z kryzysem na Ukrainie. Japonia
odmówiła wtedy przyznania 23 Rosjanom wiz. Ponadto uważa się, że Hasegawa
znalazł się na rosyjskiej „czarnej liście” za odgrywanie kluczowej roli w japońskim
ruchu na rzecz zwrócenia Południowych Kuryli Japonii. Kilka dni później Rosja
zaprzeczyła tym doniesieniom.
3 lipca: w Tokio świętowano Dzień Niepodległości Republiki Białorusi. Cesarz
Akihito złożył Białorusi gratulacje z okazji obchodów Dnia Niepodległości na
Białorusi. Ponadtow Tokio odbyła się z tej okazji, a także z powodu obchodów 25lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych między oboma państwami
uroczystość. W wydarzeniu wzięło udział około 100 reprezentantów japońskich władz
oraz szefów misji dyplomatycznych w Japonii, a także przedsiębiorców. Szef
parlamentarnego zespołu przyjaźni „Białoruś – Japonia” Sata Genichiro wygłosił
przemówienie podczas ceremonii, w którym zauważył dynamiczny rozwój dialogu
międzyparlamentarnego oraz rosnące zainteresowanie japońskich firm współpracą z
białoruskimi przedsiębiorstwami. Sata poprosił także Białoruś o poparcie japońskiej
kandydatury w przetargu o organizację wystawy „Expo-2025” w Osace. Tego
samego dnia otwarto także wystawę fotograficzną poświęconą białorusko-japońskiej
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przyjaźni i współpracy. Została ona zorganizowana przez ambasadę Białorusi w
Japonii we współpracy z Białoruską Agencją Telegraficzną (BelTA).
6 lipca: przedstawiciel japońskiego rządu przemawia na konferencji
poświęconej reformom na Ukrainie. Japoński wiceminister spraw zagranicznych
Takisawa Motome wziął udział wraz z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych
Borisem Johnsonem oraz ukraińskim premierem Wołodymyrem Hrojsmanem w
londyńskiej konferencji w sprawie reformy Ukrainy. Na konferencji oprócz polityków
obecni byli przedstawiciele wielu międzynarodowych organizacji, takich jak
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju. Podczas wydarzenia omówiono kwestie
związane z reformami, które mają być wprowadzone na Ukrainie. Minister Takisawa
wygłosił oświadczenie podczas spotkania na szczeblu ministerialnym sesji plenarnej
dotyczącej oceny dotychczasowych reform przeprowadzonych przez Ukrainę.
Takisawa zaapelował o dalsze wprowadzanie reform. Japonia jest jednym z
najważniejszych partnerów Ukrainy w tym zakresie, udzielając finansowego
wsparcia, w dużej mierze w postaci grantów, które mają na celu pomoc w odbudowie
kraju, demokratyzacji, rozwoju zasobów ludzkich czy zaopatrywania szpitali i klinik w
sprzęt medyczny. Podczas swojej wizytyjapoński minister spotkał się także ze swoim
brytyjskim odpowiednikiem, aby omówić współpracę obu państw oraz wymienić
poglądy na temat Korei Północnej. Obie strony zgodziły się zacieśnić współpracę
wkwestii północnokoreańskich zbrojeń jądrowych.
6 lipca: sytuacja na Ukrainie jednym z tematów szczytu Unia Europejska –
Japonia. Premier Japonii Abe Shinzo podczas spotkania z przedstawicielami Unii
Europejskiej w Brukseli omówił kwestie współpracy w rozwiązywaniu konfliktów na
terenie Półwyspu Koreańskiego, Syrii, a także Ukrainy. Jedna z poruszonych kwestii
była pomoc finansowa dla Ukrainy, która ma na celu walkę ze skutkami rosyjskiej
agresji.
6 lipca: czy Rosja zamierza utworzyć specjalną strefę ekonomiczną na
terytorium spornych Wysp Kurylskich? W przeddzień spotkania rosyjskiego
prezydenta Władimira Putina i japońskiego premiera Abe Shinzo podczas szczytu
G20, rosyjski wicepremier Yuri Trutnev ogłosił utworzenie obszaru zaawansowanego
rozwoju na terenie południowych Kuryli. Oznacza to, że chcące zainwestować w tym
regionie zagraniczne firmy będą mogły liczyć na ulgi podatkowe. Japonia wyraziła
niezadowolenie z rosyjskiej decyzji, postrzegając ją jako zagrożenie dla rozwoju
wspólnych projektów ekonomicznych w regionie i tym samym zażegnania sporu o
część Wysp Kurylskich.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi
ul. Lindleya 5a, pokój nr 7, 90-131 Łódź, tel.: 42 635 42 34, www.rodm-lodz.pl

7 lipca: premier Abe Shinzo spotyka się z rosyjskim prezydentem Władimirem
Putinem podczas szczytu G20. Premier Abe i prezydent Putin podczas niespełna
godzinnego spotkania omówili kwestie związane z Południowymi Kurylami
(Terytoriami Północnymi według strony japońskiej), problemem północnokoreańskim,
gospodarką oraz przyszłymi spotkaniami dyplomatycznymi. W sprawie spornych
wysp obie strony potwierdziły chęć dalszej realizacji postanowień ze szczytu, który
miał miejsce w kwietniu tego roku. Oznacza to, że obie strony popierają wspólną
działalność ekonomiczną na czterech południowych wyspach. Zgodzono się na
przeprowadzenie konsultacji na poziomie ministerialnym jeszcze w sierpniu, aby
omówić rezultaty badań przeprowadzonych przez delegację japońską na części
spornych wysp w czerwcu tego roku. Premier Abe przedstawił także stanowisko
Japonii w kwestii utworzenia przez Rosję obszaru zaawansowanego rozwoju w
regionie Południowych Kuryli. W kwestii Korei Północnej Japonia podkreśliła
potrzebę wzmocnienia presji na reżim Kim Jong-una. Premier Abe nawoływał, aby
Rosja bardziej zaangażowała się w rozwiązanie tego problemu. Japoński premier i
prezydent Putin ustalili także, że spotkają się we wrześniu, aby dalej omówić
współpracę w różnych dziedzinach.
7 lipca: w Tokio odbywa się spotkanie międzyrządowego japońsko-rosyjskiego
komitetu do spraw handlu i gospodarki. W spotkaniu wzięli udział japoński
minister spraw zagranicznych Kishida Fumio oraz wicepremier Rosji Igor Szuwałow.
Przedstawiciele rządów obu stron omówili szeroki zakres gospodarczej współpracy
rosyjsko-japońskiej. W kwestii transportu ustalono chęć udoskonalenia infrastruktury
transportowej i logistycznej oraz przedyskutowano wykorzystanie kolei syberyjskiej
oraz współpracy w dziedzinie portów. Dodatkowo omówiono współpracę w takich
dziedzinach jak opieka medyczna, wymiana międzyregionalna, rolnictwo, leśnictwo i
rybołówstwo. Kishida i Szuwałow rozmawiali także na temat przygotowań do
obchodów „roku Japonii w Rosji” oraz analogicznie „roku Rosji w Japonii”, które są
zaplanowane na 2018 rok. Obie strony ustaliły także, że spotkają się ponownie we
wrześniu podczas Forum Ekonomicznego w Rosji
8 lipca: Stowarzyszenie Japonia – Eurazja świętuje 60. rocznicę założenia. W
Tokio została zorganizowana uroczystość mająca na celu uczczenie 60-lecia
istnienia organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Japonia – Eurazja.
Stowarzyszenie to ma na celu zwiększanie wzajemnego zrozumienia i współpracy
pomiędzy Japonią, a byłymi republikami radzieckimi. Organizacja zajmuje się
działalnością kulturalną, wymianą akademicką, nauką języków (rosyjskiego i innych
języków etnicznych regionu eurazjatyckiego w Japonii oraz języka japońskiego w
Eurazji), wsparciem projektów z zakresu ochrony środowiska czy pomocy ofiarom
katastrofy w Czarnobylu i mieszkańcom Semipałatyńska w Kazachstanie. Podczas
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wydarzenia zorganizowanego w 60. rocznicę powstania stowarzyszenia odbyły się
występy artystów, którzy wykonali znane japońskie piosenki w językach białoruskim,
rosyjskim i ukraińskim. Wśród gości obecni byli przedstawiciele białoruskiej
ambasady w Japonii.
10 lipca: ambasador Japonii Sumi Shigeki spotyka się z ukraińskim ministrem
spraw wewnętrznych. Ambasador Sumi podczas spotkania z ministremArsenem
Avakovem wymienił poglądy na temat sytuacji na Ukrainie, a także omówił kwestie
związane z możliwościami ukraińsko-japońskiej współpracy. Minister Avakoc
podczas spotkania zaznaczył, że sytuacja we wschodnich regionach Ukrainy
pozostaje trudna, jednakże jest bardzo wdzięczny za wszechstronne wsparcie
Japonii. Z kolei ambasador Sumi zapewnił, że Japonia nadal będzie udzielać
Ukrainie pomocy i wsparcia w celu zapewnienia możliwości wdrożenia różnych
reform.
18 lipca: ambasador Japonii Sumi Shigeki spotyka się z ukraińskim premierem
Wołodymyrem Hrojsmanem. Ambasador Japonii na Ukrainie odbył spotkanie z
premierem Ukrainy, podczas którego obie strony wymieniły poglądy na temat
dwustronnych relacji między oboma państwami, szczególnie współpracy
gospodarczej. Premier Hrojsman przy okazji spotkania podziękował Japonii za
finansową i polityczną pomoc dotychczas udzieloną Ukrainie, w tym w utrzymaniu
integralności terytorialnej oraz zwalczaniu konsekwencji rosyjskiej agresji, a także
wyraził swoje oczekiwania co do dalszego wzmacniania bilateralnych stosunków,
szczególnie w trwającym obecnie „Roku Japonii” na Ukrainie. Jak ogłosił ukraiński
premier podczas konferencji prasowej, wymiana handlowa pomiędzy Ukrainą i
Japonią wzrosła w tym roku o 40%, co jest wyraxnym znakiem wzmacniania relacji
pomiędzy oboma państwami.
22 lipca: białoruskie centrum rekreacyjne dla dzieci po raz kolejny przyjmuje
młodzież z Japonii. Narodowe centrum edukacji i rekreacji dziecięcej „Zubrenok”
przyjęłoł na obóz letni grupę młodzieży z prefektury Miyagi. 60-osobowa grupa z
Japonii pozostanie na Białorusi do 3 sierpnia. W jej miejsce na początku sierpnia ma
przyjechać kolejna grupa młodych Japończyków, tym razem z prefektury Fukushima.
Ośrodek „Zubrenok” zorganizował taki obóz letni po raz szósty od 2012 roku. Jest to
inicjatywa, która ma na celu poprawienie stanu zdrowia japońskiej młodzieży z
terenów dotkniętych katastrofami. Oprócz zajęć związanych ze zdrowiem i edukacją,
Japończycy mają możliwość zapoznania się z białoruską kulturą, tradycjami oraz
naturą poprzez szereg wycieczek i wydarzeń.
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24 lipca: w Moskwie odbywają się rosyjsko-japońskie konsultacje na temat
współpracy w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych. Spotkanie
przedstawicieli ministerstw spraw zagranicznych obu państw zostało zaplanowane
podczas rosyjsko-japońskiego szczytu w grudniu zeszłego roku. Stronę japońską
reprezentował wiceminister do spraw polityki zagranicznej Suzuki Satoshi. Natomiast
po stronie rosyjskiej w rozmowach udział wzięli wiceminister spraw zagranicznych
Gennadiy Gatiov oraz pierwszy zastępca stałego przedstawiciela Federacji
Rosyjskiej do ONZ Alexander Pankin. Wspólne konsultacje dotyczyły wymiany opinii
na temat reform ONZ oraz regionalnych konfliktów w Syrii i Korei Północnej.

III.

PÓŁWYSEP KOREAŃSKI – ROSJA, UKRAINA, BIAŁORUŚ

5 lipca: Ukraina wydaje oświadczenie podczas pilnego posiedzenia Rady
Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie Korei
Północnej. Rada Bezpieczeństwa ONZ zebrała się na pilnym posiedzeniu po tym jak
4 lipca Korea Północna przeprowadziła kolejny test rakiety balistycznej, która może
mieć zasięg międzykontynentalny. Delegacja ukraińska podczas posiedzenia wydała
oświadczenie, w którym padły trzy retoryczne pytania. Dwa z nich dotyczyły działań
Rady Bezpieczeństwa i tego czy wysyłane przez ONZ sygnały są wystarczająco silne
i jasne, by Pjongjang je zrozumiał. Kolejna kwestia dotyczyła zbrojeń
północnokoreańskich i ile czasu pozostało zanim reżim Kom Jong-una będzie w
stanie wystrzelić uzbrojoną rakietę międzykontynentalną. Zdaniem Ukrainy
dotychczasowe sankcje nałożone na Koreę Północna okazały się nieskuteczne i
należy wykorzystać wszystkie dostępne instrumenty w celu realizacji postanowień
Rady Bezpieczeństwa. Podczas posiedzenia delegacja ukraińska postulowała
zwiększenie międzynarodowej presji na reżim północnokoreański. Nawoływała także
do podjęcia w tej kwestii wspólnych oraz zdecydowanych działań bez dalszych
opóźnień, aby położyć kres „brutalnemu łamaniu prawa międzynarodowego” przez
Koreę Północną.
5 lipca: brak zgody pomiędzy amerykańską i rosyjską delegacją w kwestii Korei
Północnej na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów
Zjednoczonych. Przedstawiciel rosyjskiej delegacji Vladimir Safronkov podczas
posiedzenia Rady Bezpiecześńtwa ONZ oskrażył Stany Zjednoczone o
„usprawiedliwianie” konfliktu zbrojnego z Koreą Północną. Zdaniem rosyjskiego
wysłannika wszelkie próby usprawiedliwienia rozwiązania militarnego problemu
północnokoreańskich zbrojeń jądrowych jest niedopuszczalne. Safranov dodał także,
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że próby gospodarczego „dławienia” Korei Północnej, przyczyniające się do klęski
gospodarczej są również nie do przyjęcia w obliczu cierpienia milionów
Koreańczyków potrzebujących pomocy humanitarnej. Słowa te wywołały znaczny
sprzeciw Nikki Haley, amerykańskiej ambasador przy ONZ. Haley zażądała, aby
Rosja i Chiny przyłączyły się do nowego pakietu sankcji, który ma na celu
pozbawienie reżimu północnokoreańskiego źródeł finansowania prac nad
programami jądrowym i rakietowym. Strony rosyjska i amerykańska nie potrafiły
zgodzić się nawet co do tego, czy wystrzelona dzień wcześniej w Korei Północnej
rakieta była pociskiem o zasięgu międzykontynentalnym. Według Nikki Haley testy
pocisków o dalekim zasięgu są wyraźną militarną prowokacją i stanowią znaczne
zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych. Amerykańska ambasador dodała, że
działania reżimu północnokoreańskiego zamykają możliwości dyplomatycznego
rozwiązania, dlatego Stany Zjednoczone są przygotowane do pełnego wykorzystania
swojego potencjału obrony militarnej siebie i swoich sojuszników. Chiny i Rosja
zaproponowały natomiast alternatywne rozwiązanie, które zakłada, że Stany
Zjednoczone i Korea Południowa zaprzestaną prowadzenia wspólnych ćwiczeń
wojskowy, a w zamian Korea Północna wstrzyma swoje programy zbrojeniowe.
Miesiąc temu jeden z dyplomatów północnokoreańskich wyszedł z podobną
propozycją, która została odrzucona przez południowokoreańskiego prezydenta
Moon Jae-ina.
7 lipca: spotkanie prezydentów Moon Jae-ina i Władimira Putina podczas
szczytu G20. Głównym tematem rozmowy obu przywódców była Korea Północna.
Podczas dyskusji na temat ostatnich północnokoreańskich prowokacji prezydent
Putin zaapelował o „zachowanie zimnej krwi”. Podkreślił on także znaczenie
przyjęcia racjonalnego i ostrożnego podejścia w stosunkach z Pjongjangiem. Obaj
przywódcy postanowili spotkać się ponownie we wrześniu na Forum Ekonomicznym
we Władywostoku, aby bardziej szczegółowo omówić możliwości współpracy
gospodarczej.
6-7 lipca: Korea Południowa promuje zimowe igrzyska olimpijskie w Mińsku na
międzynarodowej konferencji na temat turystyki. Na zorganizowanej na Białorusi
konferencji dotyczącej turystyki i sportu obecny był Doh Young-soo, członek komitetu
organizującego zimowe igrzyska w Pyeongchangu, a także białoruski wiceminister
sportu i turystyki. Na konferencji oprócz promocji Pyeongchang, zaproszeni goście
dyskutowali na temat zwiększenia ekonomicznych i społecznych korzyści dla
turystyki z organizacji wielkich światowych wydarzeń takich jak igrzyska olimpijskie.
14 lipca: białoruski ambasador Andrei Popkov opowiada o przyszłej
współpracy z Koreą Południową. Ambasador Andrei Popkov udzielił koreańskiej
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gazecie „The Korea Post” obszernego wywiadu, w którym omawiał białorsukokoreańską współpracę.Według białoruskiego ambasadora prezydent Aleksander
Łukaszenka bardzo interesuje się promocją bilateralnych relacji w obliczu obchodów
25. rocznicy ustanowienia stosunków dyplomatycznych między Białorusią a Koreą
Południową. Jak wynika z listu z gratulacjami, który prezydent Białorusi wysłał Moon
Jae-inowi z okazji wygranych wyborów prezydenckich, Białoruś liczy na pogłębienie
współpracy w takich dziedzinach jak nauka, gospodarka i technologia informacyjna
(IT), o czym przypomniał Popkov w wywiadzie z „The Korea Post”.
17 lipca: w Irkucku odbywa się koreańsko-rosyjskie seminarium na temat
poprawy
eurazjatyckich
połączeń
kolejowych.
Delegacja
południowokoreańskiego Komitetu do spraw Ziemi i Transportu odwiedziła Irkuck,
aby wraz z przedstawicielami Rosji i Kazachstanu rozmawiać na temat współpracy w
sektorze kolejowym.Podczas spotkania strona rosyjska wyraziła nadzieję na
poprawę międzykoreańskich relacji, co umożliwiłoby rozwój trójstronnej współpracy
między Rosją i obiema Koreami. Takie rozwiązanie pomogłoby w implementacji
eurazjatyckiej kolei. Obecne na seminarium delegacje dyskutowały także nad
różnymi planami współpracy w sektorze kolejowym.
22-23 lipca: delegacja z Busan odwiedza Irkuck. Uczestnicy zorganizowanej przez
władze południowokoreańskiego miasta Busan i Busańską Fundację Współpracy
Międzynarodowej (Busan International Cooperation Foundation) „wyprawy do
Eurazji” odwiedzili Irkuck oraz inne rosyjskie miasta. Busańska wyprawa składała się
z 56 studentów oraz mieszkańców tego portowego miasta. W Irkucku delegacja z
Busanu oraz rosyjscy studenci uczestniczyli w szeregu wydarzeń, w tym „forum
młodych liderów z Rosji i Busan” oraz festiwalu koreańskiego kina. Następnie
delegacja udała się do Jekaterynburga.
24 lipca: koreański ambasador otwiera wyścig kolarski z okazji 25-lecia relacji
koreańsko-ukraińskich. W wyścigu kolarskim, który trwał do 30 lipca udział wzięło
30 zawodników z Korei i Ukrainy. Na ceremonii otwarcia obecny był koreański
ambasador Lee Yang-gu oraz uznany ukraiński sportowiec oraz członek Komitetu
Olimpijskiego Siergiej Bubka. Wyścig ten został zorganizowany przez ukraińskie
ministerstwo sportu, Komitet Olimpijski oraz Związek Kolarski. Wydarzenie to miało
na celu promocję wzajemnej przyjaźni koreańsko-ukraińskiej.
28 lipca: Korea Południowa i Ukraina zamierzają współpracować w dziedzinie
inżynierii i przemysłu metalurgicznego. Ukraiński minister rozwoju gospodarczego
i handlu Stepan Kubiv ogłosił, że Ukraina i Korea Południowa zamierzają tworzyć
wspólne przedsięwzięcia z zakresu inżynierii i metalurgii, a także rozpocząć
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współpracę w dziedzinie przestrzeni kosmicznej.Kubiv podkreślił, że Ukraina
dysponuje największą bazą inżynieryjną w Europie Środkowo-Wschodniej, na która
składa się około 100 centrów badawczych. Do tej pory tylko jedno z nich należało do
koreańskiej firmy Samsung, ale ukraiński minister liczy, że od tej pory będzie
prowadzonych znacznie więcej projektów koreańsko-ukraińskich dotyczących nauki i
innowacji. W swoim wystąpieniu Kubiv podkreślił, że innowacja jest jednym z
kluczowych priorytetów rządu ukraińskiego, a Korea Południowa jako jedna z
najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek na świecie może stać się
dla Ukrainy dobrym przykładem do naśladowania i solidnym partnerem w realizacji
innowacyjnych projektów.
29 lipca: Rosja ponownie nie zgadza się ze Stanami Zjednoczonymi i ich
sojusznikami co do pocisku wystrzelonego przez Koreę Północną. W nocy 28
lipca Korea Północna przeprowadziła kolejny test rakiety, która według
amerykańskiego Kolegium Połączonych Szefów Sztabów miała zasięg
międzykontynentalny. Według ekspertów rakieta ta mogłaby dolecieć nawet do
Chicago. Natomiast rosyjskie wojsko ogłosiło, że wystrzelona przez Koreę Północną
rakieta była średniego zasięgu, ponownie niezgadzając się z motywacją Stanów
Zjednoczonych i ich sojuszników do dalszego wywierania ekonomicznej i militarnej (
w postaci wspólnych ćwiczeń wojskowych) presji na Pjongjang.

KOMENTARZ
1.
Rząd japoński wykazuje zainteresowanie reformami na Ukrainie.
Przedstawiciele japońskiego rządu byli obecni na specjalnej konferencji w Londynie,
która była poświęcona reformom na Ukrainie.Ponadto japoński ambasador na
Ukrainie Sumi Shigeki spotkał się z różnymi ukraińskimi ministrami, podkreślając
wspierającą rolę Japonii w przeprowadzaniu reform. Pomoc ta ma zarazem wymiar
finansowy, jak i techniczny i ma na celu przyspieszenie implementacji różnych reform.
Od marca 2014 roku Japonia aktywnie angażuje się w przywrócenie Ukrainie
stabilności poprzez poprawę sytuacji ekonomicznej, wspieranie demokracji oraz
zachęcanie do prowadzenia szerokiego dialogu na temat integralności narodowej.
2.
W relacjach z Rosją Japonia nadal stawia na strategię „nowego
podejścia”. Została ona ogłoszona w maju 2016 roku i ma na celu promocję
pozytywnej dynamiki w obustronnych relacjach z Rosją. Zgodnie z założeniami
strategii „nowego podejścia” cel ten ma być osiągnięty poprzez częste spotkania
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rządowe na wysokim szczeblu oraz wdrożenie ośmio-punktowego planu współpracy
gospodarczej. Do tej pory największym osiągnięciem częstych spotkań Władimira
Putina i Abe Shinzo było podjęcie decyzji o rozpoczęciu wspólnych działań
gospodarczych na spornych Kurylach Południowych. Pomimo początkowego
optymizmu, że Rosja zdecyduje się na pewne kompromisy w celu poprawienia
wzajemnych relacji z Japonią, wydarzenia tego miesiąca pokazują, że jest wręcz
przeciwnie. Tworząc specjalną strefę ekonomiczną (obszar zaawansowanego
rozwoju w terminologii rosyjskiej) na terenie Kuryli, Rosja wysyła jasny sygnał do
Japonii, że jeśli ta nie zechce zainwestować w wyspy, przyciągną innych inwestorów,
jak chociażby firmy południowokoreańskie. Wspólne działania gospodarcze na
wyspach są możliwe, ale jedynie na warunkach Moskwy. Co więcej, Rosja nie
zamierza zwrócić spornych terytoriów Japonii, argumentując to obawą o
bezpieczeństwo. Miesiąc temu Władimir Putin wyraził obawy, że w przypadku
przekazania wysp Japonii istnieje możliwość, że zostanie tam zbudowana baza
wojskowa najważniejszego japońskiego sojusznika, Stanów Zjednoczonych, a na to
Rosja nie może się zgodzić. To co miało być sukcesem japońskiej polityki względem
Rosji zdaje się być raczej porażką. Strona japońska nie zbliża się do odzyskania
Terytoriów Północnych, a i wspólne działania gospodarcze stają pod znakiem
zapytania. Obszar zaawansowanego rozwoju „Kuryle Południowe” miałby bowiem
funkcjonować zgodnie z rosyjskim, a nie międzynarodowym prawem. Oznacza to, że
japońskie firmy, które nie uzyskałyby zgody strony rosyjskiej nie mogłyby działać na
terenie wysp.
3.
Rosja nie ułatwia również rozwiązania problemu północnokoreańskich
zbrojeń jądrowych, który trapi Japonię i Koreę Południową oraz ich sojusznika
w postaci Stanów Zjednoczonych. Nadzwyczajne posiedzenie Rady
Bezpieczeństwa ONZ, które zostało zwołane po tym jak Korea Północna
przeprowadziła test rakiety, która może mieć zasięg międzykontynentalny, ujawniło
rozdarcie między Rosją, a innymi państwami zaangażowanym w konflikt na
Półwyspie Koreańskim. Bez udziału Rosji i Chin, międzynarodowa presja w postaci
sankcji jest nieskuteczna. Rosja jednak twardo obstaje przy swoim stanowisku,
postulując zmniejszenie presji ekonomicznej, w wyniku której cierpią zwykli
Koreańczycy, potrzebujący pomocy humanitarnej. Zdaniem Rosji izolacja
gospodarcza jedynie pogłębia problem północnokoreański, a groźby militarnej
interwencji na Półwyspie są niedopuszczalne. Natomiast Korea Południowa, Japonia
i Stany Zjednoczone były wzburzone ostatnimi północnokoreańskimi próbami
rakietowymi, które ich zdaniem stanowią realne zagrożenie dla ich państw. Wydaje
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się, że pomimo apelu Rosji o zaprzestanie wspólnych ćwiczeń wojskowy pomiędzy
południowokoreańskim sojusznikami, te jedynie się nasilą.
4.
Rząd ukraiński zachęca Koreę Południową do inwestycji w swoim kraju.
Ukraina, która chciałaby dołączyć do wielu międzynarodowych organizacji (w tym
NATO) musi wpierw przeprowadzić szereg reform. Część z nich ma dotyczyć
innowacji i nowych technologii. Minister rozwoju gospodarczego i handlu Stepan
Kubiv jako jedną z ważnych zmian wymienia rozwój Internetu szerokopasmowego na
Ukrainie. Kubiv w swoim oświadczeniu zachęcającym Koreę Południową i koreańskie
firmy do większej współpracy w dziedzinie nauki i innowacji podkreślił, że rząd
ukraiński aktywnie pracuje nad stworzeniem korzystnego środowiska dla rozwoju
nowych technologii. Niedawno rząd ukraiński wyeliminował wiele przeszkód
utrudniających m.in. rozwój płatności mobilnych, dzięki którym można płacić przy
pomocy telefonu komórkowego. Strona ukraińska liczy na wsparcie Korei oraz
wspólne tworzenie zarówno przedsiębiorstw metalurgicznych i budujących
nowoczesne maszyny, jak i centrów badawczych, które będą łączyć koreańskie
doświadczenie z nowoczesnymi technologiami wraz z wiedzą ukraińskich inżynierów.
Współpraca ta ma dotyczyć także projektów związanych z przestrzenią kosmiczną.
Nie jest to pierwszy raz kiedy Ukraina, a także Białoruś, w przypadku chęci rozwoju
nowoczesnych technologii i innowacji pragnie wspólpracować z Koreą Południową,
która jest stawiana za wzór państwa o bardzo nowoczesnej gospodarce.

Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym
stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.
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