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Podsumowanie 
 

Widoczne w tym roku ocieplenie stosunków japońsko-rosyjskich mimo dużej 

determinacji ze strony japońskiego rządu wciąż nie przyniosło pomyślnego dla Japonii 

rozstrzygnięcia sporu terytorialnego o Kuryle Południowe. Mimo to widać stałe postępy 

w relacjach Tokio i Moskwy, jak chociażby kontynuowanie prac w zakresie stworzenia 

ram prawnych wspólnej aktywności gospodarczej na spornym terytorium, a także 

ułatwienia w podróżowaniu. Mimo że odzyskanie Wysp Kurylskich jest strategicznym 

celem Japonii, znaczenie tego czynnika w japońskiej polityce wewnętrznej może maleć 

wraz z upływem lat. 

 

Wbrew oczekiwaniom Rosji, rok 2017 nie przyniósł jeszcze szczególnego 

zaangażowania inwestycyjnego Japonii w tym kraju. Większość podpisanych umów to 

tak naprawdę podpisane przed rokiem protokoły ustaleń, a nie realne kontrakty, dlatego 

na ocenę gospodarczych efektów ocieplenia jest jeszcze za wcześnie. Biorąc pod uwagę 

liczbę podpisanych dokumentów i tempo prac, należy jednak zakładać, że już  

w przyszłym roku mogą pojawić się pierwsze konkretne inwestycje. Długoterminowy 

wzrost zainteresowania podmiotów japońskich Rosją będzie zależał od zmiany 

wizerunku tego państwa w Japonii oraz być może rozstrzygnięć politycznych w sprawie 

spornych wysp.  

 

Istotnym elementem stosunków obu państw stała się w tym roku współpraca przeciwko 

nuklearyzacji Korei Północnej. W tej sprawie to Japonii szczególnie zależy na wsparciu 

Rosji jako stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, co wzmacnia pozycję Rosji na 

arenie międzynarodowej. Należy się spodziewać, że znaczenie czynnika koreańskiego  

w stosunkach japońsko-rosyjskich będzie rosło tak długo, jak długo Pjongjang nie 

zrezygnuje z rozwijania swojego potencjału nuklearnego i rakietowego. 

 

W średniej i długiej perspektywie stosunki japońsko-rosyjskie mogą być bardzo dobre. 

Oba państwa chciałyby zwiększyć swoje znaczenie na arenie międzynarodowej  

i długoterminowo wyraźnie poszukują przeciwwagi dla dominującego partnerstwa –  

w przypadku Japonii potencjalnej alternatywy dla Stanów Zjednoczonych dla 

zrównoważenia potęgi Chin, a w przypadku Rosji potencjalnej alternatywy dla Chin dla 

zrównoważenia potęgi Stanów Zjednoczonych. Choć relacje japońsko-rosyjskie powinny 

poprawiać się z biegiem lat, Japonia w przewidywalnej przyszłości może nie być  

w stanie odzyskać utraconego po II wojnie światowej terytorium, a podpisanie traktatu 

pokojowego w formie satysfakcjonującej oba państwa jeszcze w tej chwili wydaje się 

nieprawdopodobne. W najbliższych latach może się jednak okazać, że to Japonia będzie 

bardziej potrzebować rosyjskiego zaangażowania dyplomatycznego niż Rosja 

japońskich pieniędzy i inwestycji. Stawia to Japonię w niekorzystnym położeniu, a może 

wzmocnić znaczenie Rosji w regionie. Wzrost jej znaczenia będzie mniejszy, gdyby 

Japonii udało się zbudować dobre relacje z Chinami, ale nie da się tego osiągnąć od razu. 
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 1. Niektóre uwarunkowania stosunków japońsko-rosyjskich 
 

Dla Japonii, która od lat pozostaje sprawdzonym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych  

w Azji, relacje z Federacją Rosyjską (FR) od dawna były trudne. Wpływa na to nie tylko 

przeszłość, która ustawiła Tokio i Moskwę w naturalnej opozycji do siebie i sceptyczna 

wobec Rosji polityka Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim japońsko-rosyjski 

spór terytorialny o Kuryle Południowe1. Spór ten sprawia, że Japonia i Rosja wciąż nie 

podpisały traktatu pokojowego kończącego II wojnę światową. Również zaangażowanie 

Rosji w sprawy Ukrainy i towarzyszące temu sankcje świata zachodniego nie ułatwiały 

w ostatnich latach dyskusji o najważniejszych problemach stosunków Tokio i Moskwy.  

 

Japonia liczy, że stopniowo poprawiając relacje z Rosją uda jej się osiągnąć cel 

długoterminowy, czyli zwrot zagarniętego jeszcze przez Związek Radziecki terytorium, 

jak również uzyskać korzyści gospodarcze poprzez inwestycje na obiecującym dla 

pozbawionej surowców energetycznych Japonii rynku rosyjskim. W nieco innych 

realiach geopolitycznych w przyszłości rozwijanie współpracy z Moskwą 

długoterminowo mogłoby również przyczynić się do zmniejszenia zależności Japonii od 

Stanów Zjednoczonych, a także pomóc powstrzymywać ekspansję Chin. 

 

Rosja ma nadzieję, że ocieplenie stosunków z Japonią pomoże jej wyjść  

z międzynarodowej izolacji, w której znalazła się po wybuchu wojny na Ukrainie,  

a długoterminowo – poprzez rozwój infrastruktury i nowoczesnego przemysłu w 

wyniku zaangażowania  japońskiego kapitału – poprawić kondycję rosyjskiej gospodarki  

i zmniejszyć jej zależność od eksportu węglowodorów. Zdaniem niektórych  

w sprzyjających okolicznościach międzynarodowych, Japonia mogłaby być tym dla Rosji 

w Azji, czym są dla niej Niemcy w Europie, to znaczy partnerem technologicznym  

i kapitałowym do wspólnych przedsięwzięć gospodarczych. Dobre i owocne relacje  

z Japonią mogłyby również łagodzić rosnącą zależność Moskwy od relacji z Chinami. 

 

W tym kontekście od kilku lat coraz większą uwagę poświęca się kwestii rozwoju 

japońsko-rosyjskich stosunków gospodarczych, które jednak nadal rozwijają się 

zdecydowanie poniżej potencjału. Wymiana zmniejszyła się przejściowo jeszcze  

w wyniku sankcji nałożonych na Rosję przez Japonię w związku sytuacją na Ukrainie.  

W 2016 roku eksport Japonii do Rosji wart był jedynie 5,1 mld dolarów i stanowił 0,84 

procenta eksportu Japonii (spadek w stosunku do lat 2014 i 2015), a import z Rosji 11,3 

mld dolarów, czyli 1,9 procenta całego importu tego państwa (spadek w stosunku do lat 

2014 i 2015). W przypadku Rosji w tym samym roku eksport do Japonii wart był 9,38 

mld dolarów i stanowił 3,3 procent całego eksportu (co oznaczało spadek w stosunku do 

lat 2014 i 2015), a import z Japonii wart był 6,68 mld dolarów i stanowił 3,7 procenta 

całego importu (co oznaczało nieznaczny wzrost w stosunku do 2015 roku i spadek  

w stosunku do 2014 roku). W tym okresie Japonia eksportowała do Rosji przede 
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wszystkim samochody, części zamienne i maszyny budowlane (blisko 60 procent 

eksportu Japonii do Rosji). Nadwyżka eksportowa Rosji w relacjach z Japonią wynika  

z eksportu węglowodorów (ponad 80 procent eksportu Rosji do Japonii)  

i konsekwentnie maleje, częściowo ze względu na malejące zapotrzebowanie Japonii2. 

Wielkość obrotów w handlu zagranicznym między oboma państwami pokazuje, że wciąż 

nie można uznać japońsko-rosyjskich stosunków gospodarczych za strategiczne. 

Ważnym krokiem na drodze do wypełnienia tej próżni i wykorzystania szans, jakie stoją 

między gospodarkami Japonii i Rosji jest jednak utworzenie japońsko-rosyjskiego 

funduszu inwestycyjnego (RJIF) z udziałem RDIF i Japońskiego Banku Współpracy 

Międzynarodowej (JBIC) w sierpniu bieżącego roku. 6 grudnia 2017 roku ogłoszono, że 

fundusz zainwestuje w rosyjski sektor naftowy (Transnieft) 170 mln dolarów3. 

Pozytywny trend jest wzmacniany szybko rosnącą liczbą umów o współpracy między 

przedsiębiorstwami w zakresie różnych przedsięwzięć inwestycyjnych, także w nowych 

dla wzajemnych relacji sektorach gospodarki. 

 

2. Rozwój relacji dwustronnych od lutego do listopada 2017 
roku 
 

Na przestrzeni tego roku widoczne jest zwiększenie kontaktów oficjalnych między 

Japonią i Rosją. Jest to efekt obserwowanego przynajmniej od 2013 roku ocieplenia 

między państwami, które formalnie pozostają w stanie wojny, ale od dłuższego czasu 

wspólnie deklarują wzmożenie starań na rzecz podpisania traktatu pokojowego. Od 

czasu pierwszej od 11 lat wizyty rosyjskiego prezydenta w Japonii w grudniu 2016 roku, 

kiedy podpisano wiele wstępnych porozumień gospodarczych i rozpoczęto negocjacje 

dotyczące ustalenia ram prawnych dla wspólnej aktywności na spornych wyspach, 

współpraca obu państw zaczyna przynosić pierwsze efekty. Poniżej prezentujemy  

i krótko omawiamy wszystkie najważniejsze wydarzenia ostatniego roku w stosunkach 

japońsko-rosyjskich. 

 

2.1. Spotkanie Kishidy i Ławrowa w Bonn 

 

17 lutego 2017 roku w Bonn odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych 

Japonii Fumio Kishidy i Rosji Sergieja Ławrowa4. Wspólnie zadeklarowano 

kontynuowanie starań na rzecz podpisania traktatu pokojowego, a także dyskutowano  

o kwestiach bezpieczeństwa w związku z działaniami Korei Północnej. W tej sprawie 

potwierdzono wspólne zaangażowanie na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych  

i twarde stanowisko wobec Pjongjangu. Oprócz tego ustalono, że japońsko-rosyjski 

dialog strategiczny będzie kontynuowany przez wiceministrów spraw zagranicznych 

Shinsuke Sugiyamę i Władimira Titowa. 

 

 

 



Raport Ośrodka Badań Azji | grudzień 2017 

8 |  

2.2. Japońsko-rosyjskie konsultacje obronne  

 

Ministrowie Kishida i Ławrow spotkali się drugi raz 20 marca br., kiedy rosyjski 

minister przybył do Japonii na konsultacje obronne5. Ponownie podkreślono 

zaangażowanie w proces negocjacji dążących do podpisania traktatu pokojowego, 

nawiązując do spotkania premierów obu państw z grudnia poprzedniego roku. Obiecano 

starania na rzecz szybszego zakończenia negocjacji w sprawie ram prawnych 

dotyczących wspólnej aktywności gospodarczej na Kurylach Południowych. Przywołano 

potrzebę pochylenia się nad kwestią ustalenia dodatkowych przejść granicznych, a także 

studium wykonalności dla stworzenia stałego połączenia lotniczego między Hokkaido  

i czterema spornymi wyspami. Oprócz tego rozmawiano o wydarzeniach w Syrii i na 

Ukrainie. Minister Kishida poprosił Rosję o konstruktywne zaangażowanie na rzecz 

poprawy sytuacji. Wskazuje to na niejednoznaczne i nietożsame z pozycją państw 

Zachodu stanowisko Japonii względem sytuacji na Ukrainie. 

 

W ramach wspomnianych konsultacji w sprawach bezpieczeństwa z udziałem ministra 

Kishidy i minister obrony Tomomi Inady6, uzgodniono, że oba państwa będą naciskać 

Koreę Północną, by ta zaprzestała prowokacji i podporządkowała się rezolucjom Rady 

Bezpieczeństwa ONZ i innym porozumieniom. Ponownie podkreślono, że Japonia i Rosja 

będą współpracować w sprawie Korei Północnej również na forum Narodów 

Zjednoczonych. Wyrażono także potrzebę wspólnego omówienia sytuacji koreańskiej  

z Chińską Republiką Ludową. Inne tematy spotkania to obrona przeciwrakietowa. 

Zdaniem Rosji amerykańskie instalacje antyrakietowe w Azji Wschodniej mają 

możliwości niewspółmierne do skali zagrożenia wywoływanego polityką Korei 

Północnej i przez to zwiększają niestabilność regionalnego systemu bezpieczeństwa7. 

Minister Kishida podkreślił, że Japonia tworzy system obrony przeciwrakietowej po to, 

by móc odeprzeć zagrożenie płynące z Korei Północnej, a instalacje nie są wymierzone  

w Rosję. Dyskutowano również o działaniach Chin na Morzu Południowochińskim. 

Ministrowie Kishida oraz Inada poinformowali Rosjan, że fakt umieszczenia na spornych 

wyspach rakiet ziemia-woda przez Rosję wzbudza zaniepokojenie Japonii8. Japonia nie 

jest zadowolona z rosnącej aktywności rosyjskiego lotnictwa w pobliżu swojej 

przestrzeni powietrznej. Potwierdzono, że jeżeli zapowiedzi ministra Szojgu  

o utworzeniu na Kurylach dodatkowej jednostki wojskowej są prawdziwe, nie zgadza się 

to ze stanowiskiem Japonii. Oprócz tego zdecydowano o kontynuowaniu rozmów 

dwustronnych na szczeblu ministrów obrony i wspólnych ćwiczeń dotyczących 

ratownictwa morskiego. Ustalono też, że okręty treningowe Japońskich Morskich Sił 

Samoobrony odwiedzą jeden z rosyjskich portów jeszcze w tym roku9. Oprócz tego 

zapowiedziano zwiększenie współpracy dwustronnej w zakresie zwalczania zagrożeń 

niekonwencjonalnych, takich jak terroryzm oraz przestępczość narkotykowa w oparciu 

o dotychczasowe pozytywne doświadczenia. 
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2.3. Wizyta Shinzo Abe w Moskwie 

 

27 kwietnia 2017 roku premier Japonii Shinzo Abe przybył z wizytą do Moskwy, gdzie 

spotkał się z Władimirem Putinem10. W kwestii negocjacji dotyczących podpisania 

traktatu pokojowego, strony potwierdziły poprzednie ustalenia i zgodziły się, że należy 

stworzyć możliwość wizyty poprzednich mieszkańców Wysp Kurylskich na grobach ich 

bliskich drogą lotniczą. Ustalono również, że Japonia wyśle delegację złożoną ze 

specjalistów sektora publicznego i prywatnego, którzy zbadają potencjalne możliwości 

wspólnej aktywności ekonomicznej na spornych wyspach. Zdecydowano również  

o utworzeniu dodatkowych morskich przejść granicznych dla podróżujących na 

Habomai Japończyków. Ma to być wyraźny sygnał dla obywateli Japonii i Rosji, że obu 

państwom naprawdę zależy na podpisaniu traktatu pokojowego i obecne ustalenia to 

ważna część większych negocjacji prowadzących do tego celu.  

 

Poruszono również tematy z zakresu bezpieczeństwa i zwalczania zagrożeń 

terrorystycznych. Omówiono także postępy wspólnego japońsko-rosyjskiego programu 

szkolenia specjalistów ds. zwalczania przestępczości narkotykowej w Afganistanie i Azji 

Centralnej pod nazwą „Domodiedowo-2”. Potwierdzono również, że Japonia i Rosja będą 

współpracować nad rozwiązaniem problemu północnokoreańskiego na forum ONZ. 

Przywódcy wymienili opinie na temat sytuacji w Syrii i na Ukrainie. Zdaniem 

japońskiego premiera porozumienia mińskie to tylko część rozwiązania i wszystkie 

zainteresowane strony, w tym Rosja, powinny podjąć „konstruktywne działania”. 

 

2.4. Podpisanie nowej umowy podatkowej z Rosją 

 

24 marca br. japońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało  

o rozpoczęciu negocjacji zmian w umowie dotyczącej unikania podwójnego 

opodatkowania w zakresie podatku dochodowego między Japonią i Rosją, która została 

zawarta jeszcze ze Związkiem Radzieckim w 1986 roku11. Według komunikatu nowa 

umowa miała wzmocnić i ujednolicić przepisy dotyczące zakresu opodatkowania 

dochodu w obu państwach, skutecznie eliminując problem podwójnego opodatkowania 

dochodu i uchylania się od opodatkowania. Celem podpisania umowy miało być 

pobudzenie inwestycji i wymiany gospodarczej między Japonią i Rosją.  

 

7 września 2017 roku we Władywostoku ambasador Japonii w Rosji Toyohisa Kozuki 

oraz rosyjski wiceminister finansów Ilja Trunin podpisali tę nową umowę12. W zakresie 

opodatkowania dochodu przedsiębiorstw, konwencja przewiduje, że jeżeli 

przedsiębiorstwo ma zakład w jednym z dwu państw, poprzez który działa gospodarczo 

na terytorium tego państwa, opodatkowuje się jedynie dochód tego zakładu, a nie cały 

dochód przedsiębiorstwa. Umowa wprowadza również redukcję i ulgi w podatkach od 

zysków kapitałowych, a także tworzy ramy do wymiany informacji podatkowej między 
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oboma państwami. Podpisanie tej umowy ma zachęcić japońskie przedsiębiorstwa do 

inwestycji w Rosji i być może przyczyni się do wzrostu wymiany handlowej. 

 

2.5. Spotkanie premiera Japonii i prezydenta Rosji na szczycie G20 

 

7 lipca 2017 roku przy okazji szczytu państw grupy G20 w Hamburgu doszło do 

krótkiego spotkania premiera Japonii i prezydenta Rosji13. W krótkiej rozmowie 

przywódcy jeszcze raz dyskutowali o kwestii podpisania traktatu pokojowego  

i potwierdzili, że rozwój współpracy przebiega zgodnie z planem. Wspólnie wyrażono 

zadowolenie ze skutków wizyty japońskiej delegacji na Wyspach Kurylskich. Ustalono, 

że w oparciu o dotychczasowe doświadczenia pod koniec sierpnia powinny się odbyć 

konsultacje ministerialne dotyczące ram prawnych wspólnej działalności ekonomicznej 

na spornym terytorium w przyszłości. Premier Abe przekazał Władimirowi Putinowi 

japońskie stanowisko dotyczące utworzenia na spornym obszarze Wysp Kurylskich 

specjalnej strefy ekonomicznej w formacie TOR14. Ponadto premier Abe zachęcił Rosję 

do poprawy jej relacji ze Stanami Zjednoczonymi. Oprócz tego potwierdzono rozwijanie 

współpracy ekonomicznej według wcześniej ustalonych planów. 

 

2.6. Wizyta japońskiej oficjalnej delegacji na Kurylach 

 

Zgodnie z ustaleniami wizyty premiera Abe w Rosji w kwietniu tego roku, na początku 

lipca 2017 roku japońska delegacja złożona z przedstawicieli 32 prywatnych firm, 

przedstawicieli rządu centralnego i władz Hokkaido odbyła historyczną wizytę na 

wyspach Kunaszyr, Szykotan i Iturup15. Delegacji przewodniczył specjalny doradca 

premiera Japonii, Eiichi Hasegawa. Podczas wizyty władze obwodu sachalińskiego,  

w jurysdykcji którego pozostają sporne wyspy z archipelagu Kuryli, przedstawiły 

Japończykom potencjalne możliwości współpracy gospodarczej w kilku obszarach.  

W obszarze energetyki na uwagę zasługuje japoński projekt budowy elektrowni 

wiatrowo-cieplnej (turbina wiatrowa współdziała z generatorem diesla) w Jużno-

Kurilsku, głównym mieście na wyspie Kunaszyr. Budowa takiej elektrowni zwiększyłaby 

produkcję energii elektrycznej na wyspie do sześciu megawatów, co wystarcza do 

rozbudowy lokalnych przetwórni rybnych. W dziedzinie transportu myśli się  

o współpracy w zakresie rozbudowy i unowocześnienia portów. 

 

2.7. Konsultacje Japonii i Rosji w ONZ 

 

24 lipca 2017 w Moskwie odbyły się japońsko-rosyjskie konsultacje dotyczące 

współpracy na forum ONZ16. W rozmowach uczestniczyli Satoshi Suzuki, wiceminister 

spraw zagranicznych Japonii, wiceminister spraw zagranicznych Rosji Giennadij Gatiłow 

oraz dyrektor departamentu ds. organizacji międzynarodowych w Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Rosji Aleksander Pankin. Poruszono tematykę Korei Północnej oraz 
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reformy Rady Bezpieczeństwa ONZ. Konsultacje przebiegały według planu podpisanego 

podczas wizyty Władimira Putina w Japonii w grudniu 2016 roku.  

 

2.8. Rozmowa ministrów spraw zagranicznych Japonii i Rosji podczas spotkania 

ministrów spraw zagranicznych ASEAN 

 

7 sierpnia 2017 podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych ASEAN w Manili 

doszło do spotkania nowego ministra spraw zagranicznych Japonii Taro Kono i ministra 

spraw zagranicznych Rosji Sergieja Ławrowa17. W sprawie sporu terytorialnego 

potwierdzono wszystkie poprzednie ustalenia. Przedmiotem konsultacji będzie 

ustalenie ram prawnych dla wspólnej działalności gospodarczej na wyspach kurylskich 

w oparciu o informacje zebrane podczas wizyty delegacji japońskiej w czerwcu. 

Poruszono również wymagające koordynacji tematy dotyczące umowy o unikaniu 

podwójnego opodatkowania i przygotowań do kolejnego szczytu we wrześniu. 

Ponownie zadeklarowano wspólne działania na rzecz zwalczania zagrożenia 

północnokoreańskiego. 

 

2.9. Bezwizowe podróże byłych japońskich mieszkańców na Habomai, Kunaszyr i 

Iturup 

 

30 sierpnia 2017 roku grupa 57 byłych mieszkańców Wysp Kurylskich odwiedziła 

wyspy Jurij i Zielonyj w archipelagu Habomai, który wchodzi w skład terytorium 

spornego między Japonią i Rosją18. Celem podróży było odwiedzenie grobów bliskich. 

Możliwość podróży pojawiła się dzięki ustaleniom na spotkaniu premiera Shinzo Abe  

i prezydenta Władimira Putina z 27 kwietnia 2017, kiedy to ustalono nowe przejście 

graniczne i umożliwiono odbycie podróży drogą lotniczą. Mimo istnienia ruchu 

bezwizowego między Hokkaido i Wyspami Kurylskimi dla byłych mieszkańców już od 

1992 roku, w przeszłości byli mieszkańcy wysp musieli zawsze przechodzić kontrolę 

graniczną w pobliżu portu Jużno-Kurilsk na wyspie Kunaszyr. Dopiero po zakończeniu 

procedur mogli przemieszczać się na inne wyspy. Wydłużało to całą podróż do około 

sześciu godzin i wiązało się z ryzykiem odmowy wjazdu i zawrócenia do Japonii. 

Wprowadzenie ułatwień w podróżowaniu zostało szczególnie ciepło przyjęte przez 

mieszkańców Hokkaido. 23 września 2017 pierwsza grupa mieszkańców odbyła długo 

oczekiwaną podróż lotniczą na Kunaszyr i Iturup19. 

 

2.10. Wizyta premiera Abe na Wschodnim Forum Ekonomicznym we 

Władywostoku 

 

7 września 2017 roku we Władywostoku premier Japonii Shinzo Abe uczestniczył we 

Wschodnim Forum Ekonomicznym (EEF), podczas którego już po raz dziewiętnasty 

spotkał się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem20. Ustalono pięć priorytetowych 

projektów w zakresie japońskiego zaangażowania gospodarczego, które nawiązują do 
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dorobku szczytu w Tokio w grudniu zeszłego roku. Są to: rozwijanie akwakultury 

owoców morza, budowa szklarni do upraw warzyw, budowa siłowni wiatrowych, 

projekty zmierzające do zmniejszenia liczby odpadów. Wyrażono przy tym nadzieję, że 

strony stworzą ramy prawne, które umożliwią realizację tych przedsięwzięć bez 

naruszenia suwerenności żadnej ze stron. Strony spodziewają się, że w przyszłości uda 

się zrealizować w ten sposób również inne projekty, jak na przykład remont latarni 

morskiej w Kaigara, która ma zapewnić większe bezpieczeństwo żeglugi w regionie.  

 

W sferze bezpieczeństwa ustalono, że w listopadzie i grudniu Japonię odwiedzą rosyjscy 

generałowie Oleg Saliukow, dowódca sił lądowych FR i Walery Gierasimow, szef sztabu 

generalnego sił zbrojnych FR. Generałowie będą dyskutować z Japończykami  

o współpracy obronnej i w dziedzinie bezpieczeństwa. W sferze gospodarczej premier 

Abe i prezydent Putin wyrazili ponadto zadowolenie z faktu podpisania umowy  

o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz dotychczasowej działalności powołanego 

na mocy ustaleń szczytu z grudnia 2016 wspólnego japońsko-rosyjskiego funduszu  

o wartości miliarda dolarów, zarządzanego przez Japoński Bank Współpracy 

Międzynarodowej (JBIC) i Rosyjski Bezpośredni Fundusz Inwestycyjny (RFID). 

Uzgodniono dalsze japońskie zaangażowanie gospodarcze według ośmiopunktowego 

planu z Soczi. Rosjanie liczą, że nacisk będzie przesuwał się na gospodarkę cyfrową  

i wysokie technologie, zaś premier Abe przywołał znane już obszary ujęte w planie  

z Soczi. Oprócz tego podpisano pięćdziesiąt sześć dokumentów publicznych 

 i prywatnych.  

 

2.11. Spotkanie Shinzo Abe i Władimira Putina podczas szczytu APEC 

 

10 listopada 2017 roku podczas szczytu APEC w Da Nang w Wietnamie doszło do 

dwudziestego spotkania Shinzo Abe i Władimira Putina21. Podczas rozmowy 

potwierdzono wszystkie ustalenia poprzednich szczytów. Uzgodniono, że strony bedą 

pracować nad zapewnieniem szerszego dostępu do Wysp Kurylskich dla byłych 

mieszkańców i pierwszych efektów tych działań można się spodziewać już w przyszłym 

roku. 

 

2.12. Wizyta ministra spraw zagranicznych Japonii w Rosji 

 

W dniach 23-25 listopada 2017 roku minister spraw zagranicznych Japonii Taro Kono 

złożył wizytę w Rosji22. Podczas tej wizyty spotkał się z wicepremierem FR, 

przewodniczącym japońsko-rosyjskiego komitetu ds. handlu i współpracy 

ekonomicznej, Igorem Szuwałowem oraz ministrem spraw zagranicznych Rosji 

Siergiejem Ławrowem. Japoński minister raz jeszcze zaznaczył, że japońsko-rosyjska 

współpraca ekonomiczna musi odbywać się z poszanowaniem stanowiska obu stron  

(tj. nie może naruszać suwerenności Japonii na spornych wyspach). Poruszono również 

temat Korei Północnej, zaznaczając, że denuklearyzacja Półwyspu leży w interesie i jest 
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wspólnym celem Japonii i Rosji. Podczas konferencji prasowej minister Ławrow wyraził 

niezadowolenie z powodu rosnącej obecności militarnej Stanów Zjednoczonych  

w krajach graniczących z Rosją, w tym w Japonii, niejako oskarżając Waszyngton, że ten 

wykorzystuje sytuację koreańską do własnych celów23. Był to swego rodzaju test 

spoistości stanowiska japońskiego i trwałości relacji japońsko-amerykańskich. Minister 

Kono odpowiedział, że Japonia nie jest zainteresowana zmianą władzy w Pjongjangu,  

a jedynie obroną swojego terytorium przed północnokoreańskim zagrożeniem 

militarnym. 

 

3. Ocena postępów we wzajemnych stosunkach Japonii i Rosji 
 

Obserwowane szczególnie w ciągu ostatniego roku ocieplenie stosunków między 

Japonią i Rosją mimo dużej determinacji ze strony japońskiego rządu wciąż nie 

przyniosło satysfakcjonującego dla Japonii rozstrzygnięcia kwestii sporu terytorialnego 

o Kuryle Południowe. Zdaniem niektórych krytyków polityki japońskiego rządu, polityka 

ustępstw i małych kroków nie jest w stanie spełnić pokładanych w niej oczekiwań  

i doprowadzić do przekazania przez Rosję Japonii wszystkich spornych wysp24. Mimo 

częstych spotkań na najwyższym szczeblu i szczególnych starań przede wszystkim 

strony japońskiej, stan relacji japońsko-rosyjskich pokazuje, że do podpisania traktatu 

pokojowego w formule, która byłaby satysfakcjonująca dla obu państw, nadal jest 

jeszcze bardzo daleko. Póki co wydaje się, że Rosja sygnalizuje możliwość ustępstw tylko 

po to, by zaangażować japoński kapitał na rzecz rozwoju rosyjskiego Dalekiego 

Wschodu i modernizacji przemysłu, nie dokonując żadnych realnych koncesji. Oprócz 

oczywistej dynamiki wyrażającej się w liczbie kontaktów oficjalnych, na uwagę 

zasługuje również intensyfikacja dyskusji w grupach roboczych w celu stworzenia 

wspólnych ram prawnych dla działalności gospodarczej na spornym terytorium, a także 

oficjalna wizyta japońskiej delegacji na Wyspach Kurylskich. Również konsekwentne 

wprowadzanie ułatwień w podróżowaniu dla byłych japońskich mieszkańców to dowód 

na poprawę relacji japońsko-rosyjskich. 

 

Mimo intensywnych zabiegów dyplomatycznych oraz wbrew zamierzeniom  

i oczekiwaniom Rosji rok 2017 nie przyniósł jeszcze szczególnego zwiększenia 

japońskiego zaangażowania inwestycyjnego w Rosji. Podpisane do tej pory umowy 

gospodarcze to głównie protokoły ustaleń, a nie ostateczne kontrakty. Większość tych 

umów wywodzi się jeszcze z czasów wizyty premiera Abe w Soczi w maju 2016 roku  

i wizyty prezydenta Putina w Japonii w grudniu 2016. Na ocenę efektów współpracy 

gospodarczej Japonii i Rosji na rosyjskim Dalekim Wschodzie, a przede wszystkim 

spornych wyspach jest więc jeszcze za wcześnie. W przypadku aktywności na spornych 

wyspach główną przyczyną tego stanu rzeczy jest brak jasnego środowiska prawnego, 

nad którym obie strony dopiero pracują. Inną przyczyną jest wciąż negatywne 

postrzeganie Rosji jako miejsca robienia interesów przez japońskich partnerów. Mimo 
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to wydaje się, że oparte na synergii projekty unowocześniania rosyjskiej bazy 

przemysłowej mają szanse powodzenia25. Natomiast wielkie, medialne i przywoływane 

od czasu do czasu przez Rosję projekty, takie jak chociażby pomysł realizacji rurociągu  

z Sachalinu na Hokkaido czy budowa mostu kolejowego i drogowego między Japonią  

a Azją kontynentalną nie są obecnie możliwe do realizacji26. Po pierwsze, rurociąg taki 

byłby bardziej w interesie Moskwy niż Tokio, która mogłaby do Japonii sprzedawać gaz, 

chociaż realizowany miałby być przede wszystkim z pieniędzy japońskich i przy 

wykorzystaniu know-how japońskich przedsiębiorstw. Po drugie, biorąc pod uwagę 

plany ponownego włączania większości japońskich reaktorów jądrowych oraz skrajnie 

negatywne trendy demograficzne, należy spodziewać się zmniejszenia zapotrzebowania 

Japonii na gaz, co stawia komercyjne powodzenie takich inwestycji pod znakiem 

zapytania. Również trudno oczekiwać powodzenia śmiałego pomysłu budowy mostu 

kolejowo-drogowego łączącego Japonię z Azją kontynentalną, biorąc pod uwagę 

astronomiczne koszty takiej inwestycji i fakt, że najbardziej wysunięta na północ duża 

wyspa Japonii, Hokkaido, jest rzadko zaludniona i systematycznie notuje odpływ 

mieszkańców na rzecz innych wysp. Mimo że japońska gospodarka opiera się na 

eksporcie, a rząd chce zwiększyć liczbę przybywających do kraju turystów, cały czas 

wydaje się, że transport morski i lotniczy będą w tym przypadku tańszym rozwiązaniem. 

Dużo bardziej prawdopodobny jest natomiast wzrost zaangażowania kapitałowego  

i technologicznego firm japońskich w mniejsze inwestycje z obszaru energetyki, 

rolnictwa i rybołówstwa na terytorium Rosji, co wynika z dotychczasowych ustaleń oraz 

trendów w rozwoju relacji między państwami i już się właściwie dokonuje. Powinna 

pomóc w tym podpisana przez strony nowa umowa o unikaniu podwójnego 

opodatkowania. 

 

Innym istotnym i bardzo widocznym w bieżącym roku obszar współpracy japońsko-

rosyjskiej jest powstrzymywanie niebezpiecznych działań Korei Północnej. Należy tu 

jednak zauważyć, że eskalacja napięć na Półwyspie Koreańskim, choć długoterminowo 

niekorzystna dla wszystkich zainteresowanych, ponieważ podważa status quo, jest 

najmniej niekorzystna dla Rosji. Jest tak dlatego, że nuklearna Korea Północna, godząca 

przede wszystkim w interesy amerykańskie, japońskie i niekiedy chińskie jest dla 

położonej w większości w Europie Rosji najmniejszym zagrożeniem. Oznacza to, że to 

bardziej Japonii niż samej Rosji może zależeć na zaangażowaniu w skuteczne 

rozwiązanie problemu koreańskiego. Pozwala to domniemywać, że wyraźny sprzeciw 

Rosji wobec nuklearyzacji Półwyspu powinien być traktowany z ograniczonym 

zaufaniem. Jednak takie zaangażowanie Moskwy – nawet jeśli będzie sprowadzać się do 

deklaracji, a nie realnego działania – i tak poprawia wizerunek Rosji na arenie 

międzynarodowej, za to Japonię znów sprowadza do roli petenta, któremu na takim 

zaangażowaniu zależy. W średniej i dłuższej perspektywie może to utrudnić Japonii 

osiągnięcie swoich celów strategicznych w relacjach z Rosją i oddać Moskwie inicjatywę. 

Należy się liczyć z tym, że Moskwa może w pewnych warunkach wykorzystywać długą 

historię przyjacielskich stosunków z Pjongjangiem na swoją korzyść. Jest to tym 
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silniejszy atut, że ostatnio obserwuje się oziębienie w relacjach Pjongjangu z Pekinem,  

a Japonia, podobnie jak Stany Zjednoczone, nie cieszy się zaufaniem przywódców Korei 

Północnej. Wydaje się, że właśnie dlatego Japonia żywo zainteresowania jest 

utrzymaniem poparcia Moskwy w zakresie powstrzymywania nuklearnych ambicji 

Korei Północnej. Rosja ma tutaj przewagę nad Japonią o tyle, że jako mocarstwo jądrowe 

o dużym potencjale konwencjonalnym szczególnie w siłach lądowych byłaby w stanie 

obronić się przed hipotetyczną eskalacją napięć na Półwyspie Koreańskim, a jako 

potencjalny sojusznik Pjongjangu w przypadku konfliktu wcale nie musiałaby się 

spieszyć ze zdecydowaną reakcją. 

 

4. Perspektywy 

 

W średniej i długiej perspektywie stosunki japońsko-rosyjskie będą poprawiać się. Oba 

państwa chciałyby zwiększyć swoje znaczenie na arenie międzynarodowej  

i długoterminowo wyraźnie poszukują przeciwwagi dla dominującego partnerstwa  

– w przypadku Japonii potencjalnej alternatywy dla Stanów Zjednoczonych dla 

zrównoważenia potęgi Chin, a w przypadku Rosji potencjalnej alternatywy dla Chin dla 

zrównoważenia potęgi Stanów Zjednoczonych. Trudno też nie zauważyć, że gospodarki 

Japonii i Rosji mogłyby też w pewnych warunkach funkcjonować komplementarnie. 

Japonia mogłaby być dostarczycielem kapitału i technologii, a Rosja surowców i siły 

roboczej. W dłuższym terminie Rosja mogłaby również zyskać status centrum dla 

japońskich produktów eksportowych na kraje Azji Centralnej. Wiele jednak będzie 

zależało od zmiany wizerunku Rosji i Rosjan w Japonii, a przede wszystkim 

rozstrzygnięć politycznych.  

 

Dlatego w krótszej perspektywie niezmiennie największym problemem w japońsko-

rosyjskich relacjach dwustronnych pozostanie nierozwiązania kwestia sporu 

terytorialnego. Bieżący rok, mimo dużych oczekiwań szczególnie po stronie japońskiej  

i wielu pozytywnych sygnałów, nie przyniósł jasnej i jednoznacznej odpowiedzi na 

pytanie, czy i na jakich warunkach sporne wyspy wrócą do Japonii. Trudno oczekiwać, że 

zmieni się to w najbliższej przyszłości, mimo nadziei wiązanych ze wspólną aktywnością 

gospodarczą na spornym terytorium, której jednak szersze ramy prawne nie są znane. 

Negocjacje wokół tej sprawy mogą zająć jeszcze wiele lat i choć prawie na pewno będą 

traktowane przez Japonię priorytetowo, trudno się spodziewać, że Rosja zrezygnuje ze 

swoich strategicznych interesów. Przeciwnie, najprawdopodobniej ograniczy się raczej 

do pozytywnych gestów bez większego znaczenia dla istoty problemu i będzie starać się 

wepchnąć Japonię w rodzaj zależności. Im większe i bardziej szczere zainteresowanie 

Japończycy okażą Rosji, tym więcej Rosja będzie starała się osiągnąć kosztem Japonii. 

Brak satysfakcjonujących Tokio postępów w relacjach z Rosją może jednak skłonić 

Japonię do poprawy trudnych relacji z Chinami i na jakiś czas spowolnić zbliżanie się do 

siebie Tokio i Moskwy. Tym bardziej nie należy się spodziewać jednak, że Rosja zmieni 
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swoją politykę, bowiem stara się ona utrzymać swoje szanse związane z japońskim 

zaangażowaniem, a jednocześnie nie dać partnerowi zbyt wiele przestrzeni. Jak do tej 

pory to podejście przyniosło Rosji same korzyści w relacjach z Japonią. 

 

Znaczenie czynnika kurylskiego w japońskiej polityce wewnętrznej może jednak maleć 

wraz z upływem lat. Czynnik ten nie ma bowiem dużego znaczenia dla większości 

elektoratu jak i japońskich przedsiębiorstw, które mogłyby chcieć inwestować w Rosji,  

a zainteresowane tematem wysp grupy wyborców są już w bardzo sędziwym wieku.  

Z biegiem lat problem stanie się coraz bardziej prestiżowy, a coraz mniej realny. Dlatego 

najbardziej należy się spodziewać połowicznego rozwiązania kwestii terytorialnej, ale 

trudno określić moment, kiedy takie rozwiązanie miałoby nastąpić. Należy obserwować 

postępy w tej sprawie, a szczególnie przyszłe ustalenia dotyczące wspólnej aktywności 

ekonomicznej na spornym terytorium. 

 

Równolegle do negocjacji dotyczących Kuryli i realizowania podpisanych protokołów 

ustaleń, będzie odbywać się jednak gra wokół nuklearyzacji Korei Północnej. Rosyjskie 

zaangażowanie wokół tego problemu i poparcie dla sankcji wobec Pjongjangu teraz  

i w przyszłości może się okazać bardzo potrzebne Japończykom i należy się spodziewać, 

że będą oni o takie poparcie zabiegać również w kolejnych latach. Czynnik ten będzie 

miał znaczenie tak długo, jak Stany Zjednoczone nie zmienią radykalnego kursu wobec 

Korei Północnej albo tak długo, jak Pjongjang nie zrezygnuje z rozwijania pocisków 

balistycznych. Znaczenie czynnika północnokoreańskiego w japońskiej polityce 

wewnętrznej, ale także polityce zagranicznej będzie więc rosło jeszcze przez jakiś czas,  

a Rosja zyska przez to kolejny instrument oddziaływania na Japonię. Ponadto, gdyby  

w pewnych warunkach udało się zmienić japońską konstytucję i rozpocząć zbrojenia na 

pełną skalę, zakończone na przykład uzyskaniem przez Japonię broni nuklearnej, to  

w takiej hipotetycznej sytuacji brak sprzeciwu Rosji jako stałego członka Rady 

Bezpieczeństwa ONZ przy niemal pewnym sprzeciwie Chin i trudnej do przewidzenia 

reakcji Stanów Zjednoczonych również może okazać się cenny dla Japonii. 
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7 Chodzi tu prawdopodobnie o oparty na niszczycielach amerykański system Aegis i warte miliard 
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wynika ze wznowienia relacji między marynarkami, co nastąpiło jesienią 2016 roku. Patrz: Two Japanese 
Self-Defense Force ships arrive in Vladivostok on visit, TASS, 14.10.2017, 
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25 Na uwagę zasługuje na przykład montownia samochodów elektrycznych marki Prometheus, której 
otwarcie zaplanowano na rok 2018. Montownia ma początkowo produkować ok. 5000 pojazdów 
elektrycznych rocznie. Więcej w: Japanese corporation Arai Shoji signed an agreement with the government 
of Primorsky Territory, Oreanda.ru, 29.11.2016,  
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https://sputniknews.com/world/201709071057161266-japan-sakhalin-hokkaido-transport-bridge 
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