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Japońskie sankcje na Rosję – radykalne 

ochłodzenie stosunków Tokio i Moskwy  

 

W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę poważnemu pogorszeniu uległy stosunki japońsko-

rosyjskie. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami rząd Japonii wprowadził przeciw 

Rosji szerokie sankcje. Mocno wsparł również walczącą Ukrainę. Jest to 

najpoważniejszy kryzys w relacjach japońsko-rosyjskich od czasów rozpadu ZSRR.  

Obecny stan relacji Tokio i Moskwy bardzo oddala i tak już nikłą możliwość szybkiego 

podpisania traktatu pokojowego (oba państwa nie podpisały go po II wojnie światowej; 

formalnie pozostają w stanie wojny) oraz rozwiązania kwestii sporu terytorialnego  

o Wyspy Kurylskie. Postawa Tokio wobec Moskwy z jednej strony wynika z japońskich 

interesów, którym służy stabilność w Europie oraz niepodległa Ukraina, a z drugiej 

strony właśnie z historycznych zaszłości i konfliktów z Moskwą. Nie bez znaczenia jest 

także fakt usytuowania Japonii w ramach szeroko pojętego Zachodu i jej status 

kluczowego sojusznika Stanów Zjednoczonych. 

Znaczne pogorszenie się stosunków japońsko-rosyjskich wzbudziło zainteresowanie 

niektórych mediów i rozpaliło spekulacje dotyczące ewentualnego siłowego 

rozstrzygnięcia kwestii sporu terytorialnego przez Japonię. Wydaje się pewne, że do 

takiego militarnego rozwiązania nie dojdzie – nie byłoby to bowiem ani rozsądne, ani  

w interesie Japonii. Można natomiast spodziewać się różnego rodzaju prowokacji 
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rosyjskich. Prowokacje te mogą przybierać formę zwiększonej obecności na spornych 

wyspach, projekcji siły w pobliżu japońskich wód terytorialnych, a także nasilenia 

działań dezinformacyjnych i cyberataków na różne cele w Japonii oraz związane  

z Japonią cele za granicą. Pewne działania w tym kierunku już się rozpoczęły. Rośnie 

również prawdopodobieństwo ataków terrorystycznych. W tym kontekście szczególnie 

istotne wydaje się monitorowanie i przeciwdziałanie ryzyku takich ataków wobec 

japońskich placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz japońskich przedsiębiorstw 

działających w Polsce. 

 

24 lutego Siły Zbrojne Federacji Rosyjskiej rozpoczęły pełną inwazję na Ukrainę. Agresja ta 

spotkała się z powszechnym potępieniem międzynarodowym (zgodnie z interesem Rosji  

w ONZ wypowiedziały się jedynie cztery państwa)1. Jeszcze przed eskalacją, kiedy na temat 

ataku jedynie spekulowano, Japonia już była w gronie państw, które zadeklarowały 

wprowadzenie na Moskwę sankcji, gdyby ta zdecydowała się zaatakować Kijów. 

Początkową reakcję Tokio na rosyjską agresję autor opisał w swoim wcześniejszym 

komentarzu, do którego odnosi przypis2.  

 

Sankcje oraz wsparcie Ukrainy  

 

Jeszcze 23 lutego tokijskiego czasu, w związku z wcześniejszym uznaniem części obwodów 

donieckiego i ługańskiego Ukrainy za niepodległe państwa przez Rosję i rosyjską inwazją na 

Ukrainę,  Japonia wprowadziła pierwsze sankcje na rosyjski bank centralny. Sankcje dotyczą 

zatrzymania obrotu rosyjskim długiem oraz zamrożenia aktywów i wpisania niektórych 

osób na listę objętych zakazem wjazdu do Japonii3. 24-25 lutego wprowadzono 

ograniczenia eksportowe wysokich technologii podwójnego zastosowania, w tym 

półprzewodników4. 27 lutego Japonia dołączyła do innych państw do odcięcia rosyjskich 

instytucji finansowych od systemu SWIFT dokonywanego przez inne państwa5. 28 lutego 

Tokio dołączyło do unijnych, amerykańskich i brytyjskich sankcji zakazujących transakcji  
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z rosyjskim bankiem centralnym, rosyjskim Ministerstwem Finansów oraz państwowym 

funduszem inwestycyjnym. Kolejne sankcje dotyczyły zamrożenia relacji z niektórymi 

urzędnikami oraz oligarchami; do listy systematycznie dochodzą nowe nazwiska6. Na 

początku marca zdecydowano dodatkowo o zamrożeniu aktywów kolejnych rosyjskich 

banków7 oraz wstrzymaniu eksportu urządzeń do rafinacji ropy naftowej8. Wprowadzono 

również sankcje na trzy banki białoruskie oraz rozszerzono listę dóbr i usług podwójnego 

zastosowania, których eksport do Rosji jest zakazany9. Kolejne dni przyniosły dodawanie do 

listy sankcyjnej kolejnych nazwisk osób fizycznych, a następnie zakaz eksportu luksusowych 

pojazdów z Japonii do Rosji10. 5 kwietnia japońskie Ministerstwo Finansów wypowiedziało 

się za odebraniem Rosji prawa do klauzuli najwyższego uprzywilejowania (most-favoured 

nation status)11. Co istotne, zdecydowano też o wycofaniu się z importu rosyjskiego węgla  

i ropy12 (Japonia importuje z Rosji mniej więcej 12 procent węgla i cztery procent ropy). 

Widać zatem, że zakres i dotkliwość japońskich sankcji na Rosję nie odbiegają od 

podobnych sankcji amerykańskich czy europejskich. Co naturalne, doprowadziło to do 

znacznego pogorszenia stosunków japońsko-rosyjskich, zdecydowanie najpoważniejszego 

od czasów upadku ZSRR.  

Sankcjom na szczeblu rządowym towarzyszyły pewnego rodzaju sankcje sektora 

prywatnego. Od 24 lutego do dziś o wycofaniu się z rynku albo ograniczeniu działalności  

w Rosji zdecydowało wiele japońskich przedsiębiorstw13, między innymi Marubeni oraz 

Toyota14, chociaż niektóre przedsiębiorstwa nadal działają w Rosji. Według ankiety 

przeprowadzonej przez Jetro pośród 211 firma japońskich działających w Rosji nawet 43 

procent ograniczyło lub wstrzymało działalność w Rosji, a 6 procent planuje całkowite 

wycofanie się z tego rynku15.  

Japońskim sankcjom publicznym i prywatnym na Rosję towarzyszyło praktyczne wsparcie 

ukraińskiego wysiłku obronnego poprzez bezprecedensowe dostawy kamizelek 

kuloodpornych, rękawic, namiotów i hełmów16, a także pomocy humanitarnej, na przykład 

żywnościowej w wysokości 28 milionów dolarów17. Łącznie dla Ukrainy oraz państw, które 

przyjmują ukraińskich uchodźców, Japonia chce przeznaczyć 200 milionów dolarów 

pomocy18. Ponadto niektórzy japońscy przedsiębiorcy oraz celebryci udzielili Ukrainie 

hojnego wsparcia z własnych funduszy. Na przykład właściciel grupy Rakuten, miliarder 
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Hiroshi Mikitani, wsparł pomoc humanitarną kwotą 8,7 mln dolarów19, a znany piosenkarz 

Yoshiki Hayashi pomógł zebrać 9 milionów dolarów20. Oprócz tego, według 

niepotwierdzonych informacji, nawet 70 Japończyków mogło dołączyć do cudzoziemskiego 

legionu walczącego na Ukrainie21. Japonia już od 2014 jest jednym z największych 

sojuszników Ukrainy (w latach 2014-2016 przekazała w ramach różnej pomocy blisko dwa 

miliardy dolarów)22.  Od wielu lat jest też jednym z największych dostarczycieli pomocy 

rozwojowej (ODA). Istotnym novum niewątpliwie są dostawy sprzętu obronnego dla 

Ukrainy, możliwe dzięki zniesieniu autoembarga na eksport uzbrojenia przez rząd Shinzo 

Abe w 2014 roku. 

 

Reakcja Rosji 

 

Rosja odpowiedziała na japońskie sankcje wycofaniem się z rozmów pokojowych  

i negocjacji dotyczących rozwiązania sporu terytorialnego. Zdecydowała również  

o wstrzymaniu wspólnej aktywności gospodarczej na spornych wyspach oraz programu 

podróży bezwizowych, którym objęci byli dawni mieszkańcy spornych wysp, a który 

umożliwiał im swobodniejsze odwiedzanie grobów przodków23. Japonia została też wpisana 

na listę państw nieprzychylnych Rosji24. Niezadowoleni ze stanu relacji japońsko-rosyjskich 

Rosjanie w charakterystyczny dla siebie sposób odnieśli się do amerykańsko-japońskich 

ćwiczeń na Morzu Wschodniochińskim i Filipińskim, grożąc Japonii odwetem, jeśli ta będzie 

rozwijać współpracę wojskową z USA25. Opisane tu kroki Rosji wskazują, że posługuje się 

terrorem, czyli tzw. taktyką słabego, ponieważ nie może  

w inny sposób bronić się przed negatywnymi następstwami decyzji własnego kierownictwa  

i skoordynowanej odpowiedzi międzynarodowej, do której przyłączyła się Japonia. 

Oprócz tego, świeżo po ogłoszeniu sankcji wydarzył się cyberatak, którego ofiarą padła 

firma Toyota. W wyniku ataku na Kojima Industries, jednego z dostawców części z tworzyw 

sztucznych, korporacja była zmuszona wstrzymać produkcję pojazdów na 28 liniach 

produkcyjnych w czternastu fabrykach na jeden dzień. Ocenia się, że uszczupliło to 

produkcję Toyoty o 13 000 pojazdów. Nie można wykluczyć, że do ataku przyczyniły się 
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czynniki rosyjskie. Odkrytemu na serwerze firmy Kojima wirusowi towarzyszyła bowiem 

wiadomość w języku angielskim, co sugeruje, że atakujący mógł pochodzić spoza Japonii26.   

 

Wnioski 

 

Sankcje oraz obecny stan relacji japońsko-rosyjskich wywołany rosyjską agresją na Ukrainę 

bardzo oddalają i tak już niewielką możliwość szybkiego podpisania traktatu pokojowego 

(oba państwa nie podpisały go po II wojnie światowej; formalnie pozostają w stanie wojny) 

oraz rozwiązania kwestii sporu terytorialnego o Wyspy Kurylskie. Dokładniej rzecz biorąc 

chodzi o Kunaszyr, Iturup, Habomai i Shikotan, zwane przez Japonię Terytoriami 

Północnymi i zamieszkane przez blisko ćwierć miliona ludzi – w znakomitej większości 

Rosjan. Jest to bardzo poważna zmiana w stosunku do ocieplenia wzajemnych relacji 

obserwowanego w czasach, gdy szefem japońskiego rządu był Shinzo Abe (przede 

wszystkim w okresie 2012-2020). Swoista polityka zbliżenia z Rosją celem odzyskania 

spornych terytoriów nie przyniosła jednak pokładanych w niej nadziei, na których Moskwa 

umiejętnie żerowała. Polityka ta, jak się wydaje, była forsowana osobiście przede wszystkim 

właśnie przez Abe (spotkał się z rosyjskim prezydentem 27 razy)27 oraz blisko pięć tysięcy 

jeszcze żyjących byłych mieszkańców Wysp Kurylskich28. Pytanie, czy gdyby w tym 

momencie Japonia nie zdecydowała się na potępienie rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz 

sankcje, to negocjacje pokojowe posunęłyby się naprzód, pozostaje otwarte. Moim zdaniem 

jednak Rosja, odcięta od kapitału, rynków i nieodnosząca łatwych sukcesów na Ukrainie 

potrzebuje kontroli na spornymi wyspami bardziej niż kiedykolwiek, a w związku z tym 

należy zapomnieć o tym, że jakiekolwiek ustępstwa na jej rzecz mogłyby teraz doprowadzić 

do pomyślnego dla Japonii rozwiązania. Widać, że czynniki decyzyjne w Tokio mają tego 

świadomość i zupełnie słusznie podążają drogą inną niż na przykład Węgry. 

Teraźniejsza, tradycyjnie asertywna i podszyta nieufnością postawa Tokio wobec Moskwy 

 – której owocem są sankcje – z jednej strony wynika z długofalowych japońskich interesów, 

którym służy stabilność w Europie oraz niepodległa Ukraina, a z drugiej strony właśnie  

z historycznych zaszłości i konfliktów z Moskwą. Nie bez znaczenia jest także fakt 

usytuowania Japonii w ramach szeroko pojętego Zachodu i jej status kluczowego sojusznika 
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Stanów Zjednoczonych. Nie ukrywajmy, że taka postawa Japonii wobec Rosji jest 

wyjątkowo korzystna dla Polski i właśnie teraz warto jeszcze bardziej zabiegać o polsko-

japońską współpracę obronną. 

Znaczne ochłodzenie stosunków japońsko-rosyjskich i przekreślenie szans dla negocjacji 

wzbudziły zainteresowanie niektórych mediów i rozpaliły spekulacje dotyczące 

ewentualnego siłowego rozstrzygnięcia kwestii sporu terytorialnego przez Japonię. Jest 

niemal pewne, że do takiego militarnego rozwiązania nie dojdzie – nie byłoby bowiem ani 

rozsądne, ani w interesie Japonii. Jest tak również z tego powodu, że problem kurylski ma 

dla Tokio znaczenie coraz bardziej prestiżowe, a kontrola nad spornymi wyspami nie jest 

Japonii do niczego potrzebna, a wręcz przeciwnie. Ewentualne objęcie wysp w posiadanie 

wiązałoby się przecież z dużymi kosztami ekonomicznymi, politycznymi i obronnymi. 

Tymczasem już dziś Japonia (we współdziałaniu ze Stanami Zjednoczonymi) jest na 

Pacyfiku potęgą wojskową większą niż Rosja, najwyraźniej przygotowaną również do 

obrony swoich północnych granic. Przejęcie dodatkowych terytoriów na północy, które 

Japonia najprawdopodobniej słusznie uważa za swoje, nie poprawiłoby sytuacji na tyle, by 

takie koszty ponosić, zwiększać ryzyko po swojej stronie i odciągać własną uwagę od 

zagrożenia chińskiego na południu i północnokoreańskiego na zachodzie. Nie oznacza to, że 

Japonia nigdy nie odzyska spornych wysp. Teoretycznie mogłaby je odzyskać po upadku 

albo rozpadzie Rosji. 

Należy mieć jednak na uwadze, że przynajmniej do zakończenia wojny na Ukrainie napięcie 

wokół spornych terytoriów będzie rosnąć. Niewykluczone, że może dojść do prowokacji lub 

przypadkowej potyczki, która jednak nie powinna spowodować eskalacji zbrojnej (jak 

wskazano, taka eskalacja nie opłacałaby się ani Tokio ani Moskwie, zajętej konfliktem na 

Ukrainie). Należy spodziewać się przede wszystkim różnego rodzaju miękkich prowokacji 

rosyjskich. Prowokacje te mogą przybierać formę zwiększonej obecności na spornych 

wyspach, projekcji siły w pobliżu japońskich wód terytorialnych, a także nasilenia działań 

dezinformacyjnych i cyberataków29 na różne cele w Japonii oraz związane z Japonią cele za 

granicą. Pewne działania w tym kierunku już się rozpoczęły. W najgorszym razie można 

liczyć się ze zwiększonym prawdopodobieństwem ataków terrorystycznych na cele 

wojskowe i cywilne w Japonii. Hipotetycznie takie ataki będzie można z łatwością przypisać 
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na przykład Korei Północnej albo jakiemuś ugrupowaniu terrorystycznemu 

niepowiązanemu z Rosją. Moskwa ma tutaj pewne pole manewru, ponieważ w Japonii 

rośnie liczba zradykalizowanych, samotnych mężczyzn, co umożliwia stosunkowo łatwe 

znalezienie tzw. „samotnych wilków”30. Część tych mężczyzn ujawnia sympatie 

komunistyczne, chociaż nie zawsze łączone z tendencjami do przemocy31. Rosja natomiast, 

jeszcze jako ZSRR, wspierała w Japonii pewne aktywne i bardzo groźne organizacje 

terrorystyczne o profilu lewicowym32, a jej obecna ideologia jawnie nawołuje do 

rekonstrukcji Związku Radzieckiego33. W kontekście wyżej opisanych zagrożeń szczególnie 

istotne wydaje się monitorowanie i przeciwdziałanie ryzyku ataków wobec japońskich 

placówek dyplomatycznych i konsularnych oraz japońskich przedsiębiorstw działających  

w Polsce. 

 

Konrad Rumiński – analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji 

 

 
1 ONZ potępia Putina. Tylko cztery państwa wsparły Rosję, rp.pl. 02.03.2022, 
https://www.rp.pl/swiat/art35791861-onz-potepia-putina-tylko-cztery-panstwa-wsparly-rosje [dostęp: 
30.04.2022]. 
2 Konrad Rumiński, Stanowisko Japonii wobec rosyjskiej napaści na Ukrainę, Komentarz Ośrodka Badań Azji 
Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej, luty 2022, 
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/85/4f/854f7404-e943-44a5-ab96-17bb87fc2ac1/2022-
05_komentarz_osrodka_badan_azji_-_stanowisko_japonii_wobec_rosyjskiej_napasci_na_ukraine.pdf 
[dostęp: 30.04.2022]. 
3 Elaine Lies, David Dolan, Stephen Coates, Japan imposes sanctions on Russia over actions in Ukraine, 
Reuters.,23.02.2022, https://www.reuters.com/world/japan-imposes-sanctions-russia-over-actions-ukraine-
2022-02-23/ [dostęp: 30.04.2022]. 
4 Paresh Dave, Jeffrey Dastin, Explainer: The new U.S. export rules designed to freeze Russian tech, Reuters, 
25.02.2022, https://www.reuters.com/technology/new-us-export-rules-designed-freeze-russian-tech-2022-
02-25/ [dostęp: 30.04.2022]  
oraz Chang-Ran Kim, Kiyoshi Takenaka, Yuka Obayashi, Elaine Lies, David Dolan, Chris Reese, Gerry Doyle, 
Kim Coghill, Japan says energy supply secure as it promises more sanctions against Russia, Reuters, 25.02.2022, 
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-will-strengthen-sanctions-against-russia-target-banks-
2022-02-25/ [dostęp: 30.04.2022]. 
5 Kiyoshi Takenaka, Kantaro Komiya, Daniel Leussink, Andrew Cawthorne, Ed Osmond, Japan joins U.S., 
others in excluding Russia from SWIFT system, Reuters, 27.02.2022, 
https://www.reuters.com/business/finance/japan-joins-us-others-excluding-russia-swift-system-2022-02-27/ 
[dostęp: 30.04.2022]. 
6 Japan freezes assets of more Russian officials, oligarchs, Al-Jazeera, 08.03.2022, 
https://www.aljazeera.com/economy/2022/3/8/japan-freezes-assets-of-dozens-of-russian-officials-oligarchs 
[dostęp: 30.04.2022]. 
7 Tetsushi Kajimoto, Japan to freeze assets of four more Russian banks from April 2, Reuters, 03.03.2022, 
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-freeze-assets-four-more-russian-banks-april-2-2022-03-03/ 
[dostęp: 30.04.2022]. 

https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/85/4f/854f7404-e943-44a5-ab96-17bb87fc2ac1/2022-05_komentarz_osrodka_badan_azji_-_stanowisko_japonii_wobec_rosyjskiej_napasci_na_ukraine.pdf
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/u/85/4f/854f7404-e943-44a5-ab96-17bb87fc2ac1/2022-05_komentarz_osrodka_badan_azji_-_stanowisko_japonii_wobec_rosyjskiej_napasci_na_ukraine.pdf


8 | Konrad Rumiński 

 
8 Kantaro Komiya, Kim Coghill and Edwina Gibbs, Japan unveils new sanctions on Russians, bans refinery 
equipment exports, Reuters, 08.03.2022, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-freezes-assets-32-
more-russian-belarusian-officials-oligarchs-2022-03-08/ [dostęp: 30.04.2022]. 
9 Kantaro Komiya, Tetsushi Kajimoto, Sam Holmes, Jan Harvey, UPDATE 1-Japan to freeze assets of 3 
Belarusian banks, ban more exports to Russia, Reuters, 11.03.2022, https://www.reuters.com/article/ukraine-
crisis-japan-sanctions/update-1-japan-to-freeze-assets-of-3-belarusian-banks-ban-more-exports-to-russia-
idUSL2N2VE0RV [dostęp: 30.04.2022]. 
10 Kantaro Komiya, Japan to ban Russia-bound exports of luxury cars, goods from April 5, Reuters. 29.03.2022, 
https://www.reuters.com/business/autos-transportation/japan-ban-russia-bound-exports-luxury-cars-goods-
april-5-2022-03-29/  [dostęp: 30.04.2022]. 
11 Tetsushi Kajimoto, Japan MOF panel recommends revoking Russia's most-favoured-nation status, Reuters, 
05.04.2022, 
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/japan-mof-panel-recommends-revoking-russias-most-favoured-
nation-status-2022-04-05/ [dostęp: 30.04.2022]. 
12 Japan to phase out imports of Russian coal and oil, Asahi Shimbun, 09.04.2022, 
https://www.asahi.com/ajw/articles/14594454 [dostęp: 30.04.2022]. 
13 Over 750 Companies Have Curtailed Operations in Russia—But Some Remain, Yale School of Management, 
28.04.2022, https://som.yale.edu/story/2022/over-750-companies-have-curtailed-operations-russia-some-
remain [dostęp: 30.04.2022]. 
14 Minami Funakoshi, Hugh Lawson, Kannaki Deka, Tracking sanctions against Russia, Reuters Graphics, 
09.03.2022-28.04.2022, https://graphics.reuters.com/UKRAINE-CRISIS/SANCTIONS/byvrjenzmve/ [dostęp: 
30.04.2022]. 
15 Japanese Companies Suspend or Downsize Operations in Russia, Nippon.com, 07.04.2022, 
https://www.nippon.com/en/japan-data/h01301/ [dostęp: 30.04.2022]. 
16 Japan sends bulletproof vests from defense forces to Ukraine, Kyodo News, 08.03.2022, 
https://english.kyodonews.net/news/2022/03/d40ca384a198-update2-japans-defense-forces-to-send-
bulletproof-vests-to-ukraine.html [dostęp: 30.04.2022]. 
17 Megumi Iizuka, Japan provides US$28 million for humanitarian food assistance in Ukraine, Reliefweb/WFP, 
06.04.2022, https://reliefweb.int/report/ukraine/japan-provides-us28-million-humanitarian-food-assistance-
ukraine [dostęp: 30.04.2022]. 
18 Japan aid agency head vows support for Ukrainian evacuees, Kyodo News, 08.04.2022, 
https://english.kyodonews.net/news/2022/04/f0fadc5a770e-japan-aid-agency-head-vows-support-for-
ukrainian-evacuees.html [dostęp: 30.04.2022]. 
19 Japanese billionaire Hiroshi Mikitani donates ¥1 billion to Ukraine, The Japan Times, 27.02.2022, 
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/02/27/national/hiroshi-mikitani-ukraine-donation/  
[dostęp: 30.04.2022]. 
20 Jacob Uitti, Japanese Music Star Yoshiki Raises $9 Million for Ukraine, American Songwriter, 03.04.2022, 
https://americansongwriter.com/japanese-music-star-yoshiki-raises-9-million-for-ukraine/  
[dostęp: 30.04.2022]. 
21 Yusuke Kaite, Shu Hatakeyama, 70 Japanese apply to become volunteer soldiers in Ukraine, many ex-SDF 
personnel, The Mainichi, 02.03.2022, https://mainichi.jp/english/articles/20220302/p2a/00m/0na/007000c 
[dostęp: 30.04.2022]. 
22 Japan’s Assistance to Ukraine since March 2014, Ambasada Japonii na Ukrainie, marzec 2016, 
https://www.us.emb-japan.go.jp/english/html/ukraine-assistance.pdf [dostęp: 30.04.2022]. 
23 Russia to halt peace treaty talks with Japan over sanctions, Kyodo News, 22.03.2022, 
https://english.kyodonews.net/news/2022/03/e9da51ceb89c-urgent-russia-to-halt-peace-treaty-talks-with-
japan-over-sanctions.html [dostęp: 30.04.2022]. 
24 Keishi Nishimura, Japan lodges protest after Russia calls it ‘unfriendly’, Asahi Shimbun, 08.03.2022, 
https://www.asahi.com/ajw/articles/14567024 [dostęp: 30.04.2022]. 
25 Rosja grozi Japonii "krokami odwetowymi". To odpowiedź na japońsko-amerykańskie manewry, Polsat News, 
28.04.2022, https://www.polsatnews.pl/wiadomosc/2022-04-28/rosja-grozi-japonii-krokami-odwetowymi-to-
odpowiedz-na-japonsko-amerykanskie-manewry/ [dostęp: 30.04.2022]. 
26 Maria Henriquez, Toyota halts production after cyberattack on supplier, Security Magazine, 01.03.2022, 
https://www.securitymagazine.com/articles/97172-toyota-halts-production-after-cyberattack-on-supplier 
[dostęp: 30.04.2022]. 

https://www.japantimes.co.jp/news/2022/02/27/national/hiroshi-mikitani-ukraine-donation/


Japońskie sankcje na Rosję… | 9 

 
27 Joshua Walker, Hidetoshi Azuma, Shinzo Abe's unfinished deal with Russia, War On The Rocks, 11.09.2020, 
https://warontherocks.com/2020/09/shinzo-abes-unfinished-deal-with-russia/ [dostęp: 30.04.2022]. 
28 Michelle Ye Hee Lee, Julia Mio Inuma, How a war in Ukraine crushed the hopes of thousands of elderly 
Japanese, The Washington Post, 31.03.2022, https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/31/japan-
russia-islands-kuril/ [dostęp: 30.04.2022]. 
29 Japanese companies on alert for possible cyberattacks from Russia, Inquirer.net/The Japan News/ANN, 
01.03.2022, https://business.inquirer.net/342142/japanese-companies-on-alert-for-possible-cyberattacks-
from-russia [dostęp: 30.04.2022]. 
30 Julian Ryall, What’s driving Japan’s incel violence and South Korea’s ‘semen terrorism’?, South China Morning 
Post, 12.09.2021, https://www.scmp.com/week-asia/politics/article/3148447/whats-driving-japans-incel-
violence-and-south-koreas-semen [dostęp: 30.04.2022]. 
31 Miles Klee, JAPANESE INCELS ARE FIGHTING FOR A MARXIST REVOLUTION, MEL Magazine, 2019, 
https://melmagazine.com/en-us/story/japanese-incels-marxist-revolution-kakumeiteki-himote [dostęp: 
30.04.2022]. 
32 Chodzi tu przede wszystkim o tzw. Japońską Armię Czerwoną (日本赤軍; Nihon Sekigun; japoński 
odpowiednik RAF), działającą w latach 70 i 80 XX wieku i wspieraną finansowo przez Libię, Syrię i Koreę 
Północną, a pośrednio przez ZSRR.  
33 Rzecznik Kremla przekonuje: Odbudowa ZSRR jest niemożliwa, rp.pl. 08.12.2021, 
https://www.rp.pl/dyplomacja/art19178561-rzecznik-kremla-przekonuje-odbudowa-zsrr-jest-niemozliwa 
[dostęp: 30.04.2022]. 



                  Asia Research Centre Commentary 

                  Centre for Security Studies 

                  War Studies University 

                             April 30, 2022 

 

 

Japan sanctions Russia. The radical deterioration of relations  

between Tokyo and Moscow 

 

Konrad Rumiński 

 

Japanese-Russian relations have deteriorated significantly as a result of Russia's invasion of 

Ukraine. Already before the war, the Japanese government announced it would sanction 

Russia in case of its aggression, and then Tokyo has indeed introduced extensive sanctions 

against Moscow. Japan also strongly supported the Ukraine’s struggle against Russian 

invaders. This is the most serious crisis in Japanese-Russian relations since the collapse of 

the USSR. 

The current state of relations between Tokyo and Moscow makes it very difficult to sign a 

peace treaty quickly (both countries did not sign it after World War II; hence they are 

formally at war) and to resolve the territorial dispute over the Kuril Islands. Tokyo’s attitude 

towards Moscow results from Japanese interests, which benefit from stability in Europe and 

the existence of an independent Ukraine; it also results from past conflicts with Moscow. 

The facts that Japan is situated within the broadly understood West, and that it has a status 

United States’ key ally of the United States are obviously important as well. 

The significant deterioration in Japanese-Russian relations has aroused the interest of some 

media outlets and sparked speculations about a possible of their territorial disputes by way 

of force. Yet, it seems certain that such a military solution will not come about, as this would 

be neither reasonable nor in the interests of Japan. However, various kinds of Russian 

provocations may be expected. These provocations may take the form of an increased 

presence on disputed islands, a projection of force near Japanese territorial waters, and an 

increase in disinformation and cyber attacks against various targets in Japan and Japanese-
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related targets abroad. Some steps in this direction have already begun. The likelihood of 

terrorist attacks is also increasing. In this context, it seems particularly important to monitor 

and counteract the risk of such attacks against Japanese diplomatic and consular offices as 

well as Japanese enterprises operating in Poland. 


