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Zoltai Alexandra 

Az Abe Sinzo-kormány alatt Japán meglehetősen nagy hangsúlyt fektetett arra, 
hogy az Oroszországgal fennálló területi vitában megoldást találjon, valamint, hogy 
megkísérelje visszatartani Oroszországot attól, hogy stratégiailag közelebb kerüljön 
Kínához. Az orosz invázió mindkét törekvést alapjaiban változtatta meg, teljesen 
átformálva Japán Oroszország-politikáját. 2022. február 24. óta a japán Kishida-
kormányzat más G7-országokkal együtt példátlan számú és hatású gazdasági 
szankciókat vezetett be Oroszország ellen. Erre válaszul Oroszország felvette Japánt 
az ún. barátságtalan országok listájára, és bejelentette a kétoldalú béketárgyalások 
felfüggesztését, amivel több év kemény munkája vált semmivé. Mit jelent mindez a 
japán gazdaságra nézve? 

Kulcsszavak: Japán, orosz-ukrán háború, biztonságpolitika, szankciók 

Abstract 

Under the Abe Shinzo government, Japan has placed great emphasis on resolving 
the territorial dispute with Russia and has tried to keep Russia from moving 
strategically closer to China. The Russian invasion fundamentally altered both of 
these efforts and completely reshaped Japan's policy toward Russia. Beginning on 
February 24, 2022, Japan's Kishida government, along with other G7 countries, 
imposed unprecedented economic sanctions on Russia when the war began. In 
response, Russia's Putin government placed Japan on the list of unfriendly 
countries and announced the suspension of bilateral peace talks, undoing years of 
efforts. But what does all this mean for the Japanese economy? 

Keywords: Japan, Russian-Ukranian war, security policy, sanctions 

Japán-orosz kapcsolatok 

A 2020 szeptemberéig kormányzó Abe Shinzo ideje alatt Japán nagyon aktív 
elkötelezettségi politikát folytatott Oroszországgal kapcsolatban. Abe a két 
miniszterelnöki megbízatása alatt összesen 27 csúcstalálkozót tartott Putyinnal, 
ennek ellenére a Szovjetunió által 1945-ben elfoglalt és Japán által visszakövetelt 
Északi Területek kérdése továbbra is bizonytalansági faktor a két ország 
kapcsolatában. Oroszország gyakran használta fel a szigeteket arra, hogy Japánt 
gazdasági együttműködésre bírja. A szomszédos Japánnal való kapcsolatok 
fejlesztése fontos része volt a „nagy keleti fordulat” politikájának is, amelynek révén 
Oroszország jó kapcsolatot kívánt fenntartani a gyorsan növekvő ázsiai-csendes-
óceáni országokkal, ezzel felgyorsítva az orosz Távol-Kelet és Szibéria gazdasági 
fejlődését. 

Abe az Oroszországgal kapcsolatos új megközelítéssel, a békeszerződésről szóló 
tárgyalások gazdasági ösztönzőkkel történő előmozdítását kívánta elérni. 2016-ban 
Abe nyolcpontos gazdasági együttműködési tervet ajánlott Oroszországnak, amely 

https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Walking-a-tightrope-Ukraine-war-puts-Japan-s-energy-security-on-thin-ice
https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Walking-a-tightrope-Ukraine-war-puts-Japan-s-energy-security-on-thin-ice
https://thediplomat.com/2022/05/ukraine-war-the-impact-on-japan-russia-relations/
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magában foglalta az orosz olaj- és földgázmezők közös fejlesztését, japán 
támogatását orosz városok infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint japán kölcsönt 
az orosz Sberbanknak. Szándékának komolyságát azzal is bizonyította, hogy Abe 
2016 és 2019 között minden évben részt vett Oroszország éves Keleti Gazdasági 
Fórumán Vlagyivosztokban. Egy ideig úgy tűnt, hogy ez a megközelítés működik. 
2019 elején Japán és Oroszország megállapodott az 1956-os szovjet-japán közös 
nyilatkozat alkalmazásáról, tárgyalásaik alapjául pedig az szolgált, hogy 
Oroszország a négy vitatott sziget közül kettőt átenged Japánnak, Japán pedig 
lemond a másik kettőről. 

Amíg Oroszország februárban meg nem támadta Ukrajnát, az energiaszektor 
közötti kapcsolatok is szilárdak voltak az országok között. A kapcsolat 
eredményeként több projekt is formát öltött, köztük a Szahalin-1 és a Szahalin-2, 
valamint legutóbb az Arctic LNG-2. A projekt várhatóan 2023-ban kezdi meg a 
termelést, kapacitása pedig 19,8 millió tonna LNG évente. A közös energetikai 
projekteket mindenki számára előnyösnek tartották. Oroszország közvetlen 
külföldi befektetéseket vonhatott be az orosz Távol-Keletre, amely erősíti a 
határmenti gazdaságot és infrastruktúrát. Eközben Japán energiaforrást 
biztosíthat a közelben, miközben diverzifikálhatja ellátását és lazíthatja függőségét 
a Közel-Kelettől, amelytől Japán olajimportjának körülbelül 90%-a függ. 

Energiafüggőség 

Japán különösen a 2011-es fukusimai atomkatasztrófa óta küzd a fosszilis 
tüzelőanyagokra támaszkodó energiaszerkezet átalakításával. Biztonsági aggályok 
miatt az ország 36 működő vagy építés alatt álló atomreaktorát állították le a 
katasztrófát követően. A katasztrófa előtt Japán a villamos energiájának mintegy 
30%-át nukleáris energiával állította elő, de ez az elmúlt években jóval 10% alá esett. 
Japán energiaszükségletének fedezését tekintve ma már nagyobb mértékben 
támaszkodik a fosszilis tüzelőanyagokra . 2020-ban a fosszilis tüzelőanyagok tették 
ki Japán energiaszerkezetének több mint 75%-át, 19,8%-a megújuló, 3,9%-a pedig 
reaktorokból származott. 

Japánnak viszont mindössze 11%-os az energetikai önellátása, ami a legalacsonyabb 
a G7-országok között. Japán esetében az olaj 99,7%-a, a gáz 97,8%-a és a szén 99,6%-
a importból származik. Jelenleg Oroszország adja Japán olajimportjának 4%-át, 
földgázbeszerzésének 9%-át és szénimportjának 11%-át. Egy olyan ország számára, 
amely teljes energiaszükségletének csaknem 90%-át importálja, ezek a nem olyan 
nagy számok is számítanak. 

Négy olyan orosz energiaprojekt van jelenleg, amelyben a japán kormány vagy a 
japán vállalatok érdekeltek. A Sakhalin-1 olajprojektben a japán Sakhalin Oil and Gas 
Development Co. (Sodeco) 30%-os részesedéssel rendelkezik. A Sodeco egy 
konzorcium, amelyet Japán Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztériuma, a 
japán Itochu és Marubeni kereskedőházak, az Inpex, valamint az államilag 
támogatott olajtermelő Japan Petroleum Exploration (Japex) alkot. Japán a 
Szahalin-1-ből kitermelt olaj körülbelül 12%-át kapja és olajimportjának 1%-a a 
projekttől függ. A Szahalin-2-ben a japán Mitsui 12,5%-os, a Mitsubishi Corp. pedig 
10%-os részesedéssel rendelkezik. Japán kapja meg a Szahalin-2 által termelt gáz 
hozzávetőleg 60%-át, és LNG-importjának körülbelül 10%-a a projekttől függ. A 
szahalini projekteken kívül a Mitsui és a Jogmec közös tulajdonában lévő Japan 

https://www.ft.com/content/01ea5892-a13c-4e3c-95a1-e2c2ee4efdae
https://www.ft.com/content/01ea5892-a13c-4e3c-95a1-e2c2ee4efdae
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Arctic LNG 10%-os részesedéssel rendelkezik az Arctic LNG 2 projektben, amely a 
Gydan-félsziget sarkvidéki terepen, Oroszország szibériai partvidékén található. 
Ezenkívül a Japan South Sakha Oil Co. 49%-os részesedéssel rendelkezik a kelet-
szibériai Irkutszk megyében található olajprojektben. A fennmaradó részesedést az 
Irkutsk Oil Co., Oroszország egyik legnagyobb független olajvállalata birtokolja. 

Kishida kormányának célja viszont, hogy 2030-ra a fosszilis tüzelőanyagok az ország 
energiaszerkezetének körülbelül 41%-át adják. Az atomenergia 20-22%-át, míg a 
megújuló energia 36-38%-át tenné ki, valamint Japán azt reméli, hogy 2050-re eléri 
a nettó zéró szén-dioxid kibocsátást. Szakértők azonban úgy vélik, hogy ez a cél 
„irreális”, tekintve, hogy Japán jelenleg nagymértékben függ a fosszilis 
tüzelőanyagoktól. 

Szankciók 

Mióta Oroszország 2022. február 24-én megtámadta Ukrajnát, Japán aktívan 
támogatja az ukrán ellenállást halált nem okozó védelmi felszerelések, sürgősségi 
humanitárius és pénzügyi segítségnyújtás, valamint a kitelepítettek befogadása 
révén. Japán támogatása nem meglepő. Oroszország inváziója egyértelműen sérti 
a nemzetközi jogot. Japán az 1990-es évek óta külföldi segélyekkel és diplomáciai 
intézkedésekkel is támogatja a demokratizálódást, a jó kormányzást és a gazdasági 
fejlődést a volt szovjet tagországokban, köztük Ukrajnában is. 

Amikor Oroszország 2014-ben megszállta a Krímet, Japán is elítélte az országot és 
részt vett a G7- országok által kivetett szankciókban. De Japán akkori szankciói nem 
jártak magas  költségekkel, és hatásai mérsékeltek maradtak a nyugati 
országokéhoz képest. Japán akkor szándékosan késleltette a szankciók időzítését 
is, hogy megkülönböztesse álláspontját az Egyesült Államoktól és az Európai 
Uniótól. Ezt a politikát az Abe-kormányzat Oroszországgal folytatott tárgyalásai 
vezérelték a vitatott északi területekről az 1956-os Japán–Szovjet Közös Nyilatkozat 
alapján. Ez egyben stratégiai számítás volt annak megakadályozására, hogy a kínai–
orosz tengely megkérdőjelezze a japán érdekeket, mivel azt remélték, hogy az 
Oroszországgal fenntartott kapcsolatok javulása mellett elkerülhető lesz a „két 
frontos háború”. 

A Nyugat Oroszországra nehezedő gazdasági nyomása 2022-ben sokkal 
intenzívebb volt, mint 2014-ben. Japán pedig szinte azonnal csatlakozott a nyugati 
erőfeszítésekhez, hogy szankcionálja Oroszországot. A Putyin-barát üzleti és 
politikai szereplők szankcionálásán túl Japán befagyasztotta több orosz bank, 
köztük a Promsvyazbank és a VTB Bank vagyonát, és megtiltotta, hogy új 
értékpapírokat bocsássanak ki Japánban. Tokió megtiltotta az orosz 
államkötvények vásárlását és a védelmi vagy olajfinomító berendezések 
Oroszországba történő exportját is. Áprilisban Tokió több orosz diplomatát és 
kereskedelmi tisztviselőt is kiutasított, és visszavonta Oroszország legnagyobb 
kedvezményezett ország kereskedelmi státuszát. Japán több pénzügyi 
intézkedéssel is csatlakozott a nemzetközi szankciókhoz, például az orosz központi 
bankkal folytatott tranzakciók korlátozásával, illetve egyes orosz bankok kizárásával 
a SWIFT-ből. Ezenkívül leállította az orosz vodka importját, valamint a luxusautók 
és -termékek exportját.  

 Habár Japán gyorsan elítélte Oroszország egyoldalú agresszióját és számos 
kérdésben igazodik a nyugati szankciórendszerhez (beleértve az exportellenőrzést, 

https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Walking-a-tightrope-Ukraine-war-puts-Japan-s-energy-security-on-thin-ice
https://asia.nikkei.com/Spotlight/The-Big-Story/Walking-a-tightrope-Ukraine-war-puts-Japan-s-energy-security-on-thin-ice
https://www.eastasiaforum.org/2022/06/24/how-japans-russia-policy-changed-after-ukraine/
https://www.eastasiaforum.org/2022/06/24/how-japans-russia-policy-changed-after-ukraine/
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a pénzügyi intézkedéseket és a vízumkorlátozásokat) ami azonban az energiát illeti, 
Tokió eleinte úgy döntött, hogy nem követi a Nyugat példáját, mind a japán 
megélhetést befolyásoló emelkedő árakkal kapcsolatos aggodalmakra, mind a piac 
előnyeinek Kína kihasználásával összefüggő geopolitikai kockázatokra hivatkozva. 
Energiaéhes, de erőforrásokban szegény szigetországként, amely 
energiaszükségletének kielégítése érdekében importtól függ, Japán jelentős 
dilemma előtt találta magát. Az orosz háborús bűnökről szóló jelentés után Fumio 
Kishida miniszterelnök végül bejelentette, hogy Japán az orosz olaj- és 
szénimportot is megszünteti, amelyet addig igyekezett elkerülni. Kishida azt is 
hangsúlyozta, hogy Japán fokozni fogja együttműködését a NATO-val és az Európai 
Unióval a szabad és nyitott indiai-csendes-óceáni térség érdekében. Az 
energiaforrások stabil ellátásának biztosítása a következő évek küszöbön álló 
feladata lesz a japán kormány számára. 

Tekintettel arra, hogy az Abe-kormányzat a 2014-es ukrajnai válságban csak 
szimbolikus gazdasági szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben, joggal 
mondhatjuk, hogy a Kishida-kormányzat   mostani döntése jelentős változást jelent 
Japán régóta fennálló Oroszország-politikájában. Ennek ellenére van néhány olyan 
területe az Oroszországgal való együttműködésnek, amelyeket a japán kormány 
továbbra is fenn kíván tartani, ameddig csak lehetséges. Az egyik ilyen az energia. 
A japán vállalatok és szervezetek részt vettek az oroszországi, már említett 
energetikai projektekben (Szahalni-1, Szahalin-2, Arctic LNG-2). 

Február 28-án, mindössze négy nappal azután, hogy Oroszország katonai inváziója 
megindult Ukrajnában, a brit BP olajipari óriáscég bejelentette, hogy ki kíván lépni 
a Rosznyefty orosz állami olajtársaságban lévő 19,75%-os részesedéséből. E 
bejelentést követően a holland-UK Shell bejelentette, hogy kiszáll a Szahalin-2 
projektből, a US Exxon pedig bejelentette, hogy kiszáll a Szahalin-1 projektből. 

A japán kormány betiltotta az új oroszországi befektetéseket, beleértve az 
energiaszektort és pontosította az Oroszországtól való energiafüggőségének 
csökkentésére irányuló politikáját is. De továbbra is kifejezte azon szándékát, hogy 
továbbra is fenntartja meglévő energetikai eszközeit Oroszországban. A japán 
kormány álláspontja azután sem változott, hogy a május 8-i G7-csúcson kiadott egy 
nyilatkozatot, amely szerint a G7-tagországai fokozatosan csökkentik 
energiafüggőségüket Oroszországtól. „Lépéseket fogunk tenni az (orosz 
olajimport) fokozatos megszüntetésére oly módon, hogy minimálisra csökkentsük 
az emberek életére és üzleti tevékenységére gyakorolt káros hatásokat. De azt 
tervezzük, hogy érdekeinket (a két szahalini+Arctic LNG-projektben) változatlanul 
hagyjuk” – mondta Kishida miniszterelnök újságíróknak a G7-ek vezetőinek 
virtuális találkozóját követően. 

Összegzés 

Japán az Egyesült Államok egyik legfőbb kelet-ázsiai szövetségeseként azonnal a 
nyugati szankciók mögé állt az orosz-ukrán konfliktus kirobbanása után. Azonban 
egyetlen egy területtel kapcsolatban Japán sokáig hallgatásba burkolózott, 
egészen májusig, amikor is Kishida bejelentette, hogy Japán az orosz olaj- és 
szénimportot is megszünteti a nyugati országokhoz hasonlóan. Ez azonban nehéz 
helyzetbe hozza a japán vezetőket, ugyanis ez a döntés az energiaárak és az 
élelmiszerárak drámai növekedéséhez, illetve az infláció fokozódásához is vezetnek, 

https://www.csis.org/analysis/resolved-japan-should-maintain-investments-russian-oil-and-gas-projects
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/05/19/business/japan-sakhalin-projects-uncertain/
https://www.japantimes.co.jp/news/2022/05/19/business/japan-sakhalin-projects-uncertain/
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ami pedig vélhetően azt eredményezi majd, hogy az emberek a 
megtakarításaikhoz nyúlnak, csökkentve a fogyasztói bizalmat. A háztartások 
továbbra is megtakarítás orientáltak maradnak, és a jelenlegi gazdasági helyzetben 
nem valószínű, hogy nagyobb költekezésbe kezdenek. Ez pedig jelentős akadályt 
jelent a járvány sújtotta japán gazdaság fellendülésének, amely a megnövekedett 
fogyasztói kiadásokra építene. 

Mivel Japán energiabiztonsági környezete lényegesen sebezhetőbb, mint a többi 
G7-országé – Japán primerenergia-önellátási aránya 1%, ami jóval alacsonyabb, 
mint bármely más G7-országé (Egyesült Államok 106%; Kanada 179%; Egyesült 
Királyság 75%; Franciaország 55%; Németország 35%), ezért magának Japánnak 
költségesebb lenne az oroszországi energiaprojektekből való kivonás, mint 
magának Oroszországnak. Továbbá még ha Japán le is mond az Oroszország elleni 
gazdasági szankciók keretében a Szahalin-1-ben és a Szahalin-2-ben lévő 
érdekeltségeiről, nagy a valószínűsége annak, hogy olyan országok, amelyek nem 
vezettek be gazdasági szankciókat Oroszországgal szemben, mint például Kína és 
India, megszereznék a japán érdekeltségeket, előnybe hozva ezzel Japán 
versenytársait. Emiatt a két ok miatt valószínűleg Japán fent fogja tartani az orosz 
olaj- és gázprojektekbe való befektetéseit. 

Az orosz-ukrán háború nem csak Japán gazdaságára nézve jelent negatív 
következményeket, hanem a szigetország biztonságpolitikai helyzetére is és nem 
csak az energetikai ellátás kapcsán, hanem Japán kénytelen lesz a továbbiakban 
„háromfrontos háborút” vívni – mint nyugati szövetséges – Oroszországgal, Kínával 
és Észak-Koreával, mivel ezek az országok egyre nagyobb nyomást gyakorolnak a 
meglévő rendre. Így Japán biztonsági környezete minden eddiginél nehezebbé 
válhat, miután az orosz-ukrán háború hozadékaként megszakadtak a jó 
kapcsolatok Oroszországgal is. 

https://eurasiacenter.hu/2022/09/13/eurazsia-kozpont-elemzesek-2022-33-azsiai-inflacios-korkep/
https://eurasiacenter.hu/2022/09/13/eurazsia-kozpont-elemzesek-2022-33-azsiai-inflacios-korkep/

