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Japonia dołącza do centrum cyberbezpieczeństwa 
NATO 
 
Japonia oficjalnie przystąpiła do inicjatywy NATO Cooperative Cyber Defence Centre of 

Excellence’s (CCDCOE), czyli centrum kompetencyjnego cyberbezpieczeństwa NATO  

w Estonii. Ten krok zapowiedziano już w 2018 roku. Współpraca z ekspertami z USA i innych 

krajów biorących udział w inicjatywie powinna doprowadzić do zwiększenia możliwości 

obrony japońskiej cyberprzestrzeni.  

Rząd w Tokio stoi przed potrzebą poprawy swoich zdolności w dziedzinie 

cyberbezpieczeństwa – w ostatnich latach ofiarami hakerów padały firmy prywatne i instytucje 

publiczne. Pewna część tych działań mogła być związana z aktywnością cyberterrorystów 

sponsorowanych przez państwa. Dodatkowo rosyjska inwazja na Ukrainę i zdecydowana 

japońska odpowiedź na nią sprawiły, że zagrożenie cyberatakami ze strony Rosji znacząco się 

zwiększyło w ciągu ostatnich kilku miesięcy.  

Dla Polski, która od kilku lat jest już aktywnym członkiem centrum cyberbezpieczeństwa 

NATO, a od lutego bieżącego roku posiada Komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, 

mogłaby to być dobra okazja do zacieśnienia współpracy ze specjalistami z Japonii, a także 

skorzystania z ich doświadczeń, chociażby w zakresie usług w chmurze oraz IOT (Internet of 

Things), w których Japończycy byli w stanie przełamać dominację amerykańską. 
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4 listopada 2022 r. japońskie Ministerstwo Obrony oficjalnie poinformowało o przystąpieniu 

Japonii do inicjatywy NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence’s (CCDCOE; 

dalej: centrum cyberbezpieczeństwa NATO). Jest to utworzone w 2008 roku jedno z centrów 

doskonałości NATO, w którym skoncentrowane są kompetencje w zakresie 

cyberbezpieczeństwa1. Celem inicjatywy jest identyfikowanie słabych punktów i luk  

w zabezpieczeniach w cyberprzestrzeni, jak również testowanie obrony cybernetycznej 

nieprzyjaciela. Inicjatywa obejmuje wszystkie rodzaje sił zbrojnych – lądowe, powietrzne, morskie 

oraz kosmiczne2. Ośrodek stworzono także po to, by umożliwić ekspertom z krajów 

członkowskich dzielenie się wiedzą na temat cyberbezpieczeństwa, prowadzenie wspólnych 

badań, a także przeprowadzanie wspólnych ćwiczeń z zakresu obrony cybernetycznej3. 

W centrum cyberbezpieczeństwa NATO uczestniczą niemal wszyscy członkowie sojuszu (29 z 30 

krajów – wyjątek stanowi Macedonia Północna). Wkład wnoszą także państwa nienależące do 

Sojuszu – Austria, Finlandia, Szwecja, Szwajcaria, Irlandia, Ukraina, a także Korea Południowa  

i Australia. Od teraz dołącza do nich właśnie Japonia. Mimo położenia geograficznego z dala od 

rdzeniowego obszaru NATO, dołączenie Japonii do tej inicjatywy Sojuszu Północnatlantyckiego 

nie nastąpiło niespodziewanie. Jest to realizacja deklaracji, którą jeszcze w 2018 roku złożył 

ówczesny premier Japonii Shinzo Abe podczas wizyty w Tallinie (gdzie mieści się siedziba 

centrum cyberbezpieczeństwa NATO)4. 

Należy zwrócić uwagę, że przesuwanie akcentów przez rząd 

w Tokio w stronę cyberbezpieczeństwa ma uzasadnienie 

praktyczne. W ostatnich latach bowiem zarówno podmioty 

prywatne jak i instytucje publiczne w Japonii padały 

ofiarami poważnych cyberataków. Na przykład w 2015 roku 

wykradziono dane dotyczące 1,25 mln Japończyków  

z serwerów Japan Pension Service (instytucja odpowiedzialna za japońskie emerytury)5.  

W listopadzie 2022 r. miał miejsce atak na szpital (o czym pisaliśmy w jednym z naszych 

poprzednich komentarzy, por. przypis)6. Również w sektorze prywatnym setki firm padły ofiarą 

oprogramowania typu ransomware. Najgłośniejszy taki przypadek z 2020 roku dotyczy Capcomu 

– giganta branży gier wideo, od którego hakerzy żądali okupu w wysokości niemal 10 mln 

dolarów w zamian za skradzione dane. Capcom nie spełnił żądań, ale łącznie japońskie firmy były 

zmuszone zapłacić haracze na łączną kwotę o równowartości kilkudziesięciu milionów dolarów7. 

Oprócz danych hakerzy skutecznie kradli też pieniądze. Z japońskich giełd kryptowalut Mt. Gox8 
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oraz Coincheck zostały wyprowadzone waluty, których łączną wartość szacowano na ponad pół 

miliarda dolarów9.  

Można domniemywać, że duża część tych ataków wiąże się z zaangażowaniem hakerów 

sponsorowanych przez państwa obce. Uważa się, że największe zagrożenie stanowią najczęściej 

Rosjanie i Chińczycy, a swój udział mają także hakerzy z Korei Północnej10. Po eskalacji wojny na 

Ukrainie w lutym 2022 roku wzrosło zagrożenie Japonii ze strony hakerów rosyjskich11. Jest tak 

dlatego, że Tokio sprzeciwia się rosyjskiej inwazji na Kijów, oficjalnie nazywa wydarzenia  

w Buczy rosyjską zbrodnią wojenną, a także przekazuje Ukrainie pomoc – finansową, materialną  

i humanitarną. Bierze też udział w amerykańskich sankcjach gospodarczych – ze szczególnym 

uwzględnieniem przemysłu półprzewodników. Japonia od lat też pozostaje w sporze 

terytorialnym z Federacją Rosyjską dotyczącym Wysp Kurylskich (jap. 北方領土 Hoppou Ryoudo; 

Terytoria Północne). Wszystkie te czynniki wystawiają Tokio na zwiększone ryzyko rosyjskich 

działań odwetowych. Być może dlatego w marcu tego roku Japonia powołała ponadto nową 

jednostkę Sił Samoobrony do działań w cyberprzestrzeni. 

Japońscy eksperci, którzy dołączą do centrum 

cyberbezpieczeństwa NATO będą mieli okazję współpracy 

ze specjalistami z Polski, ponieważ nasz kraj jest członkiem 

centrum cyberbezpieczeństwa NATO i współpracuje  

z ekspertami z USA i innych krajów już od już od 2019 

roku12. Kamieniem milowym rozwoju zdolności 

cybernetycznych w polskich siłach zbrojnych stało się powołanie w lutym bieżącego roku 

Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni13. Dowództwo Komponentu Wojsk Obrony 

Cyberprzestrzeni aktywnie działa i już w październiku bieżącego roku zacieśniło współpracę  

z partnerami z USA. Zgodnie z treścią porozumienia amerykański gigant telekomunikacyjny 

CISCO pomoże żołnierzom w analizowaniu i dokumentowaniu zaawansowanych 

cyberzagrożeń14. 

Dołączenie Japonii do inicjatywy otworzy zaś nowe możliwości współpracy, z których 

najprawdopodobniej warto skorzystać. Fakt, że Japonia formalnie plasuje się poniżej Polski  

w rankingach cyberbezpieczeństwa15, nie oznacza, że polscy eksperci nie mogliby się czegoś 

nauczyć od Japończyków. Najprawdopodobniej bowiem można zidentyfikować obszary, które  

w naszym kraju nie rozwinęły się jeszcze w wystarczającej skali, umożliwiającej zdobycie 
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odpowiedniego doświadczenia, które byłoby łatwo przekładalne na aktywne zdolności obronne  

i wartość dodaną dla gospodarki. W tej kwestii z pomocą mogłyby przyjść firmy japońskie. Na 

przykład japońsko-amerykańska firma Trend Micro, w Polsce kojarzona raczej ze standardowym 

oprogramowaniem antywirusowym, w Japonii i USA koncentruje się na rozwiązaniach dla 

bezpieczeństwa w chmurze dostarczanych przez innych dostawców16 oraz bezpieczeństwa IOT 

(Internet of Things)17. Japonia, która wcześniej zaczęła i na szerszą skalę zaimplementowała 

„Internet rzeczy” i już jest swoistym poligonem doświadczalnym dla tego typu rozwiązań, 

mogłaby być wartościowym partnerem dla polskiej obrony cywilnej cyberprzestrzeni. Ponadto 

firmy japońskie – głównie Fujitsu i NTT odpowiadają za niemal 1/3 rynku usług w chmurze  

w Japonii18. Jest to niespotykanie wysoka proporcja, biorąc pod uwagę dominację amerykańskich 

gigantów – Google, Microsoftu i Amazona. Dlatego pewne synergie Japonii z Polską mogłyby 

istnieć również na tym polu. 

Wnioski 

Decyzja Tokio o dołączeniu do CCDCOE, czyli centrum cyberbezpieczeństwa NATO, wydaje 

się być właściwa. Rola cyberbezpieczenstwa w nadchodzących latach z pewnością będzie rosła,  

a sąsiedztwo i cybernetyczna aktywność nie tylko Rosji, ale też Chin i Korei Północnej sprawiają, 

że japońska przestrzeń jest szczególnie narażona. Decyzja jest też naturalną kontynuacją stale 

obecnego trendu zacieśniania współpracy wojskowej ze Stanami Zjednoczonymi i ich 

sojusznikami.  

Dla Polski obecność Japończyków w Tallinnie może być przede wszystkim okazją do poznania 

doświadczeń japońskich ekspertów. Choć nasz kraj jest już od kilku lat członkiem centrum 

cyberbezpieczeństwa NATO, to Komponent Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni został powołany 

dopiero w bieżącym roku i poszerzenie grona specjalistów, z których wiedzy będzie mógł 

skorzystać to dobra wiadomość.  

Konrad Rumiński – analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji 

 

Autor pragnie podziękować Kubie Wojciechowskiemu, autorowi bloga technologicznego „Hardware Trendsetter”, 

za konsultację merytoryczną tekstu oraz sugestie dotyczące wątku współpracy firm polskich i japońskich  

w dziedzinie usług w chmurze i IoT. 
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Japan Joins NATO Cybersecurity Excellence Centre 

Konrad Rumiński 

 

Japan has officially joined the NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence's initiative,  

a NATO cyber security competence centre in Estonia. Japan's joining was already announced in 2018. 

Collaboration with experts from the US and other countries participating in the initiative will likely lead to 

an increase in Japan's cyber defence capabilities. The government in Tokyo faces a need to improve its 

cyber security capabilities – in recent years, private companies and public institutions have become victims 

of serious cyberattacks. Some of those incidents may have been linked to the activities of state-sponsored 

cyber-terrorists. In addition, the Russian invasion of Ukraine (and Japan's strong response to it  

– condemning war crimes, providing material support to Ukraine and joining US sanctions on Russia) 

means that the threat of cyberattacks from Russia has increased significantly over the past few months. 
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