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międzykoreańskiej
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zahamowane.

I.WYDARZENIA SZCZEBLA CENTRALNEGO
Impas w procesie
10 maja: Korea Południowa wzmocniła więzi
gospodarcze z regionem Ameryki Południowej i
Bliskiego Wschodu. Premier Lee Nak-yon zakończył
prawie dwutygodniową podróż, która miała na celu
wzmocnienie współpracy gospodarczej Korei Południowej z
Kuwejtem, Kolumbią i Ekwadorem. W Kuwejcie Premier Lee
Nak-yon omówił możliwości rozszerzenia współpracy o nowe
płaszczyzny, przede wszystkim w sektorze usług
medycznych oraz odnawialnych źródeł energii. W Kolumbii
południowokoreański Premier uczestniczył w spotkaniu z
Prezydentem Ivanem Duque Marquezem, podczas którego
omówiono dwustronną współpracę przy projektach
infrastrukturalnych
i
w
przemyśle
technologii
komunikacyjnych. Następnie Premier Lee udał się do
Ekwadoru, gdzie z Prezydentem Leninem Moreno
dyskutował na temat wzmocnienia współpracy w zakresie
odnawialnych
źródeł
energii
oraz
infrastruktury
transportowej. Ponadto Premier Lee Nak-yon spotkał się w
odwiedzanych miejscach z lokalnymi przedsiębiorcami. W
trakcie spotkań podpisano 16 porozumień, które mają
wzmocnić dwustronne więzi gospodarcze Korei Południowej
z Kuwejtem, Kolumbią i Ekwadorem, a także ułatwić
południowokoreańskim firmom wejście na tamtejsze rynki.
15 maja: mniejszościowa partia opozycyjna wybrała
nowego przewodniczącego klubu parlamentarnego
Bareunmirae. Oh Shin-hwan został wybrany nowym
przewodniczącym
klubu
parlamentarnego
partii
Bareunmiare. Głównym zadaniem Oh Shin-hwana będzie
ponowne zjednoczenie wewnętrzne partii, która została
podzielona decyzją poprzedniego przewodniczącego o
poparciu przyśpieszonego procedowania reform, w tym
systemu wyborczego. Partia Bareunmirae powstała zaledwie

denuklearyzacji KRLD
położył się cieniem na
drugiej rocznicy
inauguracji Prezydenta
Moon Jae-ina.

rok temu poprzez połączenie dwóch rozbieżnych ideologicznie partii:
centroprawicowej i lewicowej. Wśród jej członków znajdują się także niektórzy
politycy partii Saenuri, która po impeachmencie Prezydent Park Geun-hye została
przekształcona w Partię Wolność Korei. Brak wewnętrznego zintegrowania polityków
Bareunmirae, a także wśród regionalnych wyborców (regionalna lojalność wobec
konkretnych opcji politycznych i polityków pozostaje silna w Korei) zagraża dalszemu
istnieniu partii po wyborach powszechnych w 2020 roku.
16 maja: Prezydent Moon Jae-in przewodniczył posiedzeniu rządu w sprawie
strategii finansowej. W trakcie trzech sesji Prezydent, ministrowie oraz członkowie
partii politycznych omówili bieżące problemy społeczne oraz strategie fiskalne, które
mają być ich rozwiązaniami. Wskazano, że problemy takie jak zwiększające się
nierówności społeczne, bezrobocie, starzejące się społeczeństwo oraz niski przyrost
naturalny stanowią istotne zagrożenie dla gospodarki. Podczas posiedzenia
zaproponowano strategię „3 Plus 1”, która przede wszystkim zakłada zwiększenie
inwestycji w obszarach związanych z innowacjami, a także wzmocnienie współpracy
między szczeblem lokalnym i centralnym. Rząd zakłada, że rozwój nowych
technologii jak sztuczna inteligencja i sieci 5G będzie mieć znaczący wpływ na inne
obszary. Ponadto rząd planuje wprowadzić kolejne rozwiązania, mające na celu
wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród priorytetów rządu nadal
pozostaje tworzenie nowych miejsc pracy, a także zwiększanie płacy minimalnej.
18 maja: Prezydent Moon Jae-in wezwał do zakończenia ideologicznych
sporów na scenie politycznej w 39. rocznicę masakry w Gwangju. Prezydent,
członkowie rządu, a także przedstawiciele partii politycznych uczestniczyli w
obchodach 39. rocznicy prodemokratycznej demonstracji w mieście Gwangju, która
została krwawo stłumiona przez ówczesne władze. Prezydent Moon Jae-in
wykorzystał tę okazję, aby wezwać polityków do zaprzestania sporów politycznych
dotyczących wydarzeń z 1980 roku. W ostatnich miesiącach niektórzy politycy
opozycyjnej Partii Wolność Korei (LKP), a także badacze podważali znaczenie ruchu
demokratycznego w Gwangju. W tym roku partie polityczne w rzadkim geście
pojednania wzięły razem udział w uroczystościach. Opozycyjna Partia Wolność Korei
oprócz upamiętnienia osób poległych w Gwangju, zobowiązała się także do
wyciągnięcia konsekwencji wobec polityków podważających historyczne znaczenie
demonstracji. Pomimo publicznych przeprosin i uczestnictwa lidera LKP Hwang Kyoahna w oficjalnych uroczystościach, mieszkańcy Gwangju protestowali przeciwko
konserwatywnej partii, uznając dotychczasowe działania władz partii za
niewystarczające.
20 maja: Korea Południowa wyraziła wdzięczność dla Zjednoczonych
Emiratów Arabskich za pomoc w uwolnieniu koreańskiego zakładnika.
Prezydent Moon Jae-in odbył rozmowę telefoniczna z księciem Mohammedem bin
Zayedem Al. Nahyanem na temat uwolnienia koreańskiego inżyniera, który przez
prawie rok był przetrzymywany jako zakładnika przez bojowników w Libii. MSZ

Zjednoczonych Emiratów Arabskich pełnił rolę mediatora w negocjacjach z
porywaczami. Prezydent Moon Jae-in wyraził wdzięczność rządowi ZEA za wysiłki
na rzecz uwolnienia zakładników. Koreański Prezydent zaznaczył, że pomoc
Zjednoczonych Emiratów Arabskich świadczy o sile „strategicznego partnerstwa”
między obiema stronami. Zjednoczone Emiraty Arabskie zgodziły się zapewnić
wsparcie dla starań koreańskiego rządu w negocjacjach z bojownikami w lutym tego
roku podczas szczytu Prezydenta Moon Jae-ina z następcą Emira Abu Zabi.
22 maja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych odkryło źródło przecieku
informacji w ambasadzie w Waszyngtonie. Na początku tego miesiąca polityk
opozycyjnej Partii Wolność Korei Kang Hyo-sang opublikował treść rozmowy
prezydentów Moon Jae-ina i Donalda Trumpa. Śledztwo MSZ wykazało, że polityk
LKP pozyskał tajne informacje od jednego z dyplomatów pracujących w ambasadzie
w Waszyngtonie. Kang Hyo-sang podczas konferencji prasowej ujawnił, że
Prezydent Moon Jae-in zaproponował, aby przywódca USA odwiedził Seul w drodze
powrotnej ze szczytu w Tokio pod koniec maja. Polityk LKP oskarżył Prezydenta o
„błaganie” Trumpa o spotkanie, co zdaniem MSZ podważa politykę rządu względem
Stanów Zjednoczonych. 30 maja komisja dyscyplinarna MSZ zdecydował o
zwolnieniu z pracy dyplomaty odpowiedzialnego za ujawnienie poufnych informacji.
23 maja: Korea Południowa i Japonia poszukiwały porozumienia w sprawie
odszkodowań dla przymusowych robotników. Ministrowie Spraw Zagranicznych
Japonii Kono Taro i Korei Kang Kyung-wha spotkali się podczas szczytu Organizacji
Współpracy Gospodarczej i Rozwoju w Paryżu. Celem spotkania była poprawa
stosunków dwustronnych, które w ostatnich miesiącach ochłodziły się ze względu na
spory historyczne. Seul zaproponował wzmocnienie komunikacji między obiema
stronami, aby wspólnie zająć się kwestią odszkodowań dla Koreańczyków
zmuszanych do pracy przez japońskie firmy w okresie japońskiej okupacji. Spotkanie
nie przyniosło zakładanych rezultatów, a każda ze stron pozostała przy
wcześniejszym stanowisku w tej kwestii. Ponadto Minister Kono Taro podniósł
kwestię zakazu importu japońskich owoców morza, który w zeszłym miesiącu został
poparty przez Światową Organizację Handlu. Pomimo werdyktu WTO na rzecz
Seulu, Tokio nadal żąda zniesienia zakazu importu produktów z okolic Fukushimy.
W odpowiedzi Minister Kang Kyung-wha wytłumaczyła, że priorytetem dla
koreańskiego rządu jest dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo obywateli i jest to jedyny
powód wprowadzenia zakazu.
23 maja: Prezydent George W. Bush uczestniczył w uroczystości z okazji 10.
rocznicy śmierci Prezydenta Roh Moo-hyuna. Przed uroczystością były
amerykański Prezydent został przyjęty w Błękitnym Domu, gdzie wraz z
Prezydentem Moon Jae-inem wspominali rozwój dwustronnego sojuszu, do którego
przyczyniły się „przyjazne relacje” między Georgem W.Bushem i Roh Moo-hyunem.
Podczas spotkania Prezydent Moon Jae-in oświadczył, że wizyta byłego
amerykańskiego przywódcy w takim dniu stanowi „odzwierciedlenie siły sojuszu

między obydwoma narodami”. Prezydent Roh Moo-hyun stanowi w Korei
Południowej ikonę współczesnego liberalizmu. Sprawował on władzę w latach 20032008. Choć uznawany był za polityka o stanowisku antyamerykańskim, to za czasów
jego rządów rozpoczęto z Waszyngtonem negocjacje w sprawie porozumienia o
wolnym handlu. Natomiast w kwestii Korei Północnej, Prezydent Roh Moo-hyun był
przeciwny amerykańskiej polityce, popierając pokojowe rozstrzygnięcie kryzysu
nuklearnego i wykazując chęć kontynuowania „słonecznej polityki” ocieplenia relacji
z Pjongjangiem. Prezydent Georege W. Bush podczas ceremonii upamiętniającej
byłego przywódcę Korei Południowej ocenił go jako „silnego lidera, który wierzył w to
co jest dobre dla jego kraju”. Amerykański Prezydent ocenił, że pomimo różnic w
poglądach, nigdy nie było niezgody, co do znaczenia sojuszu amerykańskokoreańskiego.

II.KOREA POŁUDNIOWA I EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA
13 maja: węgierskie i koreańskie firmy omówiły możliwą współpracę.
Ambasada Węgier w Seulu wraz z Węgierską Agencją Promocji Eksportu (HEPA)
oraz Koreańską Agencją Promocji Handlu i Inwestycji (KOTRA) zorganizowały
spotkanie biznesowe typu B2B. Węgierska Ambasada oceniła spotkanie jako udane:
węgierskie firmy z powodzeniem wynegocjowały wejście na rynek koreański we
współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami.
14 maja – 14 czerwca: węgierskie osiągnięcia w zakresie innowacji i nauki
zostały zaprezentowane w Korei Południowej. Na Uniwersytecie Dankook w
Yongin została otwarta wystawa „Smart Hungary”, prezentująca wybitne osiągnięcia
węgierskich naukowców w dziedzinie innowacji. Wystawa została otwarta przez
Ambasadora Węgier Mózesa Csomę. W imieniu Krajowego Biura Badań Rozwoju i
Innowacji, organizatora wystawy, wystąpiła dyplomatka ds. naukowych w
Ambasadzie Węgierskiej Julia Szabó. Wystawa miała na celu promocję Węgier jako
państwa sprzyjającego badaniom nad innowacjami, jedną z najważniejszych
dziedzin w koreańskiej nauce.
15 maja: Korea Południowa i Polska podpisały memorandum dotyczące
współpracy w dziedzinie sztuki. W Ambasadzie Polski w Seulu podpisano
memorandum między Instytutem Adama Mickiewicza oraz Gwangju Biennale
Foundation. Na mocy porozumienia nawiązano strategiczne partnerstwo między
instytucjami. Jednym z kluczowych wspólnych projektów ma być stworzenie
polskiego pawilonu podczas Gwangju Biennale, jednej z wiodących wystaw
światowej sztuki współczesnej.

23 maja: w Seulu odbyło się Forum biznesowe Polska-Korea. Wydarzenie
zostało zorganizowane przez Zagraniczne Biuro Handlowe Polskiej Agencji
Inwestycji i Handlu. W forum uczestniczyli Ambasador Polski Piotr Ostaszewski,
wiceminister przedsiębiorczości i technologii Tadeusz Kościński, przedstawiciel
zarządu PAIH Krzysztof Senger oraz przedstawiciele koreańskich organizacji takich
jak KOTRA, KOIMA czy FKI. Wydarzenie miało na celu wymianę poglądów oraz
rozwijanie kontaktów handlowych i inwestycyjnych w środowisku przedstawicieli
biznesu i administracji obu krajów. Ponadto organizacja forum stanowiła element
obchodów 30. rocznicy nawiązania dwustronnych stosunków dyplomatycznych.
Najważniejszym punktem wydarzenia była prezentacja raportu „Polska, kraj
możliwości, elektromobilności i innych sektorów w sercu Europy” przygotowanego
przez PAIH oraz firmę doradczą JP Weber. W raporcie zidentyfikowano 260
przedsiębiorstw z koreańskim kapitałem działających w Polsce. Korea Południowa
jest jednym z największych inwestorów zagranicznych spoza Unii Europejskiej w
Polsce.
27 maja: Ambasada Korei Południowej w Budapeszcie zorganizowała
seminarium poświęcone samochodom elektrycznym. Z okazji 30. rocznicy
nawiązania relacji dyplomatycznych w Budapeszcie odbyło się seminarium „Smart
Mobility for Smart City”, współorganizowane przez Ambasadę Republiki Korei oraz
Korean Transport Institute (KOTI) i węgierski Institute for Transport Sciences.
Wydarzenie otworzył Ambasador Korei Południowej Choi Kyu-sik, a także Minister
Innowacji i Technologii László Palkovics oraz przewodniczący parlamentarnej grupy
przyjaźni koreańsko-węgierskiej László L Simon. Wydarzenie było okazją do
wymiany poglądów ekspertów oraz przedsiębiorców na temat nowoczesnych
rozwiązań motoryzacyjnych. Ponadto instytuty KTI oraz KOTI podpisały
porozumienie, na mocy którego będą współpracować w dziedzinie przemysłu
motoryzacyjnego, elektromobilności oraz inteligentnych miast. Konferencja
dotycząca elektromobliności zorganizowana z okazji 30. rocznicy nawiązania
dwustronnych stosunków dyplomatycznych odzwierciedlała obecny kierunek
rozwoju relacji między Węgrami i Koreą Południową. Minister Palkovics zauważył, że
Korea Południowa jako światowy lider w tej dziedzinie jest idealnym partnerem dla
Węgier, które chcą zostać europejskim centrum elektromobliności.
30 maja: Prezydent Moon Jae-in uczestniczył w nadzywczajnym posiedzeniu w
sprawie zatonięcia statku na Węgrzech. Prezydent przewodniczył spotkaniu, w
którym udział wzięli szefowie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa oraz Ministerstw
Spraw Zagranicznych oraz Obrony. Podczas posiedzenia omówiono sytuacje
związaną z zatonięciem statku turystycznego na rzece Dunaj, w wyniku którego
obywatele koreańscy ponieśli śmierć lub zaginęli. Odpowiednie agencje rządowe
oraz ministerstwa zgodziły się blisko współpracować, aby wspomóc rząd węgierski
w misji ratunkowej oraz wyjaśnianiu przyczyn katastrofy. Zdecydowano wysłać
delegację, na czele której stanęła Minister Spraw Zagranicznych Kang Kyung-wha.

W skład delegacji weszła ekipa ratunkowa, w tym doświadczeni nurkowie. Prezydent
Moon Jae-in podkreślił, że najważniejsza jest jak najszybsza reakcja, aby nie
dopuścić do zaniedbań jak w przypadku katastrofy promu Sewol. Na początku
czerwca wiceminister spraw zagranicznych Lee Tae-ho podczas rządowego
spotkania zarządzania kryzysowego zapowiedział, że Seul zamierza zwrócić się do
Budapesztu o jak najszybsze ustalenie przyczyn katastrofy, a także ukarania
winnych.
31 maja: kwestia zatonięcia statku na Węgrzech została omówiona z
ambasadorami w Błękitnym Domu. W Błękitnym Domu odbyła się ceremonia
przekazania przez nowych ambasadorów listów uwierzytelniających. Ceremonii
przewodniczył Prezydent Moon Jae-in, natomiast Minister Spraw Zagranicznych
Kang Kyung-wha była nieobecna ze względu na wyjazd do Budapesztu. Zatonięcie
statku turystycznego na Węgrzech, na pokładzie którego znajdowali się obywatele
Korei Południowej stało się jednym z głównych tematów ceremonii. Ponadto
Prezydent i ambasadorzy omówili kwestie związane ze wzmocnieniem współpracy
oraz procesem pokojowym na Półwyspie Koreańskim. Wśród dyplomatów obecnych
w Błękitnym Domu był Jan Kuderberg, nowy szef misji dyplomatycznej Słowacji w
Seulu.
31 maja: w Pradze odbyło się 7. Koreańsko-Czeskie Forum Współpracy
Gospodarczej. Podczas wydarzenia doszło do spotkania Wiceministra ds.
Ekonomicznych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Yun Kang-heyona oraz
Wiceministra Przemysłu i Handlu Vladimira Bartla. Obie strony wymieniły poglądy na
temat możliwości wzmocnienia dwustronnej współpracy gospodarczej.
31 maja: Ambasada Czech w Seulu zorganizowała spotkanie na temat
współpracy naukowej i technologicznej. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele czeskiego Uniwersytetu Technicznego oraz koreańskiego
Uniwersytetu Hanyang. Wydarzenie miało na celu identyfikacje obszarów
współpracy, którymi były zainteresowane obie strony. Odbyło się ono na wniosek
czeskiej uczelni, która poszukiwała koreańskiego partnera. Przedstawiciele obu
uczelni omówili możliwości przyszłej współpracy naukowej w takich dziedzinach jak
energetyka, sztuczna inteligencja czy technologie związane z pojazdami
bezzałogowymi. Na koniec spotkania przedstawiciele uczelni zgodzili się
przygotować projekt porozumienia, które dalej określi konkretne obszary wspólnego
zainteresowania.

III.RELACJE MIĘDZYKOREAŃSKIE

4 maja: Seul wyraził zaniepokojenie naruszeniem przez KRLD porozumienia
militarnego. Seul wezwał Pjongjang do zaprzestania eskalacji napięcia militarnego
na Półwyspie Koreańskim w odpowiedzi na wystrzelenie przez KRLD pocisków
krótkiego zasięgu w kierunku Morza Japońskiego (Wschodniego). Prezydent Moon
Jae-in wyraził zaniepokojenie, że prowokacja Pjongjangu może opóźnić wznowienie
rozmów w kwestii denuklearyzacji. Ponadto rząd zapowiedział wzmocnienie
współpracy ze Stanami Zjednoczonymi w zakresie monitorowania sytuacji na
Półwyspie Koreańskim.
7 maja: Seul poszukiwał poparcia Pekinu dla wznowienia negocjacji
dotyczących denuklearyzacji KRLD. Południowokoreańska delegacja, na czele
której stanął przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Moon Hee-sang spotkała
się z członkiem Biura Politycznego Komunistycznej Partii Chin Yang Jiechi. Celem
wizyty południowokoreańskiej delegacji w Pekinie było poszukiwanie możliwości
przełamania impasu w negocjacjach dotyczących denuklearyzacji KRLD. Podczas
spotkania strona południowokoreańska poprosiła Chiny o pomoc w przekonaniu
Pjongjangu do kontynuowania procesu normalizacji sytuacji na Półwyspie
Koreańskim. Przewodniczacy Moon Hee-sang podkreślił, że rozwój relacji
międzykoreańskich jest uzależniony od postępów w kwestii denuklearyzacji KRLD.
Innym tematem spotkania obu stron było omówienie wspólnych działań w celu
zmniejszania zanieczyszczenia powietrza w regionie.
8 maja: zaoferowana przez Seul pomoc humanitarna dla KRLD uzyskała
poparcie Waszyngtonu. Prezydent Donald Trump wyraził poparcie dla możliwej
pomocy humanitarnej w postaci żywności, którą Seul planuje przekazać Korei
Północnej. W ostatnich miesiącach Korea Północna zmaga się z z jedna z
najgorszych susz od ponad dekady. W odpowiedzi na możliwą klęskę głodu, Seul
poszukuje możliwości przekazania Korei Północnej bezpośredniej pomocy
humanitarnej, jednocześnie zwiększając dotacje dla agencji międzynarodowych,
takich jak Światowy Program Żywnościowy (WFP). Byłaby to pierwsza bezpośrednia
pomoc humanitarna w postaci żywności przekazana przez Seulu Pjongjangowi od
2010 roku. Prezydenci Donald Trump i Moon Jae-in w rozmowie telefonicznej wyrazili
nadzieję, że pomoc humanitarna pomoże przełamać obecny kryzys w relacjach z
KRLD.
10 maja: sytuacja na Półwyspie Koreańskim została omówiona przez
Waszyngton i Seul. W Błękitnym Domu odbyło się spotkanie Specjalnego
Reprezentanta Stanów Zjednoczonych ds. Korei Północnej Stephena Bieguna z
zastępcą szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego Kim Hyunchongiem. Obie strony omówiły ostatnie wydarzenia na Półwyspie Koreańskim, w
tym wystrzelenie przez KRLD pocisków w kierunku Morza Japońskiego (Morza
Wschodniego) na początku miesiąca. Ponadto obie strony dyskutowały na temat
wspólnych działań w kwestii denuklearyzacji Korei Północnej. Po spotkaniu

południowokoreańskie MSZ potwierdziło, że Waszyngton pozostaje otwarty na
powrót Pjongjangu do negocjacji dotyczących denuklearyzacji.
14 maja: północnokoreańskie media zarzuciły Korei Południowej naruszanie
porozumienia militarnego. Północnokoreańskie media państwowe odniosły się do
międzynarodowej reakcji na wystrzelenie przez Pjongjang pocisków na początku
miesiąca. Według KRLD były to zwykłe ćwiczenia wojskowe niewykraczające poza
wody terytorialne, a użyte pociski nie były rakietami średniego ani dalekiego zasięgu.
Tym samym nie naruszono żadnych porozumień. W odpowiedzi na wezwanie Seulu
do zaprzestania eskalacji napięcia militarnego, północnokoreańskie media oskarżyły
Koreę Południową o ciągłe naruszanie porozumienia militarnego poprzez
współpracowanie z amerykańskim wojskiem i wspólne ćwiczenia sojuszników.
29 maja: nowy posterunek obserwacyjny w strefie zdemilitaryzowanej został
wybudowany przez KRLD. Korea Północna wybudowała nowy posterunek w strefie
zdemilitaryzowanej, aby monitorować prace wykopaliskowe oraz proces likwidacji
min przez Koreę Południową. Od kwietnia tego roku południowokoreańskie wojsko
realizuje projekt usunięcia min lądowych oraz wydobycia szczątek ofiar wojny
koreańskiej w prowincji Gangwon. Pierwotnie projekt miał zostać wdrążony przez
obie Koree zgodnie z porozumieniem wojskowym podpisany we wrześniu ubiegłego
roku. Pomimo wielokrotnego wezwania ze strony Seulu, Pjongjang nie przystąpił do
wspólnych prac w strefie zdemilitaryzowanej. Seul nie uznał jednak uruchomienia
posterunku obserwacyjnego przez Pjongjang za naruszenie międzykoreańskiego
porozumienia wojskowego. Ponadto Korea Południowa wyraziła nadzieję, że KRLD
zdecyduje się ostatecznie przyłączyć do realizacji projektów w strefie
zdemilitaryzowanej, które mają na celu zmniejszanie napięcia militarnego.
30 maja: Seul zaproponował zmiany w rozkładzie dwustronnych spotkań w
biurze łącznikowym w Kaesong. Korea Południowa zaproponowała organizowanie
dwustronnych spotkań szefów biura łącznikowego po wcześniejszym ustaleniu
terminu zamiast obecnych regularnych cotygodniowych posiedzeń. We wrześniu
ubiegłego roku, kiedy zdecydowano się na uruchomienie biura zdecydowano się
organizować spotkania przewodniczących co tydzień, w celu omówienia kwestii
współpracy transgranicznej. Jednak od szczytu w Hanoi strona północnokoreańska
nie uczestniczy w tych spotkania pomimo obecności w biurze wiceministra ds.
zjednoczenia Chun Hae-sunga, pełniącego rolę południowokoreańskiego
przewodniczącego biura. Obecnie funkcje szefa biura przejął nowy wiceminister Suh
Ho. Ministerstwo ds. zjednoczenia wyraziło ubolewanie ze względu na brak
regularności spotkań, a wprowadzenie zmiany w postaci wcześniejszej konsultacji
terminu posiedzenia ma usprawnić działanie biura.
31 maja: Seul przygotowuje się do przeciwdziałania świńskiej grypie. Korea
Północna zgłosiła do Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt wybuch ogniska
świńskiej grypy w prowincji Jagang, niedaleko granicy z Chinami. Korea Południowa

pomimo znacznego oddalenia ogniska choroby obawia się możliwego
rozprzestrzenienia. Położone w pobliżu granicy z Koreą Północną gospodarstwa
znalazły się pod ścisłą obserwacją. Natomiast Ministerstwo ds. Zjednoczenia
poinformowało, że rozpoczęło poszukiwanie możliwych sposobów współpracy z
Pjongjangiem w celu powstrzymania rozprzestrzeniania się choroby. W listopadzie
ubiegłego roku obie Koree zgodziły się wymieniać informacjami dotyczącymi chorób
zakaźnych. Pomór świń wraz z rekordową suszą może się przyczynić do klęski głodu
w Korei Północnej.
31 maja: Seul utworzył nowy instytut do badania środowiska w Korei
Północnej. Państwowy Koreański Instytut Środowiska (KEI) powołał nową agencje,
której celem będzie badanie stanu środowiska w Korei Północnej. Centrum
Informacji o Środowisku Korei Północnej będzie zajmować się zbieraniem oraz
analizowaniem informacji, które wspomogą proces ochrony środowiska oraz
zrównoważonego rozwoju na Półwyspie Koreańskim.
31 maja – 2 czerwca: bezpieczeństwo na Półwyspie Koreańskim było jednym z
tematów poruszonych w trakcie forum Shangri-La Dialogue. W trakcie forum w
Singapurze doszło do trójstronnego spotkania sojuszników w celu omówienia
współpracy w rozwiązaniu problemu północnokoreańskich zbrojeń. Ministrowie
obrony Korei Południowej Jeong Kyeong-doo, Stanów Zjednoczonych Patrick
Shanahan oraz Japonii Iwaya Takeshi zgodzili się współpracować na rzecz
„dyplomatycznych wysiłków zmierzających do całkowitej denuklearyzacji oraz
ustanowienia trwałego pokoju na Półwyspie Koreańskim”. Strony spotkania
wymieniły także poglądy na temat wystrzelenia przez KRLD 4 i 9 maja pocisków
krótkiego zasięgu. Seul, Waszyngton i Tokio potwierdzili także zobowiązanie do
pełnego wdrożenia rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wobec Korei Północnej.
Stany
Zjednoczone
podkreśliły
znaczenie
trójstronnego
mechanizmu
bezpieczeństwa w „osiągnięciu całkowitej i weryfikowalnej denuklearyzacji KRLD”.
Forum Shangri-La było także okazją do pierwszego dwustronnego spotkania
ministrów obrony od incydentu z grudnia ubiegłego roku. Obie strony wykorzystały
wspólne posiedzenie, aby wymienić opinie na temat zapobiegania podobnym
sytuacjom. Incydent ten dotyczył skierowania wojskowego radaru na japoński
samolot patrolowy w trakcie koreańskiej misji ratunkowej. Podczas spotkania
szefowie MSZ Korei Południowej i Japonii poruszyli także kwestie związane z
bezpieczeństwem, które leżą we wspólnym interesie, w tym przede wszystkim
denuklearyzację KRLD.

KOMENTARZ

Impas w procesie denuklearyzacji KRLD położył się cieniem na drugiej
rocznicy inauguracji Prezydenta Moon Jae-ina. W pierwszym tygodniu maja
Prezydent Moon Jae-in obchodził drugą rocznicę objęcia funkcji głowy państwa ze
znacznie niższym poparcie społecznym niż jeszcze rok temu. W ubiegłym roku 27
kwietnia miał miejsce historyczny szczyt w Panmundżom, a pojednanie
międzykoreańskie i denuklearyzacja KRLD stały się kluczowymi inicjatywami
Prezydenta. Sukces dialogu międzykoreańskie przyćmił problemy wewnętrzne
(przede wszystkim gospodarcze), dając Moon Jae-inowi poparcie ponad 80%
społeczeństwa. W tym roku porażka szczytu w Hanoi i nasilający się od końca lutego
impas nie tylko w relacjach między Waszyngtonem i Pjongjangiem, ale także między
obiema Koreami mocno odbił się na notowaniach Prezydenta. Dodatkowo
pogłębiające się problemy gospodarcze oraz rosnący konflikt na scenie politycznej
między partią rządzącą, a opozycją stawiają Prezydenta Moon Jae-ina przed
wieloma wyzwaniami w dalszej części jego kadencji. Pomimo narastającej niechęci
ze strony Pjongjangu i braku zaangażowania we wspólne projekty, pojednanie
międzykoreańskie nadal pozostanie priorytetową inicjatywą Prezydenta. Seul
zamierza kontynuować rozbrajanie strefy zdemilitaryzowanej, otwieranie szlaków
turystycznych w rejonach granicznych (nowy szlak ma zostać otwarty już w
przyszłym miesiącu) czy wspomaganie obywateli KRLD poprzez pomoc humanitarną
w obliczu potencjalnej klęski głodu. Ponadto po wielokrotnie odrzucanych prośbach,
południowokoreańscy biznesmeni uzyskali zgodę rządu na inspekcję swoich fabryk
w Kaesong. Możliwość ponownego otwarcia obszaru przemysłowego w Kaesong –
pomimo małych szans na rzeczywistą realizację tego projektu ze względu na
międzynarodowe sankcje - ma być wyraźnym sygnałem dla Pjongjangu i zachętą do
powrotu do stołu negocjacyjnego.
Drugą kwestią związaną z rządami Prezydenta Moon Jae-ina jest zaproponowana
przez jego gabinet polityka gospodarcza. Pomimo narastającej krytyki rząd nie
zamierza zrezygnować z zaproponowanej w ubiegłym roku polityki wzrostu
gospodarczego opartego na płacach (income-led economy). Taka strategia
wymaga podnoszenia płacy minimalnej, aby większe dochody obywateli przeniosły
się na zwiększenie wzrostu gospodarczego. Jednak polityka taka niesie szereg
zagrożeń, których władze Korei zdają się nie uwzględniać. Dotychczasowe
podniesienie płacy minimalnej spotkało się z ostrą reakcją ze strony sektora małych
i średnich przedsiębiorstw. Zdaniem ekspertów takich jak Paul Romer, wzrost
gospodarczy oparty na płacach wymaga, aby rząd zachęcał firmy do zapewnienia
lepszego szkolenia w pracy, aby pracownicy stali się tyle warci, ile firmy muszą im
płacić. Już teraz jedną z najważniejszych barier dla koreańskich przedsiębiorców są
koszty pracy, co znacznie ogranicza rozwój biznesu. Co ciekawe, z raportu „Bariery
w biznesie. Edycja 2019” podobne bariery wskazują polskie firmy. Fiasko takiej
polityki może przyczynić się do zwiększenia bezrobocia, szczególnie wśród młodych

ludzi bez doświadczenia w pracy, co już jest jednym z najpoważniejszych problemów
społecznych w Korei Południowej.

