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Stanowisko Japonii wobec rosyjskiej 

napaści na Ukrainę 

14 lutego Japonia zdecydowała o ewakuacji znakomitej większości personelu 

dyplomatycznego swojej ambasady w Kijowie. Japońskie MSZ poprosiło również 

Japończyków pozostających na Ukrainie o wyjazd z kraju. Wskazywało to, że Japonia 

liczyła się z wysokim prawdopodobieństwem pełnej rosyjskiej inwazji na Ukrainę. 22 

lutego Japonia zadeklarowała gotowość do przyłączenia się do amerykańskich sankcji 

wobec Rosji, a 24 lutego stanowczo potępiła rosyjską inwazję. 

W latach 90. Japonia szybko uznała niepodległość Ukrainy, a stosunki między oboma 

państwami były i pozostają dobre. Tokio wspiera prodemokratyczne i gospodarcze 

aspiracje Ukrainy. Po 2014 roku rząd japoński nie uznał aneksji Krymu przez Rosję i stał 

na stanowisku integralności terytorialnej Ukrainy. 

W japońskich mediach obecna sytuacja Ukrainy porównywana jest do kwestii 

tajwańskiej. Japonia, podobnie jak Stany Zjednoczone, obawia się, że wybuch wojny 

w Europie mógłby tam związać znaczne siły proamerykańskie, a przez to zachęcić 

Chińską Republikę Ludową do siłowego rozstrzygnięcia sprawy Tajwanu. Japończycy 

dostrzegają jednak, że prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest mniejsze niż inwazji 

rosyjskiej na Ukrainę. Tajwan dla Japonii, podobnie jak dla Stanów Zjednoczonych, 

jest jednak znacznie ważniejszy niż Ukraina. 
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Między Tokio i Kijowem istnieje bardzo duża dysproporcja siły i znaczenia na arenie 

międzynarodowej. Kijów znacznie bardziej korzysta na relacjach z Japonią niż Japonia 

korzysta na relacjach z Ukrainą. Tokio jest jednak zainteresowane istnieniem 

niepodległej Ukrainy niezależnej od Rosji, o ile to skutkuje stabilnością w tym regionie 

świata, ponieważ to chroni japońskie interesy gospodarcze w Niemczech i krajach 

Europy Środkowej, a w aspekcie wojskowym pozwala skupić się na obszarze Pacyfiku. 

Dlatego Japonia może być gotowa poprzeć ewentualne ustępstwa, jeśli taka 

konieczność zaistnieje po ewentualnie udanej eskalacji konfliktu przez Rosję. 

Szczególnie że Tokio nie ma sił, które mogłoby albo chciało przemieścić w ten region 

świata, ani interesu w radykalnym antagonizowaniu Rosji. Takie antagonizowanie 

bardzo mocno popycha bowiem Rosję do współpracy z Chinami (czego obawiają się 

nawet Amerykanie), co na dłuższą metę byłoby destrukcyjne dla japońskich marzeń  

o potędze. 

Polska powinna przede wszystkim kontynuować budowę własnego potencjału 

odstraszania i niezależności energetycznej, gdyż na pewno wzmocni to pozycję 

negocjacyjną Warszawy wobec Rosji w każdym wariancie rozwoju sytuacji na Ukrainie. 

Warto obserwować, co i jak w kwestii Ukrainy robią inne państwa NATO. Jako że Rosja 

tradycyjnie jest państwem wyjątkowo silnym militarnie, odpornym na sankcje oraz 

mającym mocną kartę przetargową w postaci surowców energetycznych, Polska 

powinna być też gotowa na to, że w wypadku powodzenia inwazji rosyjskiej na 

Ukrainie, państwa UE i NATO ostatecznie zechcą iść z Rosją na pewne ustępstwa. 

 

W sytuacji niesłabnącego i bezpośredniego zagrożenia inwazją rosyjską na Ukrainę, 14 

lutego Japonia zdecydowała o ewakuacji swoich dyplomatów z terytorium tego państwa1. 

Japońskie MSZ zaapelowało też do obywateli japońskich pozostających na Ukrainie (około 

130 osób na dzień 16 lutego) o jej rychłe, bezpieczne opuszczenie. Ambasada Japonii  

w Kijowie ograniczyła działanie, ponieważ bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji na miejscu 

pozostało jedynie kilku jej pracowników, w tym ambasador Kuninori Matsuda. Ewakuacja 

personelu dyplomatycznego wskazuje, że Japonia, podobnie jak inne państwa poważnie 
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liczyła się z dużym prawdopodobieństwem eskalacji konfliktu zbrojnego w tym państwie, 

którego okoliczności nie wykluczały pełnej inwazji rosyjskiej na terytorium Ukrainy.  

Oprócz tego po rozmowie premiera Kishidy i prezydenta Zełeńskiego 15 lutego rząd 

Japonii wyraził gotowość udzielenia Ukrainie kolejnej pożyczki na kwotę 100 milionów 

dolarów2. Potwierdzono również, że Japonia rozważy nałożenie sankcji na Rosję, jeśli ta 

zdecyduje się zaatakować Ukrainę. 22 lutego Japonia ponadto oznajmiła, że może 

dołączyć do amerykańskich sankcji na Rosję3. Wcześniej wysłała też Europie część swoich 

rezerw LNG4. 24 lutego Japonia stanowczo potępiła atak Rosji na Ukrainę. 

Niniejszy tekst przedstawia zarys stosunków politycznych Japonii i Ukrainy oraz omawia 

japońskie spojrzenie na kwestię ukraińską. Wnioski zawierają również pewne 

rekomendacje dla Polski. 

 

Zarys stosunków Japonii i Ukrainy 

 

Japonia uznała niepodległość Ukrainy 28 grudnia 1991 roku, a 26 stycznia 1992 nawiązano 

stosunki dyplomatyczne. 20 stycznia 1993 roku Japonia otworzyła swoją ambasadę  

w Kijowie (wcześniej akredytowany na Ukrainie był ambasador Japonii w Moskwie),  

a w 1994 roku swoją ambasadę w Tokio otworzyła Ukraina. Od samego początku stosunki 

polityczne i gospodarcze między oboma państwami były dobre, czego dowodzi duża liczba 

wizyt i konsultacji na różnych szczeblach władzy5 oraz powoli rosnąca liczba japońskich 

inwestycji na Ukrainie. Japonia wspiera prodemokratyczne i gospodarcze aspiracje 

Ukrainy, czego wyrazem jest na przykład podpisanie wspólnego oświadczenia  

o partnerstwie w XXI wieku podczas wizyty prezydenta Ukrainy Wiktora Juszczenki  

w Japonii w 2005 roku. Świadczy o tym również umowa zawarta w 2011 roku 

(prezydentem był wtedy Wiktor Janukowycz) między Eksportowo-Importowym Bankiem 

Ukrainy i Japońskim Bankiem Współpracy Międzynarodowej (JBIC) zakładającej udzielenie 

Kijowowi pożyczki w wysokości 100 mln dolarów na modernizację gospodarki,  

a jednocześnie wykreowanie popytu na japońskie towary eksportowe. Ogólnie, do 2014 
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roku, japońska pomoc rozwojowa (ODA) dla Ukrainy wyniosła 2,6 miliarda dolarów (z 

czego 1,39 miliarda to pożyczki)6. 

Obroty w handlu zagranicznym między Ukrainą i Japonią rosły w ostatnich latach i w 2020 

roku wyniosły 1,23 mld dolarów. Japońskie inwestycje bezpośrednie w tym państwie 

obliczono na blisko 140 mln dolarów. Japońskie firmy Yazaki oraz Fujikura posiadają dwie 

fabryki w zachodniej i południowo-zachodniej części Ukrainy (obwód lwowski i Ruś 

Zakarpacka). Rosnącym zainteresowaniem Japonii cieszą się ukraińscy specjaliści z sektora 

IT. Skala współpracy gospodarczej póki co jest jednak niewielka. 

Unikalnym aspektem we wzajemnych stosunkach Japonii i Ukrainy jest fakt, że oba 

państwa zostały dotknięte katastrofami jądrowymi najwyższego stopnia (Czarnobyl 1986 

oraz Fukushima 2011). W zwalczaniu skutków tej pierwszej katastrofy Japonia pomagała 

finansowo (kwotą 188 mln dolarów) i technologicznie. 

Stosunki japońsko-ukraińskie przeżywały chwilowy kryzys w 2017 roku, gdy w japońskiej  

i amerykańskiej prasie rozpowszechniono doniesienia, oparte rzekomo na informacjach 

amerykańskiego wywiadu i opinii ekspertów, że silniki rakietowe bądź ich elementy 

wykorzystane przez Koreę Północną w jej programie rakietowym był produkcji ukraińskiej  

i zostały pozyskane na czarnym rynku z państwowej fabryki Jużmasz w Dnipro (w latach 

1926-2016 Dniepropietrowsk)7. Kwestia ta jest kontrowersyjna dla Tokio, ponieważ 

elementem japońskiej narracji jest podkreślanie zagrożenia płynącego z nuklearyzacji  

i militaryzacji Korei Północnej. Ukraińska fabryka, z której miały pochodzić silniki, ma 

historyczne związki z radzieckim programem rakietowym. Ukraina jednak zaprzeczyła 

słowami szefa RNBO Ołeksandra Turczynowa, że kiedykolwiek przekazywała Korei 

Północnej jakiekolwiek silniki. Ambasadorem w Japonii był wówczas Igor Charchenko, 

wcześniejszy ambasador w Warszawie, który ponadto udzielił japońskiej prasie wywiadu, 

w którym zdementował te informacje8. Doniesienia o przekazaniu technologii Korei 

Północnej przez Ukrainę były oparte na analizie Michaela Ellemana z londyńskiego think 

tanku IISS, który potem przyznał jednak, że silniki rakietowe, dzięki którym Korea 

Północna była w stanie dokonać próby międzykontynentalnego pocisku balistycznego, 

mogłyby również pochodzić z rosyjskiego zakładu Energomasz. To, kto ostatecznie 

dostarczył Korei Północnej silniki bądź ich elementy, nie jest rozstrzygnięte do dziś. 
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Prawdopodobne są obie wersje, gdyż ukraińska fabryka znajduje się bardzo blisko terenu 

kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów i blisko oficjalnej granicy z Rosją,  

a w sytuacji wojennej pracownicy przeżywającej trudności finansowe fabryki mogli 

angażować się w czarnorynkowy handel. Oprócz tego oba zakłady współpracowały ze 

sobą w przeszłości. Najważniejszym przykładem takiej współpracy jest silnik rakietowy 

RD-120, zaprojektowany w Energomaszu i produkowany w Jużmaszu w latach 1976-1985. 

Silnik ten zapoczątkował całą rodzinę silników, z których najnowszy RD-870, produkowany 

jest na Ukrainie od 2016 roku. Uważa się na podstawie silnika RD-120 podobne silniki 

zbudowały Chiny oraz Indie. Wiadomo także, że Korea Północna przynajmniej dwa razy (w 

2012 i 2015 roku) próbowała wykraść informacje o silnikach rakietowych z Jużmaszu i pod 

zarzutem szpiegostwa zatrzymano wtedy północnokoreańskich dyplomatów z Białorusi, 

którzy mieli fotografować dokumentację dotyczącą budowy silników na paliwo płynne. 

Rodzi to pewne pytania o szczelność obiegu informacji i bezpieczeństwo przekazywania 

Ukrainie pewnych rodzajów broni i technologii, szczególnie, jeśli miałyby wkrótce trafić 

pod kontrolę rosyjską.  

 

Japonia i Ukraina a kwestie bezpieczeństwa 

 

Po 2014 roku Japonia stale stoi na stanowisku integralności terytorium Ukrainy (nie uznała 

aneksji Krymu przez Rosję9 oraz niepodległości separatystycznych republik10), co z jednej 

strony wynika z przyjaznych stosunków z Ukrainą, mocnego powiązania Japonii  

z interesami Stanów Zjednoczonych i ogólnie pojętego świata zachodniego, a z drugiej 

strony faktu istnienia wciąż nierozwiązanego sporu terytorialnego Tokio i Moskwy  

o Wyspy Kurylskie. Japonia ponadto również ma interes w istnieniu Ukrainy jako 

niepodległego państwa, ponieważ rozległy obszar tego kraju stanowi bufor oddzielający 

potencjalnie agresywną, niestabilną i nieprzewidywalną Rosję od wartościowych 

japońskich inwestycji w Niemczech, Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech i Rumunii. Nie 

jest tajemnicą, że Rosja z różnych powodów nie ma najlepszego wizerunku w Japonii. 

Japonia zdaje sobie sprawę, że nieistnienie Ukrainy groziłoby potencjalnie destabilizacją 

albo pauperyzacją Europy Środkowej i Wschodniej spowodowaną ucieczką kapitału  
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i technologii, co mogłoby poważnie zakłócić łańcuchy dostaw. Również atak Rosji na 

Ukrainę i powiązany z tym wydarzeniem radykalny wzrost ceny palladu oraz niklu11,  

w których eksporcie Rosja zajmuje czołowe miejsce w świecie, nie jest korzystny dla 

Japonii, ponieważ zwiększa koszty działania przedsiębiorstw z sektora motoryzacyjnego  

i elektronicznego, które są jedną z tzw. lokomotyw japońskiej gospodarki. Podobnie 

negatywnie na branżę motoryzacyjną działa wzrost ceny ropy na światowych rynkach, 

również związany między innymi z niedawnymi działaniami Rosji. 

Bardzo trudna sytuacja bezpieczeństwa, w której od 2014 znajduje się Ukraina, jest, 

szczególnie niedawno, porównywana w Japonii do sytuacji Tajwanu. Podobnie jak 

Amerykanie, Japończycy obawiają się, że w sytuacji wojny na Ukrainie, która będzie 

wiązać dużą część sił NATO i potencjalnie większe siły amerykańskie, Chińska Republika 

Ludowa mogłaby próbować dokonać szybkiej aneksji wyspy. To niedopuszczalne dla 

Japonii, która traktuje Tajwan jako obszar kluczowy i bardzo bliskiego sojusznika (Tajwan 

był terytorium Japonii w latach 1895-1945, ale inaczej niż np. w Korei i kontynentalnych 

Chinach Japończycy są tam kojarzeni raczej pozytywnie, a tajwańska kultura popularna 

jest mocno zjaponizowana). Uznając politykę jednych Chin w 1978 roku Japonia 

jednocześnie nigdy wprost nie uznała i nie poparła komunistycznych pretensji do wyspy, 

zachowując sobie prawo do utrzymywania niezależnych stosunków regionalnych  

i prywatnych z Tajwanem (nie utrzymuje z nim stosunków dyplomatycznych, bo nie uznaje 

go oficjalnie za państwo, chociaż uznaje de facto). Interesujący w tej sytuacji jest fakt 

(podkreślany w japońskich mediach), że tak samo jak Ukraina nie jest członkiem NATO, 

tak samo Tajwan nie ma ze Stanami Zjednoczonymi dość mocnej umowy o obronie na 

wypadek agresji (a Japonia taką umowę ze Stanami Zjednoczonymi ma). Waszyngton 

może podjąć wobec Tajwanu dowolne działania, ale nie jest zobligowany do użycia siły 

wojskowej. Może właśnie dlatego w niedawnych miesiącach byliśmy świadkami 

zaostrzenia antychińskiej retoryki Japonii wobec Tajwanu12. Tokio chce bowiem pokazać, 

że będzie bronić Tajpej przed ewentualną agresją. Wydaje się, że podobnych deklaracji 

Ukraina oczekiwałaby od państw zachodnich, w tym od Polski. Inwestycje japońskie  

w Europie Środkowej mogą jednak trwać niezależnie od tego, czy jest to obszar należący 

do NATO, czy sfinlandyzowany. Dla ich trwania bowiem najważniejszy jest pokój, stabilne 

ceny surowców oraz drożność szlaków handlowych. Mając na uwadze to oraz skalę 
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japońskiego zaangażowania w Niemczech i do niedawna niejednoznaczną postawę Berlina 

wobec kryzysu na Ukrainie, trudno oczekiwać, że w momencie próby Japonia będzie 

blokować niektóre porozumienia z Rosją. Podobnie jak dla Stanów Zjednoczonych, dla 

Japonii najważniejszy był i będzie szeroko pojęty obszar Pacyfiku. 22 lutego Japonia 

zadeklarowała jednak gotowość do przyłączenia się do amerykańskich sankcji wobec Rosji.  

 

Wnioski 

 

Stosunki japońsko-ukraińskie są dobre, ale między Tokio i Kijowem istnieje bardzo duża 

dysproporcja siły i znaczenia na arenie międzynarodowej. Kijów znacznie bardziej korzysta 

na relacjach z Japonią niż Japonia korzysta na relacjach z Ukrainą. Tokio jest jednak 

zainteresowane istnieniem niepodległej Ukrainy niezależnej od Rosji, o ile to skutkuje 

stabilnością w tym regionie świata, ponieważ to chroni japońskie interesy gospodarcze  

w Niemczech i krajach Europy Środkowej, a w aspekcie wojskowym pozwala skupić się na 

obszarze Pacyfiku. Dlatego Japonia może być gotowa zarówno wprowadzić sankcje 

przeciwko Rosji, jak i poprzeć ewentualne ustępstwa, jeśli taka konieczność zaistnieje po 

ewentualnie udanej eskalacji konfliktu przez Rosję. Szczególnie że Tokio nie ma sił, które 

mogłoby albo chciało przemieścić w ten region świata, ani interesu w radykalnym 

antagonizowaniu Rosji, która jest dla Japonii jednym z wielu rynków zbytu oraz 

alternatywnym źródłem surowców energetycznych. Takie antagonizowanie ponadto 

bardzo mocno popychałoby Rosję do współpracy z Chinami (czego obawiają się nawet 

Amerykanie), co na dłuższą metę byłoby destrukcyjne dla japońskich marzeń o potędze. 

Japonia wybuchu wielkiej wojny w Europie jednak nie chce, ponieważ to mogłoby związać 

znaczne siły amerykańskie i zachęcić Chiny do siłowego rozstrzygnięcia kwestii Tajwanu (i 

sporu terytorialnego z Japonią). Wtedy Tokio byłoby zmuszone do realizacji swoich 

zapowiedzi o obronie Tajwanu, czego skutki mogłyby być opłakane dla wszystkich 

zaangażowanych stron. Ryzyko chińskiej agresji na Tajwan wydaje się jednak znacznie 

mniejsze, czego Japończycy są świadomi. Japonia posiada też znacznie potężniejsze  

i nowocześniejsze siły zbrojne, które mogłyby bronić Tajwanu niż chociażby siły polskie. 

Japonia jest więc wobec Tajwanu w bardziej komfortowej sytuacji niż Polska jest wobec 

Ukrainy. 
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Również z tego powodu Polska nie może z całą pewnością zakładać, że państwa NATO,  

w tym Niemcy oraz mocno powiązana z NATO Japonia będą do samego końca 

nieustępliwe wobec stosującej siłowe rozwiązanie Moskwy. Amerykanie i Japończycy, czyli 

mocarstwa morskie, nie mogą poświęcić Tajwanu, ponieważ tam znajduje się klucz do ich 

dominacji na morzu i klucz do ich przewagi informacyjnej (między innymi arcydrogie 

fabryki półprzewodników), ale przyciśnięci do muru mogą oddać Europę Wschodnią 

Moskwie. Polska, podobnie jak Ukraina, znajduje się przez to w sytuacji trudnej. Poza 

rządem w Kijowie to Warszawa jest prawdopodobnie najbardziej zainteresowania 

przetrwaniem proeuropejskiej Ukrainy w jej obecnych granicach, a jednocześnie nie ma sił, 

by to wymusić na Rosji i musi się zdawać na wsparcie NATO i dobrą wolę Niemiec i Stanów 

Zjednoczonych. Polska jest w tej sytuacji samotna. Wystawia się na ewentualne ataki ze 

strony Moskwy, nie mając możliwości skutecznej na nie odpowiedzi. Jednocześnie 

powinna kontynuować budowę własnego potencjału odstraszania i niezależności 

energetycznej, gdyż na pewno wzmocni to pozycję negocjacyjną Warszawy w każdym 

wariancie rozwoju sytuacji na Ukrainie. Trzeba tutaj zaznaczyć, że jakaś forma negocjacji  

z Rosją prędzej czy później będzie musiała mieć miejsce, gdyż jest to państwo bardzo silne 

militarnie, mające kartę przetargową w postaci surowców energetycznych i wyjątkowo 

odporne na wszelkie sankcje. 

  

Konrad Rumiński – analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji 
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Japan’s stance towards Russian attack on Ukraine 

 

Konrad Rumiński 

 

On February 14, Japan decided to evacuate the vast majority of the staff of its embassy in 

Kiev. The Japanese Ministry of Foreign Affairs also asked the Japanese remaining in Ukraine 

to leave the country. This indicated that Japan recognized a high probability of a Russian 

invasion on Ukraine. On February 24 Japan condemned the Russian military intervention. 

In 1990s, Japan quickly recognized the independence of Ukraine, and relations between the 

two countries have been and remain good. Tokyo supports Ukraine's pro-democratic and 

economic aspirations. After 2014, the Japanese government did not recognize Russia's 

annexation of Crimea and took the position of Ukraine's territorial integrity. The same 

applies to the recent recognition by Russia of two separatist republics located on Ukrainian 

territory. On February 22, Japan declared its readiness to join US sanctions against Russia 

and on February 24 condemned the Russian invasion. 

In the Japanese media, the current situation of Ukraine is compared to the Taiwanese issue. 

Japan, like the United States, fears that the outbreak of war in Europe could engage 

significant pro-American forces there, and thus encourage the People's Republic of China to 

settle the Taiwan issue by force. The Japanese see, however, that the likelihood of such  

a situation was lower than that of the Russian invasion of Ukraine was. For Japan, however, 

Taiwan is much more important than Eastern Europe. 


