Krakowskie Studia Małopolskie
2018, nr 23

II. Polityka międzynarodowa
Piotr Andrzej Głogowski
POLSKO-JAPOŃSKA WSPÓŁPRACA POLITYCZNA
ORAZ GOSPODARCZA W LATACH 2003–2017
Słowo wstępne
Region Azji Wschodniej nigdy nie znajdował się pośród priorytetowych kierunków polskiej polityki zagranicznej o czym świadczy fakt, że w ubiegłych
latach jedynie kilka procent polskiego zaangażowania dyplomatycznego było
ukierunkowane na cały kontynent azjatycki, który m.in. odpowiadał za 33%
światowego PKB (dane za 2015 r.). Z kolei ten niewielki procent polskiego
zaangażowania siłą rzeczy został rozdzielony pomiędzy wszystkie państwa regionu, także samą Japonię trudno zaliczyć w poczet istotnych polskich partnerów na arenie międzynarodowej. Warto natomiast odnotować, że w badanym
okresie 2003–2017 zostało zawartych kilka bardzo istotnych umówi bilateralnych – w tym porozumienia, które Japonia zdecydowała się zawrzeć jedynie
z wąskim gronem państw.
W niniejszym artykule zdecydowano się na przeanalizowanie 14 lat polsko-japońskich relacji bilateralnych, jako datę początkową przyjmując wspólne
przyjęcie przez Polskę oraz Japonię deklaracji o partnerstwie strategicznym,
a kończąc na 60-leciu odnowienia dyplomatycznych stosunków polsko-japońskich. W pracy wykorzystano źródła polsko- oraz japońskojęzyczne, a zebrane
dane statystyczne zostały poddane analizie. Zastosowano podejście postdykcyjne.
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Współpraca polityczna
Na wstępie należy zaznaczyć, że relacje bilateralne pomiędzy Polską a Japonią,
pomimo że nie należą do najbardziej dynamicznych, są również pozbawione
większych kontrowersji związanych z bezpośrednimi bądź pośrednimi konfliktami interesów związanymi z imperatywami polityk zagranicznych obu
państw. Natomiast na potrzeby niniejszego rozdziału zdecydowano się na
przyjęcie definicji współpracy politycznej jako formy współpracy w ramach
polityki zagranicznej państw obejmującej zawieranie umów bilateralnych,
wspólnych oświadczeń oraz wzajemnych kontaktów na szczeblu państwowym.
Chcąc zaprezentować polsko-japońską współpracę polityczną należy wyjść
od daty 19 sierpnia 2003 r., kiedy to w Belwederze premier Leszek Miller oraz
premier Japonii Jun’ichirō Koizumi podpisali wspólną deklarację Ku strategicznemu partnerstwu między Polską a Japonią (jap. 日本国とポーランド
共和国の戦略的パートナーシップに向けた共同声明)1, która stanowi
formalne podwaliny pod rozwój stosunków politycznych oraz gospodarczych
pomiędzy oboma państwami w XXI w. Pomijając te z ustępów deklaracji
traktujących o ważności relacji bilateralnych spowodowanych „długą historią
kontaktów między oboma krajami wyróżniającej się wzajemną życzliwością”2
znalazły się zapisy pokrywające szerokie spektrum od problematyki międzynarodowej po współpracę obustronną3:
1. zapewnienie wsparcia dla irackiego rządu oraz rezolucji Rady Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych nr 1546 (2004);
2. kontynuowanie udziału w Proliferation Security Initiative (PSI) – nazywanej również Inicjatywą Krakowską – którą 31 maja 2003 r. ogłosił
prezydent Stanów Zjednoczonych George W. Bush, a której celem jest
nierozpowszechnianie broni masowego rażenia;
3. stworzenie podwalin pod przyszłą współpracę z Polską w ramach spotkań Unii Europejskiej i Azji (ASEM) oraz „jak najwcześniejsze przystąpienie [Polski] do ASEM stosownie do Ramowego Porozumienia
1

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, https://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_
koi/europe_03/jp_ky odo.html [dostęp: 29.10.2018].
2
Ibidem.
3
Ibidem.
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o Współpracy Azji i Europy (The Asia-Europe Cooperation Framework
2000)4;
4. zgoda co do potrzeby pokojowego rozwiązania problemu Korei Północnej;
5. Zapewnienie lepszych możliwości dla rozwoju japońskich inwestycji
w Polsce oraz polskich w Japonii;
6. przyjęcie wspólnego projektu mającego na celu zwalczanie dystansu technologicznego na Ukrainie;
7. wyrażono nadzieję na współpracę bilateralną mającą na celu wspólną realizację protokołu z Kyoto i handlowanie kwotami emisyjnymi w ramach
przyjętego mechanizmu;
8. ogłoszenie zbliżającego się końca prac nad projektem Polsko-Japońskiego
Centrum Efektywności Energetycznej;
9. powołanie w Warszawie Komitetu ds. Koordynowania Wydarzeń Kulturalnych pomiędzy Unią Europejską a Japonią w ramach 2005 EU–Japan
Year of People-to-People Exchanges.
W 2004 r. powołano Polskie Biuro Turystyczne w Tokio (ポーランド政府
観光局)5 mające na celu propagowanie Polski jako miejsca atrakcyjnego dla
japońskiego turysty. Również w 2004 r. swoją działalność rozszerzyło Muzeum
Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w Krakowie, które do swojej oferty dodało – sfinansowaną przez stronę japońską – stałą wystawę dedykowaną japońskim zaawansowanym technologiom.
Rok 2006 przyniósł oficjalną wizytę polskiego ministra spraw zagranicznych Stefana Mellera do Japonii6, gdzie spotkał się ze swoim japońskim odpowiednikiem Tarō Asō oraz ówczesnym sekretarzem japońskiego gabinetu
– a obecnie sprawującym urząd premiera Japonii – Shinzō Abe. Głównym
celem rozmów było zwiększenie zaangażowania inwestycyjnego firm japońskich w Polsce, które na rok poprzedzający wizytę (2005) oscylowało w okolicach 1mld PLN7. Minister spotkał się również z Japońsko-Polskim Komitetem
Gospodarczym, zrzeszającym biznesmenów współpracujących z Polską oraz
4

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio, https://www.pl.emb-japan.go.jp/relations/j_koizumi_jp.htm [dostęp: 29.10.2018].
5
Przemowa premiera Japonii Jun’ichirō Koizumiego, https://www.kantei.go.jp/jp/koizumispeech/2005/01/14press.html [dostęp: 29.10.2018].
6
M. Wojciechowski, Meller: „Więcej Japonii nad Wisłą”, Portal Spraw Zagranicznych,
http://www.psz.pl/92-polska/polska-meller-wiecej-japonii-nad-wisla [dostęp: 29.10.2018].
7
PAP, Gospodarka głównym tematem wizyt szefa MSZ w Chinach i Japonii, https://www.pb.pl/
gospodarka-glownym-tematem-wizyt-szefa-msz-w-chinach-i-japonii-307661 [dostęp: 10.10.2018].
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z władzami japońskiej federacji biznesu Nippon Keidanren (jap. 日本経済団
体連合会). Warto zauważyć, że sama wizyta odbywająca się w dniach 30 marca–4 kwietnia była dłuższa od tej, którą minister złożył w Chińskiej Republice
Ludowej w dniach 28–30 marca. Jest to warte odnotowania, gdyż jak zostanie
wykazane, w późniejszym okresie to właśnie Chińska Republika Ludowa stanie się wyraźnie ważniejszym partnerem do rozmów.
W maju 2006 r. japoński wiceminister spraw zagranicznych Shotaro Yachi odwiedził wybrane państwa europejskie, wśród których znalazła się Polska. Zostały
zaaranżowane konsultacje obustronne reprezentowane z polskiej strony przez
podsekretarza w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Witolda Waszczykowskiego.
W maju 2007 r. miała miejsce 50. rocznica odnowienia dyplomatycznych
relacji pomiędzy państwami. Z tej okazji doszło do wymiany not dyplomatycznych pomiędzy premierami i ministrami spraw zagranicznych. Również
w maju wizytę w Polsce złożył ówczesny minister spraw zagranicznych Tarō
Asō8. Spotkał się on zarówno z prezydentem Lechem Kaczyńskim oraz minister spraw zagranicznych Anną Fotygą. Jednakże pomimo historycznej wizyty – była to pierwsza od dziesięcioleci wizyta ministra spraw zagranicznych
Japonii w Polsce w rocznicę odnowienia stosunków dyplomatycznych – miała
ona charakter kurtuazyjny, ponieważ ustalenia poczynione podczas rozmów
obustronnych dotyczyły przede wszystkim wzajemnych zapewnień o ważności relacji bilateralnych pomiędzy Japonią a Polską9. Podobny charakter
przybrała w październiku 2008 r. wizyta ministra spraw zagranicznych Polski
Radosława Sikorskiego w Japonii, podczas której wygłosił on przemówienie
w prestiżowym Instytucie Spraw Zagranicznych oraz spotkał się z przedstawicielami Japońskiej Federacji Biznesu10. Kolejny raz nie zostały poczynione
zobowiązujące decyzje, które mogłyby skutkować zdynamizowaniu stosunków
dwustronnych. Podobny charakter miała wizyta Lecha Kaczyńskiego w Japonii, która odbyła się w dniach od 2 do 5 grudnia 2008 r.11
8

Ambasada Japonii w Polsce, Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Japonii Taro Aso,
https://www.pl.emb-japan.go.jp/relations/aso_homon.htm [dostęp: 10.10.2018].
9
Ibidem.
10
Puls Biznesu, Sikorski: W Japonii jest dobry klimat dla współpracy z Polską, https://wiadomosci.wp.pl/ra doslaw-sikorski-przybyl-z-oficjalna-wizyta-do-japonii-6037239624287361a,
[dostęp: 9.10.2018].
11
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, https://www.mofa.go.jp/announce/
event/2008/11/1184955_9 46.html [dostęp: 9.10.2018].
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Natomiast na 2009 r. przypadła 90. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy oboma państwami poprzedzona ceremonią przekazania listów gratulacyjnych pomiędzy premierami oraz ministrami spraw
zagranicznych12. Obok organizacji licznych wydarzeń natury kulturalnej obie
strony zdecydowały się przyjąć wspólne logo bezpośrednio nawiązujące do
obchodzonej rocznicy.
Grafika 1. Polsko-japońskie logo dotyczące 90. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych

Źródło: https://www.mofa.go.jp/region/europe/poland/90th.html.

W 2012 r. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała
się praca naukowa pod redakcją Beaty Kubiak Ho-Chi Japonia w Polsce. W 90
rocznicę nawiązania stosunków oficjalnych między Polską i Japonią, której poszczególne części zostały dedykowane zagadnieniom natury kulturalnej. Jednocześnie należy odnotować, że to właśnie treści kulturowe wyłaniają się na
pierwszy plan jako te, w których można zauważyć wyraźny rozwój.
Poza przytoczoną wymianą listów gratulacyjnych 2009 r. w relacjach bilateralnych ograniczył się do wspólnego udziału w szczycie Grupy Wyszehradzkiej
– formuła V4 + 1 – gdzie 25 maja w Hanoi ministrowie spraw zagranicznych
Polski, Słowacji, Czech, Węgier oraz Japonii ogłosili postanowienia poczynione podczas rozmów13. Jednakże formuła spotkania ograniczyła postanowienia
stricte do państw V4 jako całości. W 2010 r. strona japońska wystosowała
oficjalny list kondolencyjny z powodu katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem.
12
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, https://www.mofa.go.jp/region/europe/
poland/archives.html [dostęp: 9.10.2018].
13
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, https://www.mofa.go.jp/region/europe/
v4_joint0905.html [dostęp: 9.10.2018].
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Pewnego rodzaju ożywienie w relacjach bilateralnych przyszło wraz z 2012 r.
oraz oficjalną wizytą premiera Donalda Tuska na szczycie Azja-Europa (ASEM),
które odbyło się w Laosie. Podczas szczytu premier Polski spotkał się ze swym
japońskim odpowiednikiem Yoshihiko Nodą. Pośród poruszonych tematów
przeważyły te związane z gospodarką oraz malejącą dynamiką wzrostu japońskich inwestycji w Polsce14. Warto odnotować, że było to pierwsze spotkanie na
szczeblu premierów państw od kilku lat. Na kolejne spotkanie w randze premierów nie trzeba było czekać tak długo, bowiem 16 czerwca 2013 r. podczas wizyty
w Warszawie premier Japonii Shinzō Abe spotkał się z premierem Donaldem
Tuskiem15. Liderzy obu państw dyskutowali m.in. nad rozszerzeniem współpracy w zakresie obronności (podkreślając jednocześnie, że pomiędzy Polską
a Japonią nigdy nie doszło do bezpośredniego konfliktu zbrojnego). Ustalono
również, że pierwsza konferencja na szczeblu przedstawicieli ds. obronności
odbędzie się na jesień 2013 r. Natomiast poza szeregiem wzajemnych deklaracji warto również odnotować jedną szczególnie istotną sprawę dla japońskich
aspiracji – zreformowanie kształtu Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów
Zjednoczonych (RB ONZ) w sposób, aby zasiąść jako jeden z jej stałych członków. Otóż premier Donald Tusk wyraził pełne poparcie dla tej idei, pomimo
że mając na uwadze obecny stały skład RB ONZ – Stany Zjednoczone, Chińska Republika Ludowa, Federacja Rosyjska, Republika Francuska oraz Wielka
Brytania – wszelkie próby jakiegokolwiek poszerzenia stałego składu wydają
się co najmniej niemożliwe. Tego samego dnia miało miejsce spotkanie premiera Japonii z Prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim, na którym
obok kurtuazyjnych zapewnień o ważności stosunków bilateralnych16 poruszono
temat przypadającego na 2014 r. XX-lecia powstania Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha – która to instytucja jest postrzegana przez Japonię
jako ważny punkt na mapie wzajemnych relacji kulturalnych. Warto przy tej
okazji zauważyć, że w przeciwieństwie do Chińskiej Republiki Ludowej oraz
rozbudowanych przez nią sieci placówek m.in. Instytutów Konfucjusza Japonia
14

Donald Tusk w Azji: rozmowy z premierami Tajlandii, Japonii, Chin i Korei, https://
www.premier.gov.pl /wydarzenia/aktualnosci/tusk-w-azji-rozmowy-z-premierami-tajlandii-i-japonii.html [dostęp: 15.10.2018].
15
Polskie Radio, Premier Japonii rozmawia z Tuskiem. O inwestycjach?, https://www.
polskieradio.pl/5/3/A rtykul/867421,Premier-Japonii-rozmawia-z-Tuskiem-O-inwestycjach
[dostęp: 15.10.2018].
16
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, https://www.mofa.go.jp/region/page6e_000081.html [dostęp: 15.10.2018].
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nie posiada podobnego odpowiednika, a Manggha jest jednym z nielicznych
wyjątków. Również w 2013 r. w Japonii miało miejsce przyjęcie przez premiera
Shinzō Abe polskich uczniów gimnazjum oraz liceum, którzy zdecydowali się
(w różnym wymiarze czasu) na podjęcie nauki w Japonii. Stronę polską reprezentował wicepremier Janusz Piechociński17.
Rok 2014 rozpoczął się od otrzymania przez stronę polską 3 lipca listu gratulacyjnego wysłanego przez premiera Japonii Shinzō Abe oraz ministra spraw
zagranicznych Japonii Fumio Kishidy w 25 rocznicę demokratyzacji państwa
oraz ustanowienia przez polski rząd Nagrody Solidarności za działanie na
rzecz szerzenia demokracji, praw człowieka oraz wolności18. 9 grudnia 2014 r.
w Warszawie odbyła ósma edycja Polsko-Japońskich Międzyrządowych Konsultacji Poświęconych Kooperacji Nauki i Technologii. Delegacji japońskiej
przewodniczył podsekretarz ds. nauki i technologii w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych Makoto Katsura, natomiast stronę polską reprezentował prof.
Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa
Wyższego. Warto zauważyć, że umowa na podstawie, której zostały przeprowadzone opisane konsultacje została podpisana pomiędzy oboma krajami już
w 1978 r. – obie strony zwróciły uwagę na potrzebę intensyfikacji współpracy
na wspomnianych polach19. Również w 2014 r. miało miejsce podpisanie listu
intencyjnego pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a japońską organizacją
New Energy and Industrial Technology Development (NEDO). Dokument ten
wyrażał poparcie obu stron dla wdrożenia w Polsce projektu inteligentnych
sieci i magazynowania energii – sam „projekt ma na celu integrację z systemem elektroenergetycznym energii wiatrowej i ułatwienie jej bilansowania”20.
W lutym 2015 r. po przełożeniu wcześniej planowanej wizyty – spowodowanej kontrowersjami wokół polskich wyborów samorządowych w listopadzie 2014 r.21 – prezydent Bronisław Komorowski złożył wizytę w Japonii.
17

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, https://www.mofa.go.jp/erp/c_see/pl/page23e_000068.html [dostęp: 15.10.2018].
18
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, https://www.mofa.go.jp/erp/c_see/pl/press4e_000289.html [dostęp: 15.10.2018].
19
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, https://www.mofa.go.jp/erp/c_see/pl/page22e_000630.html [dostęp: 15.10.2018].
20
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Departament Handlu i Współpracy Międzynarodowej, Japonia. Informacja o stosunkach gospodarczych z Polską, https://www.mpit.gov.
pl/media/53325/Japonia _14_03_2018.pdf [dostęp: 6.10.2018].
21
Wybory samorządowe 2014. Kontrowersje po ogłoszeniu wyników, https://wiadomosci.
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Pomimo że prasa w Polsce odnotowała przede wszystkim błędną interpretację
zachowania polskiego prezydenta to jej japońscy odpowiednicy, jak „Yomiuri
Shimbun” czy „The Japan Times” słusznie zauważyli szersze spektrum wizyty
związane m.in. z towarzyszącą prezydentowi delegacją ponad 50 przedstawicieli reprezentujących takie branże, jak spożywcza, logistyczna, transportowa, budowlana oraz kolejowa. Już pierwszego dnia wizyty 26 lutego „odbyło
się Seminarium biznesowe nt. japońskiego rynku podzielone na dwie części
– seminaryjną z wykładami o japońskim rynku, kulturze biznesowej, tzw.
abenomics i usługach oferowanych przez Japan External Trade Organization
(JETRO) oraz sesję spotkań polskich i japońskich przedsiębiorców. [...]. Następnego dnia prezydent Komorowski otworzył Polsko-Japońskie Forum Gospodarcze, w którym wzięło udział 250 japońskich oraz 120 polskich gości.
Oba spotkania zostały zorganizowane przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIiIZ) oraz Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
(WPHiI) Ambasady RP w Tokio przy współpracy z JETRO”22. Została również
podpisana istotna umowa bilateralna ustanawiająca program Zwiedzaj i Pracuj (jap. ワーキング・ホリデー制度に関する), który umożliwia polskim
obywatelom do 30. roku życia na uzyskanie rocznej wizy uprawniającej do
pobytu na terytorium Japonii23. Na uwagę zasługuje fakt, iż niniejsza umowa
nie tylko pozostaje ekskluzywna (podobne zapisy są rzadko spotykane) ale
mając na uwadze restrykcyjne japońskie przepisy dotyczące imigracji, przytoczony program w pewien sposób może wskazywać na dobre relacje pomiędzy
oboma państwami. Natomiast konkluzją wizyty było odnowienie memorandum dotyczącego zacieśniania więzi pomiędzy JETRO a PAIiIZ24. Pomimo
że wizyty prezydenckie często przybierają charakter kurtuazyjny (zwłaszcza
w państwach, gdzie nie funkcjonuje system prezydencki) i pozbawiony konkretnych decyzji prowadzących do wymiernych efektów, to wizyta prezydenta
onet.pl/kraj/wybory-samorzadowe-2014-kontrowersje-po-ogloszeniu-wynikow/ye727 [dostęp:
6.10.2018].
22
A. Brona, Przebieg i ocena wizyty Bronisława Komorowskiego w Japonii, http://www.
polska-azja.pl/a-brona-przebieg-i-ocena-wizyty-bronislawa-komorowskiego-w-japonii/ [dostęp: 3.09.2018].
23
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Japonii, https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/press4_001839.html [dostęp: 15.10.2018].
24
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, https://www.paih.gov.pl/index/?id=bcf9d6bd14a 2095866ce8c950b702341 [dostęp: 15.10.2018].
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Bronisława Komorowskiego przyniosła nie tylko ważne deklaracje, ale również
została zwieńczona zawarciem ważnych umów.
Następne pełnoprawne spotkanie na wyższym szczeblu odbyło się w maju
2017 r., kiedy minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski złożył
wizytę w Japonii z okazji 60-lecia odnowienia stosunków dyplomatycznych
pomiędzy państwami. Na spotkaniu polski minister oraz jego japoński odpowiednik Fumio Kishida podpisali Plan działania na lata 2017–2020 na rzecz
implementacji Partnerstwa Strategicznego między Polską a Japonią, który „stanowi podsumowanie istniejących form współpracy między administracją, biznesem i środowiskami naukowymi i akademickimi obu krajów oraz wskazuje
na nowe inicjatywy w ramach przygotowań do obchodów 100-lecia nawiązania
stosunków dyplomatycznych w 2019 r.”25 Przytaczając słowa ministra Waszczykowskiego wygłoszone podczas spotkania o tym, że „z Japonią łączy nas
więcej, niż mogłoby się wydawać: długa historia współpracy, wzajemna sympatia i szacunek oraz wspólne interesy polityczne i gospodarcze”26 należałoby
się zastanowić co oznacza zwrot „łączy nas więcej, niż mogłoby się wydawać”,
ponieważ jak będzie można zauważyć w drugiej części niniejszego rozdziału,
relacje gospodarcze, pomimo że rozwijają się, to potencjał wciąż zostaje niewykorzystany. Na uwagę zasługuje również fakt dokonanej przez polski rząd
hierarchizacji wizyt, ponieważ kilka dni wcześniej (12 maja 2017 r.) premier
Beata Szydło złożyła oficjalną wizytę w Chińskiej Republice Ludowej pomijając
na swojej drodze Japonię.
Tabela 1. Kalendarium polskich wizyt w Japonii na wysokim szczeblu
Rok
2005
2006
2008
2008
2010
2011
2012
25

Osoba
Marek Belka
Stefan Meller
Radosław Sikorski
Lech Kaczyński
Bogdan Borusewicz
Bogdan Zdrojewski
Anna Komorowska

Funkcja
premier
minister spraw zagranicznych
minister spraw zagranicznych
prezydent
marszałek senatu
minister kultury i dziedzictwa narodowego
małżonka prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

Rodzaj wizyty
oficjalna
oficjalna
oficjalna
oficjalna
oficjalna
oficjalna
nieoficjalna

Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tokio, https://tokio.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_
dwustronna/poli tyka/minister_witold_waszczykowski_z_wizyta_w_japonii_;jsessionid=A7A
208E20D93BA52462938542C62D16F.cmsap1p [dostęp: 15.10.2018].
26
Polskie Radio, Minister Witold Waszczykowski z wizytą w Japonii, https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1766572,Minister-Witold-Waszczykowski-z-wizyta-w-Japonii [dostęp:
15.10.2018].
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2013
2013
2013
2015
2015
2015
2017

Piotr Głogowski
Tomasz Siemoniak
Bogdan Zdrojewski
Janusz Piechociński
Maria Wasiak
Bronisław Komorowski
Radosław Domagalski-Łabędzki
Witold Waszczykowski

minister obrony narodowej
minister kultury i dziedzictwa narodowego
wicepremier oraz minister gospodarki
minister infrastruktury i rozwoju
prezydent
wiceminister rozwoju
minister spraw zagranicznych

oficjalna
oficjalna
oficjalna
oficjalna
oficjalna
oficjalna
oficjalna

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.mpit.gov.pl/media/53325/Japonia_14_03_2018.pdf.
Tabela 2. Kalendarium japońskich wizyt w Polsce na wysokim szczeblu.
Rok
2003
2006
2007
2013
2014

Osoba
Jun’ichirō Koizumi
Shotaro Yachi
Tarō Asō
Shinzō Abe
Akie Abe

Funkcja
premier
wiceminister spraw zagranicznych
minister spraw zagranicznych
premier
małżonka premiera Japonii Shinzō Abe

Rodzaj wizyty
oficjalna
oficjalna
oficjalna
oficjalna
oficjalna

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.mpit.gov.pl/media/53325/
Japonia _14_03_2018.pdf.

Współpraca gospodarcza
Aby lepiej zobrazować polsko-japońską współpracę gospodarczą niniejsza
część zostanie podzielona na dwie odrębne. W pierwszej zostaną zaprezentowane najważniejsze inwestycje japońskich przedsiębiorstw w Specjalnych Strefach Ekonomicznych (SSE), natomiast w drugiej całość zostanie uzupełniona
o wybrane dane statystyczne dotyczące m.in. struktury handlu czy wielkości
wymiany gospodarczej.
Niewątpliwie jednym z ważniejszych przedsięwzięć – z punktu widzenia
gospodarki – jest utworzenie SSE, które mają możliwość szerszego przyciągnięcia zagranicznego kapitału. Poszczególne strefy mogą różnić się między
sobą, co w kontekście Japonii najlepiej można zobaczyć na przykładzie łódzkiej SSE, która od września 2005 r. posiada swoją własną stronę internetową
w języku japońskim.
Poniżej znajduje się zestawienie ważniejszych japońskich inwestycji, które
miały miejsce na terenie SSE w ostatnich latach27:
27

JETRO Poland, https://www.jetro.go.jp/poland/wiadomosci/gospodarcze/archiwum.
html [dostęp: 15.10.2018].
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1. Katowicka SSE – grupa Sumitomo na kwotę 50 mln PLN (2005).
2. Katowicka SSE – spółka TS Tranding na kwotę 2 mln PLN (2005).
3. Gdańska SSE – grupa Suruga Seki 15 mln PLN (2005).
4. Łódzka SSE – spółka Fuji Seal Poland na kwotę 40 mln EUR (2005).
5. Wałbrzyska SSE – spółka NSK Steering Systems Europe na kwotę 14 mln
EUR (2005).
6. Legnicka SSE – spółka TBMECA na kwotę 10 mln EUR (2005).
7. Legnicka SSE – spółka Sanden Manufacturing Poland, zwiększenie inwestycji o 160 mln PLN (2006).
8. Kostrzyńsko-Słubicka SSE – koncern Bridgestone na kwotę 200 mln EUR
(2006).
9. Kostrzyńsko-Słubicka SSE – koncern Funai na kwotę 40 mln EUR (2006).
10. Legnicka SSE – spółka TBMECA, zwiększenie inwestycji o 15 mln PLN
(2006).
11. Pomorska SSE – spółki Tensho, Sohbi Craft Poland, Nitto Denko Corporation, Sumika Electronic Materials Poland, Toland Tokai Okaya Manufacturing, U-Tec Corporation, Kimoto Co., łącznie na kwotę 400 mln
PLN (2006).
12. Łódzka SSE – spółka Frigo Logistics na kwotę 60 mln PLN (2008).
13. Krakowska SSE – koncern NIDEC Motors & Actuators na kwotę 56 mln
PLN (2008).
14. Wałbrzyska SSE – spółka Nifco Poland, rozbudowa zakładu na 60mln
PLN (2014).
Warto również wspomnieć o inwestycjach poczynionych przez Toyotę oraz
Sharp, które to przedsiębiorstwa już od lat rozwijają swoje zakłady produkcyjne.
Uzupełniając informacje o japońskim zaangażowaniu inwestycyjnym na
terenach SSE należy przytoczyć również dane jak wygląda struktura zainwestowanego kapitału w zestawieniu z najbardziej aktywnymi państwami.
Jak można zauważyć na poniższym diagramie Japonia plasuje się na 5. miejscu spośród wszystkich państw inwestujących w SSE za 2016 r. Warty odnotowania pozostaje również fakt, iż inwestycje Chińskiej Republiki Ludowej oscylują wokół poziomu 5%, w wyniku czego zostały ujęte razem z pozostałymi
państwami.
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Wykres 1. Struktura zainwestowanego kapitału w SSE wg kraju pochodzenia za 2016 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://investmap.pl/artykul/artykuly,polska-kto-inwestuje-w-specjalnych-strefach-ekonomicznych-raport,122109 [dostęp:
30.10.2018].
Wykres 2. Liczba głównych japońskich przedsiębiorstw inwestujących w Polsce28

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.paih.gov.pl/publications/foreign_investors_in_poland [dostęp: 30.10.2018].
28

Takie przedsiębiorstwa, w których przynajmniej 10% udziałów sprawują podmioty
danego państwa.
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Wykres 3. Wielkość polskiego eksportu do oraz importu z Japonii w mld USD za lata
2003–2017

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/Country/POL/StartYear /2003/EndYear/2016/TradeFlow/Export/Partner/JPN/
Indicator/XPRT-TRD-VL# [dostęp: 30.10.2018].

Jak można zauważyć na wykresie nr 3 polski bilans handlowy z Japonią
jest wyraźnie ujemny. Pomimo że można zauważyć wyraźny trend wzrostowy eksportu, to wydaje się, że przy obecnej strukturze handlu oraz specyfice
japońskiego rynku – nawet uwzględniając pewne korzystne zmiany wynikające z podpisania 19 kwietnia 2018 r. Umowy o partnerstwie gospodarczym
pomiędzy Unią Europejską a Japonią – otrzymanie pozytywnego bilansu handlowego wydaje się niemożliwe.
Na poniższym wykresie można zaobserwować jaką zmianę przeszła struktura polskiego eksportu do Japonii. Na początku jego największą wartość
stanowił eksport związany z przemysłem motoryzacyjnym, który został zdetronizowany na rzecz artykułów spożywczych, pośród których prym wiedzie
eksport tytoniu. Znamiennym pozostaje fakt, że produkty pochodzenia zwierzęcego w 2016 r. stanowią jedynie margines we wzajemnym bilansie handlowym. Pytanie, które należy postawić dotyczy obecnej struktury handlowej
oraz jej podatności na fluktuacje.
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Wykres 4. Polski eksport do Japonii wedle pięciu najpopularniejszych gałęzi przemysłu.
Wartości podane w mln USD

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://atlas.media.mit.edu [dostęp:
30.10.2018].
Wykres 5. Polski import z Japonii wedle pięciu najpopularniejszych gałęzi przemysłu.
Wartości podane w mln USD

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://atlas.media.mit.edu [dostęp:
30.10.2018].
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Na wykresie nr 5 można zauważyć, że struktura polskiego importu z Japonii nie uległa większym modyfikacjom z wyjątkiem nowoczesnych technologii,
których wartość w latach 2010–2011 oscylowała w okolicach 1 mld USD. Również produkty związane z przemysłem maszynowym oraz IT zaliczyły powrót
do zwyczajowych wielkości po wyraźnym skoku w 2008 r., kiedy wyniosły
ponad 2 mld USD. Można natomiast zauważyć wyraźne zbliżenie poziomów
przemysłu transportowego oraz tego związanego z branżą maszynową oraz IT.
Podsumowanie
Można wyraźnie zauważyć, że relacje bilateralne pomiędzy Polską a Japonią
nie mają dynamicznego charakteru, jednakże cechują się stabilnością co najlepiej można zobaczyć na wykresie dotyczącym wymiany handlowej, gdzie
fluktuacje są spowodowane przez otoczenie międzynarodowe oraz sprawy
wewnątrzpaństwowe. Nie podlegają one natomiast problematyce związanej
z kontrowersjami dotyczącymi relacji bilateralnych. Z pierwszej części pracy
wynika również, że w ostatnich latach oficjalne wizyty polskich przedstawicieli
administracji państwowej uległy intensyfikacji – co należy odebrać jako dobry
prognostyk na przyszłość, zaznaczając jednocześnie, że intensyfikacja miała
miejsce głównie w latach 2007–2015 i wiązała się z odmiennymi imperatywami polskiej polityki zagranicznej. Z drugiej części pracy warto natomiast
zwrócić uwagę na strukturę towarową wymiany handlowej, ponieważ może
ona być wskazówką jakie sektory mają największe szanse na zaistnienie na
japońskim rynku – zwłaszcza w kontekście przyjętej w 2018 r. umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Japonią.
Reasumując, pomimo że polsko-japońskie relacje bilateralne rozwijają się
we właściwym kierunku, to należałoby się zastanowić czy tempo ich rozwoju
nie stanie na przeszkodzie ku ich pełnemu zintensyfikowaniu.
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Summary
The East Asian region has never been among the priority directions of Polish foreign policy – only a few percent of Polish diplomatic engagement was focused on
the entire Asian continent. In turn, this small percentage of Polish commitment was
divided among all countries in the region. Nonetheless, it is worth noting, that in the
examined period (2003–2017), a several very important bilateral agreements were
concluded – including agreements that Japan decided to make only with a narrow
group of countries.
In the following paper I decided to analyze the last 14 years of bilateral relations
between Poland and Japan. The article uses both language sources (Polish and Japanese), as well as a statistical data.
At the end of the paper will be shown, that even though relations are developing
in the right direction, it should be considered whether the pace of their development
will not prevent them from intensification.
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