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Japonia chce dotować eksport uzbrojenia  

 

Japonia chce wykorzystać Japoński Bank Współpracy Międzynarodowej (JBIC) do 

udzielania niskooprocentowanych pożyczek na zakup japońskiego uzbrojenia 

zaprzyjaźnionym krajem. Miałoby to pobudzić japoński eksport uzbrojenia, który 

dopiero się rozwija (Japonia zniosła ograniczenia w 2014 roku i póki co eksportuje mniej 

niż Polska). Ocenia się, że głównym powodem, dla którego japońskie uzbrojenie nie jest 

chętnie wybierane, jest wysoka cena, brak ugruntowanej marki oraz brak 

zdefiniowanego rynku. Japonii jednak bardzo zależy na osiągnięciu sukcesu 

eksportowego w tej dziedzinie, co wynika z powodów politycznych (chęć odgrywania 

większej roli międzynarodowej), strategicznych (rywalizacja z Chinami), 

ekonomicznych (na eksporcie miałyby zarabiać prywatne podmioty) oraz 

wizerunkowych (mimo ogromnego potencjału dotychczasowe osiągnięcia są nikłe, co 

nie współgra z eksportem na rynek cywilny).  

Idea wykorzystywania rządu do promowania eksportu nie jest nowa, szczególnie  

w branży zbrojeniowej, gdzie wydaje się naturalna. Potencjalne użycie Japońskiego 

Banku Współpracy Międzynarodowej byłoby kolejnym zabiegiem japońskiej dyplomacji 

obliczonym na osiągnięcie sukcesu eksportowego w nowej dla Japonii dziedzinie. 

Korzystając z faktu, że stosunki polsko-japońskie są wyjątkowo dobre, a Japonia jest 

bardzo ważnym inwestorem w Polsce oraz z faktu, że w kraju istnieją już zakłady 

zbrojeniowe będące własnością zagraniczną i produkujące na eksport, Polska mogłaby 
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zaoferować Japonii możliwość produkowania japońskiego uzbrojenia w naszym kraju. 

Prawdopodobnie mogłoby to obniżyć koszty i cenę produktu końcowego, a przez to 

ograniczyć negatywny wpływ ceny na wybory zakupowe nabywców. Warto zabiegać, 

by ewentualne inwestycje były związane z transferem technologii oraz jak najszerszym 

udziałem polskich i polsko-japońskich podwykonawców i specjalistów. Oprócz tego 

Polska potencjalnie mogłaby starać się skorzystać z ewentualnego mechanizmu 

pożyczkowego z udziałem JBIC i kupić taniej bardzo nowoczesne uzbrojenie wysokiej 

jakości. 

 

Według informacji medialnych opiniotwórczej gazety Yomiuri, rząd Japonii 

prawdopodobnie poważnie rozważa wykorzystanie quasipaństwowego JBIC (Japońskiego 

Banku Współpracy Międzynarodowej) do udzielania niskooprocentowanych pożyczek 

zaufanym partnerom na zakup uzbrojenia1. Japonia w 2014 roku zniosła ograniczenia 

eksportowe w tej dziedzinie, ale jedyną udaną transakcją, jeśli chodzi o eksport nowych 

produktów finalnych była sprzedaż radarów firmy Mitsubishi Electric Filipinom za kwotę 

około 92 milionów dolarów2. Kwota ta jest zdecydowanie poniżej potencjału produkcyjnego 

i eksportowego Japonii (na przykład Polska tylko w 2019 roku wyeksportowała uzbrojenie 

za kwotę przekraczają 400 milionów dolarów; pewna część tego eksportu to jednak 

produkty przedsiębiorstw zbrojeniowych będących własnością zagraniczną)3.  

Głównym czynnikiem, który zniechęca potencjalnych nabywców do nabywania uzbrojenia  

z Japonii jest wysoka cena japońskich produktów. Czynnik ten jest szczególnie istotny  

w przypadku biedniejszych państw Azji Południowo-Wschodniej, takich jak Filipiny czy 

Birma, w których Japonia chciałaby przeciwdziałać narastaniu wpływów chińskich. W latach 

2014-2018 największymi dostawcami uzbrojenia dla regionu były jednak Rosja (26 procent 

wartości wszystkich transakcji), Stany Zjednoczone (20 procent), Francja (8,6 procenta), 

Niemcy (7,2 procenta) i właśnie Chiny (6,3 procenta; eksportowały przede wszystkim do 

Birmy, Laosu ale również Tajlandii). Kolejnym po Chinach eksporterem była Korea 

Południowa (4,6 procenta), która wyprzedziła Wielką Brytanię. 0,6 procenta wartości 

wszystkich transakcji w tym okresie to eksport z Polski (dla porównania – Ukraina 2,1 

procenta)4. Widać zatem, że Japonia nie tylko przegrywa na tym polu z państwem, które 
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uważa obecnie za największe zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa (Chinami), ale 

również z sąsiednią Koreą Południową, z którą ma skomplikowane stosunki. Eksport 

japońskiego uzbrojenia do Azji Południowo-Wschodniej był rzeczywiście mizerny (mniej niż 

0,05 procenta wartości wszystkich transakcji, jednocześnie aż 13 procent całego eksportu 

uzbrojenia z Japonii) i obejmował właściwie przekazanie używanych samolotów i kutrów 

patrolowych oraz części zamiennych. 

Zainteresowanie Japonii eksportem uzbrojenia nie wynika jedynie z powodów politycznych 

(przywrócenie statusu mocarstwa) i strategicznych (kontrowanie ruchów Chin), ale również 

kalkulacji ekonomicznej. Przewiduje się bowiem, że popyt na uzbrojenie będzie nadal rósł, 

szczególnie w państwach Azji. Japonia, cierpiąca z powodu kurczenia się rynku 

wewnętrznego i zagrożona konkurencją ze strony innych sprawnych eksporterów, musi 

starać się zaistnieć również na tym polu. Aspekt biznesowy jest istotny, ponieważ 

przedsiębiorstwa zbrojeniowe należą do prywatnych właścicieli i produkują przede 

wszystkim na rynek cywilny (Mitsubishi, Kawasaki, Toyota i in.). Oczekiwano, że usunięcie 

regulacji krępujących eksport specjalny z Japonii przyniesie tym firmom zastrzyk gotówki. 

Póki co tak się jednak nie stało. Oprócz wcześniej wspomnianej relatywnie wysokiej ceny, 

jako przyczyny porażki wymienia się: brak ugruntowanej marki Japonii jako eksportera 

uzbrojenia, czynniki historyczne (ekspansywna i imperialistyczna polityka w l połowie XX 

wieku), jak również brak zdefiniowanego rynku (odbiorcy)5. W pewnym zakresie są to 

problemy charakterystyczne dla wszystkich podmiotów nowych na każdym rynku. 

Przedsiębiorstwa japońskie są jednak zdolne wytwarzać uzbrojenie bardzo wysokiej jakości. 

Dlatego można z całą pewnością stwierdzić, że eksport uzbrojenia z Japonii wzrośnie  

w przyszłości, chociaż nie należy spodziewać się, że szybko dogoni potentatów. 

 

Wnioski 

 

Idea wykorzystywania czynników państwowych do promowania eksportu nie jest nowa, 

szczególnie w branży zbrojeniowej, gdzie wydaje się naturalna. Potencjalne użycie 

Japońskiego Banku Współpracy Międzynarodowej byłoby kolejnym zabiegiem japońskiej 
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dyplomacji obliczonym na osiągnięcie sukcesu eksportowego w nowej dla Japonii branży. 

Już wcześniej Japonia prowadziła rozmowy i w październiku 2020 roku podpisała ogólną 

umowę dotyczące eksportu uzbrojenia z Wietnamem6. Japonii wyraźnie zależy na 

zaistnieniu w tej dziedzinie, co byłoby również sukcesem wizerunkowym. Ma to pewne 

znaczenie dla komunikacji strategicznej z Chinami, ale również Stanami Zjednoczonymi, 

ma być znakiem, że Japonia jest silna i zdolna do bardziej asertywnej polityki 

międzynarodowej. 

Taki stan rzeczy rodzi szanse dla Polski. Po pierwsze, korzystając z faktu, że stosunki 

polsko-japońskie są wyjątkowo dobre, a Japonia jest bardzo ważnym inwestorem w Polsce 

oraz z faktu, że w kraju istnieją już zakłady zbrojeniowe będące własnością zagraniczną  

i produkujące na eksport, Polska mogłaby zaoferować Japonii możliwość produkowania 

japońskiego uzbrojenia w naszym kraju. Prawdopodobnie mogłoby to obniżyć koszty i cenę 

produktu końcowego, a przez to ograniczyć negatywny wpływ ceny na wybory zakupowe 

nabywców. Warto zabiegać, by ewentualne inwestycje były związane z transferem 

technologii oraz jak najszerszym udziałem polskich i polsko-japońskich podwykonawców  

i specjalistów. Po drugie Polska, która wciąż stoi przed koniecznością modernizowania 

swoich sił zbrojnych, potencjalnie mogłaby starać się skorzystać z ewentualnego 

mechanizmu pożyczkowego z udziałem JBIC i kupić taniej bardzo nowoczesne uzbrojenie 

wysokiej jakości, którego jeszcze nie można wyprodukować w kraju. Być może szczególnie 

interesujące mogą być japońskie osiągnięcia i rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa 

morskiego, na przykład pierwsze na świecie okręty podwodne zasilane akumulatorami 

litowo-jonowymi7.  

 

Konrad Rumiński –analityk ds. Japonii w Ośrodku Badań Azji 
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Japan may subsidise its arms export with loans backed by JBIC 

 

Konrad Rumiński 

 

Japan eyes the possibility of using the Japan Bank for International Cooperation (JBIC) to 

support its arms export by granting affordable loans to partner countries. If effective, it 

could potentially improve Tokyo's position as an international arms dealer. Japan lifted its 

domestic ban on arms export in 2014, but up to date has achieved very limited success in 

this field. Boosting arms export could bring financial and political gain for Tokyo and send  

a signal especially to its rival China, one of the major arms exporters in South East Asia 

(which in turn is a region of significant importance for Japanese economy and security). It 

seems that one of the major factors preventing Japan from becoming a significant arms 

supplier is the high price of the Japanese military equipment. However, Japan may optimise 

the cost of production if some part of the manufacturing process is outsourced to friendly 

countries.  


