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Szanowni Państwo, 
 
     Życzę Państwu wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku i pozwalam sobie przesłać pierwszy 
w tym roku List Ambasadora. Ubiegły rok był niezwykle udany dla relacji japońsko-polskich – 
wystarczy wspomnieć wizytę w Polsce premiera Shinzo Abe i wspólny szczyt z przywódcami państw 
Grupy Wyszehradzkiej (V4). W moim liście chciałbym omówić ubiegłoroczne wydarzenia oraz 
przedstawić plany i nadzieje na rozpoczynający się rok. 
 
1. Sytuacja gospodarcza w Japonii i Polsce oraz nasze relacje ekonomiczne 
 
     Rok temu urząd premiera Japonii objął Shinzo Abe. Jego polityka gospodarcza, zwana „abenomiką” 
przynosi rezultaty, dzięki czemu Japonia zdecydowanie dąży ku ożywieniu gospodarczemu. Całkowitej 
zmianie uległy nastroje w japońskiej gospodarce. Indeks giełdy tokijskiej Nikkei wzrósł o blisko 80%, 
w kolejnych czterech kwartałach odnotowano wzrost gospodarczy wyższy niż w głównych krajach 
rozwiniętych, coraz bliżej jest też koniec trwającej od 10 lat deflacji. Cieszy fakt, że także gospodarki 
Polski oraz pozostałych krajów UE wykazują oznaki ożywienia. 
 
     Z uwagi na poprawę sytuacji gospodarczej w naszych krajach, wskazane jest jak najszybsze 
podpisanie umowy o partnerstwie gospodarczym (EPA) między Japonią i UE i maksymalizacja 
obopólnych korzyści płynących z międzynarodowej sytuacji gospodarczej. Do tej pory odbyły się już 
trzy tury negocjacji. Przedsiębiorstwa i organizacje gospodarcze, takie jak Europejsko-Japoński 
Okrągły Stół Biznesu (EU-Japan Business Round Table) również zdecydowanie apelują o szybkie 
podpisanie EPA. Nie ulega wątpliwości, że dzięki szybkiemu podpisaniu umowy, gwałtownie wzrosną 
japońskie inwestycje zagraniczne jak również eksport do Japonii z Polski i innych krajów UE. Liczę na 
dalsze wsparcie ze strony Polski, aby ten rok również przyniósł znaczne postępy w kierunku 
podpisania EPA. 
 
 
2. Wymiana kulturalna 
 
     Ubiegły rok obfitował w radosne dla Japonii informacje. Tokio zostało wybrane gospodarzem 
Letnich Igrzysk Olimpijskich i Paraolimpijskich w 2020 r. Góra Fuji oraz kuchnia japońska zostały 
wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wiadomości te, w połączeniu z poprawą sytuacji 
gospodarczej, są dla Japończyków źródłem radości i dodają nam otuchy.  
     W tym roku przypada 20. rocznica powstania Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha w 
Krakowie. Inicjatorem budowy Muzeum był Andrzej Wajda i jest ono owocem współpracy wielu osób 
z Japonii i Polski. Obecnie działa jako centralny ośrodek promocji kultury japońskiej i wymiany 
kulturalnej. Cieszy się dużą popularnością nie tylko w Polsce, lecz także w całej Europie. Dla uczczenia 
jubileuszu dwudziestolecia Muzeum planowana jest organizacja wielu wydarzeń. 
     Zgodnie z ubiegłorocznymi ustaleniami na szczycie przywódców państw Grupy Wyszehradzkiej i 
Japonii, rok 2014 jest także Rokiem Wymiany V4+Japonia. Z tej okazji w Polsce odbędzie się wiele 
wydarzeń. W Japonii także planowana jest organizacja imprez promujących kontakty z Polską i 
pozostałymi krajami V4. Bardzo się cieszę z tak pomyślnego rozwoju naszych relacji kulturalnych. 



3. Polityka i bezpieczeństwo 
 
     Równowaga sił na świecie zmienia się bardzo gwałtownie. Sytuacja międzynarodowa i regionalna 
Polski i Japonii wymaga ciągłej uwagi. Sytuacja we wschodniej Azji staje się coraz bardziej napięta. 
Wystarczy wymienić północnokoreańskie testy rakiet i broni jądrowej oraz łamanie praw człowieka 
(w tym uprowadzenia obywateli japońskich). Pojawiają się także próby zmiany status quo na morzach 
i oceanach przy użyciu siły wojskowej. Rosną także zagrożenia ogólnoświatowe, takie jak terroryzm 
międzynarodowy czy cyberprzestępczość. Rząd Japonii, kierując się ideą „aktywnych działań na rzecz 
pokoju”, jest zdecydowany jeszcze aktywniej niż do tej pory angażować się w budowę pokoju i 
stabilności w regionie i na świecie. Podstawą naszych działań jest sojusz ze Stanami Zjednoczonymi 
oraz współpraca z krajami, z którymi podzielamy wartości takie jak wolność, demokracja, prawa 
człowieka i rządy prawa. W oparciu o te zasady, w grudniu ubiegłego roku powstała Rada 
Bezpieczeństwa Narodowego, przyjęta została także Strategia Bezpieczeństwa Narodowego. 
Naturalnie, Japonia niezmiennie zachowuje swoje pokojowe nastawienie. (Więcej informacji na 
temat japońskiej polityki bezpieczeństwa narodowego oraz przedsięwziętych na nowo środków mogą 
Państwo znaleźć na stronie http://www.mofa.go.jp/policy/security/index.html). Ministrowie 
spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej oraz przywódcy krajów UE z 
zadowoleniem przyjmują japońską postawę aktywnego działania na rzecz pokoju. 
 
     W Europie trwa dyskusja na temat przyszłości Partnerstwa Wschodniego, w szczególności 
sytuacji na Ukrainie. Japonia wspiera unijny program Partnerstwa Wschodniego, był on m.in.  
tematem rozmów podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych grupy V4+Japonia w 
listopadzie ubiegłego roku. W grudniu ministrowie spraw zagranicznych Radosław Sikorski i 
Fumio Kishida odbyli ważną rozmowę telefoniczną dotyczącą sytuacji na Ukrainie po 
listopadowym szczycie Partnerstwa Wschodniego. 
 
     Japonia i kraje Grupy Wyszehradzkiej, w tym Polska, są partnerami podzielającymi 
uniwersalne wartości. Sądzę, że także w tym roku zdecydowanie będzie postępować nasza 
współpraca, także w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. 
 
     Na zakończenie pragnę odnieść się do wizyty premiera Abe w chramie Yasukuni. Spotkała się ona 
krytyką, jakoby stanowiła wyraz „zmiany interpretacji historii” oraz „dążenia do militaryzacji kraju”. 
Zarzuty te są jednak zupełnie nieuzasadnione. Jak wyraźnie powiedział sam premier, wizycie 
przyświecała głęboka refleksja na temat przeszłości, a jej celem było okazanie szacunku i 
wdzięczności ofiarom drugiej wojny światowej, jak również powtórne zapewnienie o wyrzeczeniu się 
wojny. W żadnym wypadku nie był to wyraz hołdu dla przestępców wojennych ani pochwała 
militaryzmu. Jak już wcześniej wspomniałem, Japonia nie ma najmniejszego zamiaru zejść z drogi 
pokoju, którą kroczy nieprzerwanie przez 68 lat od zakończenia wojny. 
 
     Zanosi się na kolejny pracowity rok. Jest to też okazja, aby wykorzystać ubiegłoroczną 
energię dla dalszego pogłębienia naszych relacji dwustronnych. Chciałbym prosić o dalsze 
wsparcie i pomoc z Państwa strony. 
      


