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Japonia prawdopodobnie zapłaci więcej za 

amerykańską obecność wojskową 

 

Nawet 430 mln dolarów więcej rocznie może kosztować amerykańska obecność 

wojskowa w Japonii. Według informacji medialnych z końca listopada kwota, którą  

Tokio płaci za sojusz ze Stanami Zjednoczonymi miałaby wzrosnąć z 201,7 miliardów 

jenów (1,79 miliarda dolarów) do 250-299 miliardów jenów (2,17-2,6 miliarda dolarów). 

Wkrótce ma zostać podpisana nowa umowa w tej sprawie.  

Kwestia zwiększenia nakładów na utrzymanie wojsk amerykańskich w Japonii była 

przedmiotem ożywionej dyskusji między rządami obu państw. Tokio starało się 

utrzymać zaangażowanie przynajmniej na dotychczasowym poziomie, podczas gdy 

Amerykanie od dawna nalegali, by kwoty zostały zwiększone. Ostateczną uległość 

rządu Japonii w tej sprawie można wiązać z pogorszeniem się sytuacji bezpieczeństwa 

w regionie, co zmusza Stany Zjednoczone do mobilizowania większych sił  

i bezpośrednio przekłada się na wzrost kosztów stacjonowania w Japonii.  

Biorąc pod uwagę fakt, że sytuacja bezpieczeństwa poważnie pogarsza się również  

w naszym regionie, należy się spodziewać, że Amerykanie przy najbliższej okazji 

poproszą polski rząd o przynajmniej podobne zwiększenie nakładów związanych  

z obecnością amerykańskich żołnierzy w naszym kraju. Istnieje ryzyko, że w przypadku 
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Polski Amerykanie mogą forsować jeszcze większy wzrost wydatków niż taki, jaki 

udało im się wynegocjować z Japończykami. 

 

Według informacji gazety Asahi z 24 listopada rząd japoński ostatecznie zgodzi się na 

poniesienie większych nakładów budżetowych związanych z amerykańską obecnością 

wojskową w Japonii (tzw. omoiyari yosan)1. Wysokość tych wydatków regulują 

podpisywane zazwyczaj na pięć lat umowy. Na początku 2021 roku ze względu na 

pandemię koronawirusa, zmianę administracji w USA, a także zmianę rządu w Tokio oraz 

przedłużające się negocjacje, zdecydowano o jednorazowym przedłużeniu obowiązującej 

umowy o rok2. 6 grudnia informacje agencji Kyodo potwierdziły, że nowa umowa, która 

ma zostać podpisana jeszcze w tym roku, najprawdopodobniej będzie zakładać 

zwiększenie wydatków z 201,7 miliardów jenów (1,79 miliarda dolarów) do 250-299 

miliardów jenów (2,17-2,6 miliarda dolarów)3. Innymi słowy, Japonia zapłaci około 430 

milionów dolarów więcej.  

Chociaż ostateczne sumy nie są jeszcze w stu procentach potwierdzone, gdyby okazały się 

prawdziwe, to wzrost nakładów po stronie japońskiej w dolarach wyniósłby 45,2 procenta 

rok do roku, czyli znacznie powyżej rekordowej inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych, 

która w listopadzie 2021 wynosiła według oficjalnych danych 6,8 procenta4 (a licząc 

przyrostem podaży pieniądza nawet 33 procent; w okresie od lutego 2020 do września 

2021)5. W jenach wzrost wyniósłby 48 procent. Biorąc to pod uwagę, można by mówić  

o realnym, a nie tylko nominalnym zwiększeniu wydatków rok do roku. 

Kwestia zwiększenia nakładów na utrzymanie wojsk amerykańskich w Japonii była 

przedmiotem ożywionej dyskusji między rządami obu państw. Tokio starało się utrzymać 

zaangażowanie przynajmniej na dotychczasowym poziomie, podczas gdy Amerykanie od 

dawna zabiegali o to, by Japonia wydawała więcej. Szczególnie widoczne było to w czasie 

prezydentury Donalda Trumpa, który uważał, że obrona Japonii jest dla Amerykanów zbyt 

kosztowna i nawet nazwał sojusz z Japonią jednostronnym. Pojawiały się nawet informacje 

medialne, że Stany Zjednoczone mogłyby wycofać się z umowy obronnej z Japonią6. 

Ostatecznie do tego nie doszło, a słowa Trumpa były prawdopodobnie elementem 
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zwiększania presji na rząd w Tokio. Ponieważ obowiązująca umowa dotycząca nakładów 

na utrzymanie wojsk amerykańskich w Japonii została, jak wspomniano wcześniej, 

przedłużona o rok, do samego końca nie było wiadomo, czy w nowej umowie Japonii uda 

się wynegocjować preferowane dla niej warunki, to znaczy pozostawienie wydatków 

przynajmniej na niezmienionym poziomie albo ich obniżenie. Dziś jest już praktycznie 

pewne, że najważniejszy cel negocjacji ze strony japońskiej nie został osiągnięty, ponieważ 

wydatki wzrosną. Nie wiadomo też, czy Amerykanie pokryją większą niż dotychczas część 

rachunków za energię i wodę w bazach, na czym zależało Japończykom (argumentowali, 

że nie ma to bezpośredniego przełożenia na kwestię odstraszania; poza tym to kwestia 

budząca niechęć opinii publicznej) albo czy dodatkowe pieniądze zostaną przydzielone do 

utrzymania baz, z których obok Amerykanów korzystają również Japońskie Siły 

Samoobrony.  

Należy podkreślić, że na obecnym etapie nie ma potwierdzenia, że Stany Zjednoczone 

zwiększą liczbę żołnierzy bądź sprzętu w bazach na terenie samej Japonii. Jednakże 

ostateczną uległość rządu w Tokio w sprawie wzrostu wydatków można wiązać  

z pogorszeniem się szerzej pojętej sytuacji bezpieczeństwa w regionie, co zmusza Stany 

Zjednoczone do mobilizowania większych sił: potencjalnie zwiększenie zdolności 

odstraszania poprzez wzmocnienie obrony przeciwrakietowej, alokację większej liczby 

satelitów oraz broń hipersoniczną, ale również zwiększenie liczbę okrętów i personelu7. To 

zaś bezpośrednio przekładałoby się na wzrost kosztów stacjonowania w Japonii. Według 

cytowanego w przypisie 7 opracowania Gregsona i Hornunga głównym katalizatorem tego 

jest oczywiście wzrost potęgi chińskiej – od wielu lat Japonia nie jest już dla Amerykanów 

bezpiecznym sanktuarium, a jej terytorium, w tym bazy amerykańskie, znajdują się  

w zasięgu chińskich rakiet. Wydaje się, że Stany Zjednoczone nie sformułowały jeszcze 

dostatecznej odpowiedzi na to zagrożenie i będą ją formułować w najbliższych latach,  

z czego zdają sobie sprawę również Japończycy. Oprócz tego, dla sukcesu negocjacji po 

stronie amerykańskiej nie bez znaczenia była też na pewno lepsza pozycja negocjacyjna 

Stanów Zjednoczonych, które, co oczywiste, są w tej relacji partnerem silniejszym. 

Podejrzewa się jednak, że japońskie wydatki nie wzrosną tak bardzo, jak mogłyby 

wzrosnąć, gdyby prezydentem Stanów Zjednoczonych nadal był Donald Trump.  
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Temat negocjacji japońsko-amerykańskich dotyczących podziału kosztów amerykańskiej 

obecności wojskowej w Japonii może być interesujący z perspektywy polskiej. Biorąc pod 

uwagę fakt, że sytuacja bezpieczeństwa w regionie Europy Środkowej i Wschodniej 

systematycznie ulega pogorszeniu, można spodziewać się, że przy najbliższej okazji 

administracja amerykańska poprosi polski rząd o zwiększenie nakładów na utrzymanie 

wojsk amerykańskich w Polsce. Najprawdopodobniej Amerykanie będą starali się uzyskać 

jeszcze większy (procentowo) wzrost nakładów po polskiej stronie niż udało im się uzyskać 

od strony japońskiej. Wpływ na to będzie mieć większa dysproporcja sił między Stanami 

Zjednoczonymi i Polską niż Stanami Zjednoczonymi i Japonią oraz względy 

koniunkturalne, czyli najprawdopodobniej jeszcze gorsza sytuacja bezpieczeństwa, 

wywołana agresywnymi działaniami Białorusi i Rosji.  

Osobną i zasługującą na odrębną analizę kwestią, jest to, czy Polska będzie w stanie 

ponieść takie i inne nakłady obronne (na przykład zwiększenie liczebności Wojska 

Polskiego do 300 tysięcy żołnierzy8). Pogarszająca się dynamicznie sytuacja 

międzynarodowa i recesja gospodarcza (stagflacja) mogą negatywnie wpłynąć na poziom 

inwestycji zagranicznych, bilans handlowy i deficyt budżetowy, co prawdopodobnie 

oznacza dalsze osłabienie kondycji złotego, szczególnie wobec dolara amerykańskiego  

i euro. Dodatkową przeszkodą może okazać się oprócz tego wzrost cen surowców, 

szczególnie ropy i gazu (wzrost ten będzie dodatkowo wzmocniony restrykcyjną polityką 

klimatyczną Unii Europejskiej). Wszystkie te elementy mogą poważnie utrudnić wszelkie 

wysiłki modernizacyjne i optymalizacyjne i znacznie zmniejszyć możliwości negocjacyjne 

Warszawy wobec Waszyngtonu.  

 

Konrad Rumiński – analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji 
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Japan Expected To Pay More For US Military Presence 

 

Konrad Rumiński 

 

The US military presence in Japan could cost up to $430 million more. According to media 

reports from the end of November, the amount that Japan pays for this presence annually 

would increase from 201.7 billion yen ($1.79 billion) to 250-299 billion yen ($2.17-2.6 billion). 

A new agreement on this matter is to be signed soon. The exact figures have not been fully 

confirmed yet, but if the media information turned out to be true, the increase in spending 

on the Japanese side in dollars would be 45.2 percent compared to last year, which is well 

above the CPI inflation in the United States. Therefore it is fair to come to a conclusion that 

this would represent an increase in real terms. 

The issue of cost sharing of US military expenses in Japan was the subject of discussions 

between the governments of both countries. Tokyo tried to keep engagement at least at 

the current level, while the Americans had long insisted that the quotas should be 

increased. The fact that Japanese contribution will increase may be associated with the 

deterioration of the security situation in the region which leaves no option to the United 

States but to mobilise more forces. This would directly translate into an increase in the costs 

of stationing in Japan. 


