
Główne wydarzenia  w stosunkach polsko-japońskich         
w 2013 r. (I) 

Marzec 
 
• 14-16.03 wizyta w Japonii Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka 
 
Maj 

 
• 1-3.05 wizyta Radcy Izby Radców japońskiego parlamentu  Hirofumi Nakasone                      

w Polsce 
 
Czerwiec 
 
• 8.06. Matsuri Piknik z Kulturą Japońską  
• 15-16. 06 wizyta Premiera Japonii Shinzo Abe w Polsce 
• 16.06. szczyt V4 + Japonia w Warszawie 
• 18.06 wizyta Małżonki Premiera Abe w Krakowie 

 
Sierpień 
 
• 7-10.08 wizyta Dywizjonu Szkolnego Polskich Sił Samoobrony   Japonii                                    

w Gdyni 
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Główne wydarzenia  w stosunkach polsko-japońskich      
w 2013 r. (II) 

Wrzesień 
 
• 6.09 wizyta  w Polsce Wiceministra Obrony Narodowej Japonii Akiro Sato   

 
• 7-8.09 wizyta delegacji Izby Reprezentantów w Krakowie 
 
Październik 
 
• 2-4.10 wizyta w Polsce Wice Ministra Środowiska Japonii Tomokatsu Kitagawa 
 
• 17-19.10 wizyta w Japonii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego 
 
• 24-27.10 wizyta w Japonii Wicepremiera Janusza Piechocińskiego 

 
• 25.10 wieczór polsko-irlandzki w Rezydencji Premiera Japonii z udziałem Wicepremiera Janusza 

Piechocińskiego 
 

Listopad 
 
• 6.11  seminarium V4+Japonia poświęcone rządowej współpracy rozwojowej (ODA) 
 
• 11.11 spotkanie V4+ Japonia  z udziałem Ministrów Spraw Zagranicznych w Delhi 
 
• 11-22.11 Konferencja Klimatyczna COP 19, wizyta Ministra Środowiska Japonii Nobuteru 

Ishihara 
 

 
 



Zacieśnianie relacji Japońsko-Polskich (I) 

 

Firmy japońskie w 

Polsce 

110 (w tym 31 zakładów produkcyjnych) w 2003 → 268 (85) w paźdz.2011 
2004r. – 120 (36) 

2005r. – 130 (40) 

2006r. – 145 (55) 

2007r. – 157 (60) 

2008r. – 254 (72) 

2009r. – 264 (77) 

2010r. – 232 (73) 
(Źródło: Ambasada Japonii w Polsce)

 

Rezydenci japońscy w 

Polsce 

703 (paźdz.2003) → 1131 (paźdz.2011) 
paźdz.2004r. – 805 

paźdz.2005r. – 905 

paźdz.2006r. – 1027 

paźdz.2007r. – 1193 

paźdz.2008r – 1292 

paźdz.2009r. – 1299 

paźdz.2010r. – 1138 
(Źródło: Ambasada Japonii w Polsce)  

Japończycy 

odwiedzający Polskę 

27 686 (2003) → 60 000 (2010) 
2004r. – 32 490 

2005r. – 39 457 

2006r. – 40 926 

2007r. – 47 532 

2008r. – 42 000 

2009r. – 35 000 
(Źródło: lata 2000 do 2007 Straż Graniczna RP; w latach od 2008 do 2010: Instytut Turystyki) 

ponad dwukrotny 

wzrost w porównaniu 

do roku przed 

przystąpieniem do UE  

prawie dwukrotny 

wzrost w porównaniu 

do roku przed 

przystąpieniem do UE  

w porównaniu do roku 

przed przystąpieniem 

do UE ponad 

dwukrotny wzrost 

Dane podstawowe 



      Rachunek obrotów 

 
 
Ponad czterokrotny wzrost    
w porównaniu do roku przed 
przystąpieniem do UE  

 

 

■ Eksport do 

Polski 

■ Import z Polski 

 

2. Wzrost inwestycji firm japońskich w Polsce 
 

Zacieśnianie relacji Japońsko-Polskich (II) 

(1) Stan zobowiązań Polski z tytułu japońskich 

inwestycji bezpośrednich na koniec roku (nie 

uwzględniono inwestycji za pośrednictwem 

państw trzecich), (Źródło: NBP, paźdz.2012) 

(2) Wartość skumulowana inwestycji w Polsce w 

ostatnich 10 latach (w ujęciu wartościowym Japonia 

zajmuje 1 miejsce, w ujęciu ilościowym 2 miejsce 

zaraz po USA), (Źródło: PAIiIZ, paźdz.2012)  

 

 

(3) Obroty handlu zagranicznego między Japonią a Polską (mln USD) (źródło: Japońskie Min. Finansów) 

707,0  1042,8  1240,0  1320,3  2016,3  2438,7  1762,3  2955,0  3026,3         
      Rachunek obrotów 



 
woj. pomorskie

12 firm (2)

woj. warmińsko-mazurskie

0 firm

woj. podlaskie

1 firma (1)

woj. zachodniopomorskie

3 firmy (2)

woj. kujawsko-pomorskie

22 firmy (9)

woj. mazowieckie

131 firm (11)
woj. wielkopolskie

12 firm (6)

woj. łódzkie

6 firmy (5)

woj. lubelskie

2 firmy (2)

woj. lubuskie

3 firmy (3)

woj. dolnośląskie

43 firm (23) woj. opolskie

1 firma (0)

woj. śląskie

16 firm (9)

woj. świętokrzyskie

6 firm (6)
woj. podkarpackie

2 firmy (2)

woj. małopolskie

8 firm (4)

Mapa japońskich firm produkcyjnych w Polsce Opracowanie: Ambasada Japonii, Styczeń 2013
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Legenda： ★: Producenci części samochodowych

▲: Producenci LCD oraz części do paneli LCD

●: Inni producenci

Suruga Polska (Elementy precyzyjne)
Sharp Manufacturing Poland (moduły do telewizorów LCD)

Poland Tokai Okaya Manufacturing (stalowe elementy tłoczne do LCD)

Sohbi Craft Poland (stalowe elementy do LCD)

Tensho Poland Corporation (tworzywa sztuczne dla obudowy LCD)

Ajinomoto Poland (Dania gotowe)

Mitsuboshi Poland (Paski klinowe)

Danfoss Saginomiya （Klimatyzatory）

YKK Poland (Zamki błyskawiczne)

NSK Polska (Łożyska) 

TRI (Poduszki antywibracyjne)

Toshiba Television Central Europe (telewizory LCD)

NGK Ceramics Polska
(Filtry spalinowe do silników diesla)

TMMP（skrzynie biegów, silniki benzynowe

NSK Steering Systems Europe (Polska) 

(Elektryczne kolumny kierownicze)

AKS Precision （Kulki do łożysk）
Yagi (Łożyska typu hub)

Daicel Safety Systems (Napełniacze poduszek 

powietrznych)

Bridgestone Diversified Products Poland

(produkcja gąsienic gumowych)

TBMECA (Przewody wlotowe 

rozgałęzione)

Sanden Manufacturing Poland 

(Klimatyzatory samochodowe)

Funai Electric (telewizory LCD)

Bridgestone Poznań (produkcja opon 

samochodowych wysokich osiągów)

Panasonic Battery Poland （
Baterie）

Bridgestone Stargard (produkcja opon ciężarowych)

JTI Polska (art. tytoniowe)

Canon Optopol Technology
(urządzenia okulistyczne)
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• Rzeszów

Liczba firm z japońskim kapitałem – 268

(liczba japońskich firm produkcyjnych – 85)
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• ● Białystok

Isuzu Motors Polska (silniki dieslowe)

Lotte Wedel (Słodycze)

Nifco Poland (nity, zaciski z tworzyw sztucznych)

Nittan Euro Tech 

(zawory silnikowe)
Accuromm Central Europe (narzędzia skrawające)

TMIP (silniki diesla)
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 Rządząca koalicja Premiera Shinzo Abe będzie konsekwentnie realizować politykę, 
która uczyni z Japonii kraj bardziej spokojny i dostatni nie tylko w rejonie Azji i 
Pacyfiku ale na całym świecie 

           w oparciu o japońskie powojenne wysiłki na rzecz pokoju jako narodu,     
 przywiązanego do demokracji i praworządności  
 Konstytucja Japonii powstała w czasie gdy: 

• Dominował ideał utworzenia Sił Narodów Zjednoczonych 
• Nie spodziewano się, że Japonia odgrywać będzie aktywną rolę na świecie 

  Ale w 21-ym wieku jesteśmy świadkami: 
• szybko zmieniającego się globalnego układu sił 
• postępu technicznego 
• pojawiających się gróźb (rozprzestrzenianie się broni masowego rażenia, 

terroryzmu, ataków cybernetycznych) 
 

W Azji Wschodniej,  dość mocno wzrasta zagrożenie bezpieczeństwa. 
 
 Żaden kraj nie może sam zapewnić sobie pokoju i bezpieczeństwa 

• Współpraca z sojusznikami i partnerami 
• zbiorowe środki bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych (wielostronne misje 

pokojowe) 
konieczność wzmocnienia sojuszu japońsko-amerykańskiego  

 

Polityka Bezpieczeństwa Japonii (I) 

 
 

      znaczący 



 Japonia będzie aktywnie przyczyniać się do utrzymania pokoju i stabilizacji                 
w regionie i na świecie przez:  

• (1) Powołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego 

• (2) Przyjęcie Narodowej Strategii Bezpieczeństwa 

• (3) Analizę Wytycznych Narodowego Programu Obrony 

• (4) Rozważanie czy korzystać z prawa do samoobrony zbiorowej i czy uczestniczyć w 
zbiorowych środkach bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych zgodnie z 
Konstytucją (co Japonia może zrobić  a co mogą inne kraje zgodnie z prawem 
międzynarodowym itd.)  

Nic nie zachwieje japońskim ukierunkowaniem na pokój. 

 

 Wszystko co wymienione powyżej wpłynie na dokonanie wielu prawnych i innych 
zmian zależnie od rozwoju sytuacji wokół Japonii. Rolą Japonii nadal będzie bardzo 
dokładne wyjaśnianie celowości swoich działań odpowiednim krajom.  
 

Polityka Bezpieczeństwa Japonii (II) 



Japonia – Nowy Cel Redukcji Emisji na 2020 

Nowy cel:  
3.8% redukcja w porównaniu do poziomu z 2005 

  
Cel ten sformułowany został jako:  
 cel na chwilę obecną 
 określony nie wziąwszy pod uwagę rezultatów redukcji emisji 
osiągniętych dzięki energetyce nuklearnej, przy założeniu że 
polityka energetyczna i mix energetyczny pozostają wciąż na 
etapie uzgodnień  

Japonia zaproponuje ostateczny cel redukcji w oparciu o dalszą 
ocenę zgodnie z postępem w uzgodnieniach dotyczących polityki 
energetycznej i mixu energetycznego.  
 



  

Podstawowa koncepcja 
 

 Ocieplenie systemu klimatycznego jest niezaprzeczalne.  
      (5. Raport IPCC) 

 Potrzebne są konkretne działania na rzecz:  

      ・50% redukcji globalnej emisji gazów cieplarnianych 

       ・80% redukcji dla krajów rozwiniętych do 2050 r.    

  Działania na rzecz “Schładzania Ziemi” to:  

       ・Innowacje w technologiach niskowęglowych 
       ・Wdrożenie obecnych technologii 
       ・Partnerstwo z różnymi udziałowcami 
 Przezwyciężenie następstw wielkiego trzęsienia ziemi we 

Wschodniej Japonii i awarii w elektrowni atomowej 

 ＡＣＥ： Ａｃｔｉｏｎｓ ｆｏｒ Ｃｏｏｌ Ｅａｒｔｈ 
Strategia Dyplomatyczna Japonii dla Przeciwdziałania Globalnemu Ociepleniu 

 

Chiny USA 
U
E 

inne 

Obecna sytuacja 

50% redukcja 
rocznych 

emisji gazów 
cieplarnianych 

2050r. 

Wkład w „Schładzanie 
Ziemi” poprzez 

technologie 

Innowacje 

Wdrożenie 

Rosja 

Indie 

Japonia 

Partnerstwo 

DANE: listopad 2013,   japońskie ministerstwa: Min. Spraw Zagranicznych, Min. Gospodarki, Handlu i Przemysłu, Min. Środowiska 



 
Dążenie do zainwestowania 110 miliardów dolarów 

zarówno z publicznych jak i prywatnych środków w ciągu 5 
lat na badania i rozwój w dziedzinie energetyki i środowiska 

 

Wdrożenie Planu Technologii Niskowęglowych 
   → Plan pokryje ok. 80% redukcji zmniejszających o połowę 

globalne emisje gazów cieplarnianych do 2050r. 
(np. CCS - wychwytywanie i składowanie węgla, innowacyjne materiały 

konstrukcyjne, technologie dostosowane do lokalizacji) 

 

Przewodzenie corocznemu “Światowemu Forum Innowacji 
dla Energetyki i Środowiska” z udziałem ważnych osobistości 

 

Działanie 1 : Innowacje 
Włókno węglowe i jego wdrożenie 



Działanie 2 : Wdrożenie 

 Wystrzelenie nowego satelity do obserwacji gazów 
cieplarnianych w roku finansowym 2017  

Monitorowanie poziomu gazów cieplarnianych nation-by-nation i 
megacity-by-megacity→weryfikacja i zaproponowanie środków 
zaradczych 

  Podwojenie liczby partnerów dwustronnego mechanizmu 
kredytowania (Joint Crediting Mechanisms – JCM) w ciągu 
najbliższych trzech lat 
Wsparcie projektu JCM specjalnym programem finansowania (JCM 

Special Financing Scheme – JSF) oraz środkami z funduszu “Leapfrog” 

  Stworzenie platformy dla międzynarodowej dyfuzji 
technologii   

Promowanie  międzynarodowej standaryzacji (np. oświetlenie LED) 

Exterior view of GOSAT (@JAXA) 



Działanie 3 : Partnerstwo 

 1.600 miliardów jenów (ok. 16 miliardów dolarów) 
finansowania publicznego i prywatnego dla krajów 
rozwijających się w ciągu trzech lat od 2013 
W szczególności zmniejszanie ryzyka katastrof i wykorzystanie 

nowych programów   
    np. Stand-By Emergency Credit for Urgent Recovery (SECURE) (kredyt zabezpieczający dla szybkiej 

odbudowy (w nagłych wypadkach)) 
 

Zwiększenie skali prywatnych finansów na rzecz klimatu poprzez 
wykorzystanie instrumentów publicznych. 

 Japonia będzie prowadzić dyskusję nad wypracowaniem 
nowych, międzynarodowych ram polityki w zakresie zmian 
klimatycznych po 2020r. 


