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BEZPIECZEÑSTWO ENERGETYCZNE
JAPONII
JAPANS ENERGY SECURITY
Wstêp
Japonia  kraj o powierzchni prawie 378 tys. km2 i z ponad 128
mln mieszkañców  jest ciekawym przyk³adem, jeli chodzi stan
bezpieczeñstwa energetycznego wspó³czesnego pañstwa. Gospodarka tego kraju, trzecia pod wzglêdem wielkoci za USA i Chinami1,
jest jedn¹ z najbardziej zaawansowanych technologicznie na wiecie. Jej wielkoæ i energoch³onnoæ2 w zestawieniu ze ladowymi
zasobami surowców energetycznych prowadzi do uzale¿nienia Japonii od importu tych¿e surowców drog¹ morsk¹. Dlatego te¿ skupiamy uwagê na stanie i bezpieczeñstwie energetycznym Nipponu,
zagro¿eniach p³yn¹cych z wysokiego wolumenu importu surowców
oraz na wyzwaniu i szansach gospodarki Japonii , która tylko w 4%
jest energetycznie samowystarczalna3.

1

Japan. The World Factbook, https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/ja.html, 10.03.2010.
2 Zosta³a ona ograniczona do minimum, o czym w podrozdz. Wêgiel.
3 Energy in Japan 2006. Status and Policies, http://www.enecho.meti.go.jp/
topics/energy-in-japan/energy2006E.pdf, 10.03.2010.
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Czynniki wewnêtrzne wp³ywaj¹ce
na bezpieczeñstwo energetyczne Japonii
Zasoby surowców energetycznych
Japonia nie posiada wiêkszych z³ó¿ ¿adnego z tradycyjnych
surowców energetycznych. Udokumentowane zasoby ropy naftowej
wynosz¹ ok. 59 mln bary³ek, co w 2007 roku wystarczy³oby na ok.
10 dni funkcjonowania gospodarki4. Pewne nadzieje mo¿na wi¹zaæ
ze z³o¿ami znajduj¹cymi siê w rejonie wysp Senkaku/Diaoyi Liedao
na Morzu Wschodniochiñskim, jednak ich eksploatacja jest niemo¿liwa ze wzglêdu na tocz¹cy siê spór z ChRL o zwierzchnoæ nad tym
archipelagiem5.
Roczne zapotrzebowanie na gaz wynosi ponad 90 mld m3, natomiast udokumentowane japoñskie zasoby gazu ziemnego wynosz¹
oko³o 20 mld m3 6. Uwa¿a siê, ¿e wraz ze z³o¿ami ropy naftowej
w rejonie wysp Senkaku/Diaoyi Liedao wystêpuj¹ znacz¹ce z³o¿a
gazu, jednak ze wspomnianych wy¿ej powodów ich wydobycie jest
teraz niemo¿liwe.
W styczniu 2002 roku zosta³a zamkniêta ostatnia w Japonii
kopalnia wêgla, pozostawiaj¹c w rezerwie z³o¿a szacowane na 396
mln ton. Obecnie, wiêc Japoñczycy s¹ zmuszeni do jego importu7.
W takiej samej sytuacji jak przemys³ opieraj¹cy siê na wêglu
znajduj¹ siê japoñskie elektrownie atomowe  surowce potrzebne do
pracy reaktorów sprowadzane s¹ w 100% z zagranicy.
4

Country Analysis Briefs. Japan, http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Japan/
pdf.pdf, 10.03.2010.
5 Zob: J. Rowiñski, Problem wysp Senkaku (Tiaoyi Lietao) w stosunkach
chiñsko-japoñskich, PISM, Warszawa 1982.
6 Country Analysis Briefs. Japan. Quick Facts, http://www.eia.doe.gov/cabs/
Japan/Profile.html, 10.03.2010 i : BP Statistical Review of World Energy June
2008; http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/globalbp_uk_english/
reports_and_publications/statistical_energy_review_2008/STAGING/local_assets/downloads/spreadsheets/statistical_review_full_report_workbook_2008.xls,
10.03.2010 1 stopa3= 0.0283 m3
7 Country Analysis Briefs. Japan, s. 14.
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Nawet tak skrótowo przedstawiony zarys sytuacji pozwala zauwa¿yæ, ¿e Japonia jest jednym z najbardziej uzale¿nionych od
importu surowców energetycznych krajów. Jedyne pozostaj¹ce zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego s¹ zamro¿one ze wzglêdu na
nieustalon¹ nad nimi zwierzchnoæ. Jako pewnego rodzaju surowce energetyczne mo¿emy potraktowaæ te¿ energiê s³oneczn¹, si³ê
kinetyczn¹ wody czy wiatru, ale z powodu trudnoci w oszacowaniu
wartoci tych surowców pomijam je w powy¿szym zestawieniu.
Rolê, jak¹ odgrywaj¹ one w japoñskiej energetyce, wywnioskowaæ
bêdzie mo¿na z ich udzia³u w produkcji energii elektrycznej przedstawionym w dalszej czêci pracy.

Wykorzystywanie surowców energetycznych
Ropa naftowa
Ropa naftowa jest niezbêdn¹ dla funkcjonowania wspó³czesnej
gospodarki. U¿ywana (ona sama lub produkty z niej pochodz¹ce)
jest przez wszystkie ga³êzie przemys³u: je¿eli nie jako przedmiot
obróbki, to jako paliwo. W Japonii od II wojny wiatowej nastêpowa³
ci¹g³y wzrost zapotrzebowania na ten surowiec, spowodowany dynamiczn¹ odbudow¹ i rozwojem gospodarki. Wzrost ten zosta³ przerwany pierwszym kryzysem naftowym w latach 70. XX wieku, po
którym nast¹pi³a racjonalizacja wykorzystywania tego surowca przez
japoñsk¹ gospodarkê. W ten sposób uda³o siê ograniczyæ zapotrzebowanie na ropê do oko³o 4,4 mln bary³ek dziennie w 1983 roku.
Spadek zapotrzebowania obj¹³ g³ównie tzw. ciê¿kie paliwa (Fuel Oil
A, B i C) stosowane g³ównie w przemyle i energetyce. Nastêpnie
zapotrzebowanie powróci³o na cie¿kê wzrostu aby w 1996 roku
osi¹gn¹æ 5,7 mln bary³ek dziennie (zwiêkszone zapotrzebowanie
transportu lotniczego i ko³owego oraz gospodarstw domowych). S¹dzi siê, ¿e wraz reform¹ sieci przesy³owej, wzrostem udzia³u odnawialnych róde³ energii oraz stopniowym spadkiem zapotrzebowa-
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nia gospodarstw domowych na produkty rafinacji zapotrzebowanie
na ropê ustabilizuje siê na poziomie 5 mln bary³ek dziennie w latach 20102025, by nastêpnie spaæ do 4,9 mln bary³ek.

Rysunek 1. Zapotrzebowanie na ropê naftow¹ w mln bary³ek dziennie
z prognoz¹ do 2030 roku
ród³o: World Petroleum Consumption, Annual Estimates,1980-2007; http://
www.eia.doe.gov/emeu/international/RecentPetroleumConsumptionBarrelsperDay.xls, 10.03.2010 World Liquids Consumption by Region, Reference Case, 19902030. International Energy Outlook 2008, http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/excel/
ieoreftab_5.xls, 10.03.2010.

Mog¹ nast¹piæ drobne przesuniêcia w popularnoci poszczególnych produktów rafinacji  najprawdopodobniej zmniejszy siê udzia³
ciê¿kich paliw na rzecz benzyny, paliw dieslowskich i nafty. Jednak
przesuniêcia te nie bêd¹ znaczne z powodu stabilizacji (a w perspektywie kilku lat  spadku) liczby mieszkañców Japonii i upowszechnienia siê nowych technologii w transporcie, np. ogniw
paliwowych.
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Rysunek 2. Zapotrzebowanie na poszczególne produkty rafinacji
ród³o: Petroleum Industry in Japan 2008, s. 66, http://www.paj.gr.jp/statis/data/
2008/AR2008.pdf, 10.03.2010

Po szoku naftowym z lat 70. XX wieku rz¹d japoñski rozpocz¹³
gromadzenie rezerw ropy naftowej na wypadek nag³ego odciêcia
od róde³ zaopatrzenia. Ju¿ wczeniej takie zapasy gromadzi³y
firmy prywatne (zobligowane do tego przez Petroleum Reserve Law
z 1975 r.), jednak wraz ze zwiêkszeniem zaanga¿owania pañstwa
w gromadzenie zapasów ich rola ulega zmniejszeniu. W roku 1978,
tzn. od momentu w³¹czenia siê pañstwa, firmy prywatne posiada³y
zapasy na 81 dni, natomiast pañstwo na 7 dni funkcjonowania
gospodarki. W po³owie lat 90. XX wieku zapasy podmiotów prywatnych i pañstwa zrówna³y siê pod wzglêdem wielkoci i pozwala³y
przetrwaæ gospodarce przez ok. 162 dni. Obecnie (dane na styczeñ 2009 r.) rezerwy wystarcz¹ na 197 dni (rezerwy pañstwowe
 113 dni, rezerwy przedsiêbiorstw  84 dni)8. Rezerwy przedsiêbiorstw przekraczaj¹ o 14 dni ustawowo narzucone minimum (70 dni)
i w równych czêciach sk³adaj¹ siê z surowej ropy oraz produktów
jej rafinacji.
8

Oil Stockpiling, http://www.paj.gr.jp/statis/excel/epaj-9.xls, 10.03.2010.
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Gaz
Skroplony gaz ziemny (LNG) jest uwa¿any w Japonii za alternatywê dla ropy naftowej. Przy jego spalaniu wydziela siê mniej
zanieczyszczeñ  tlenków siarki, azotu i wêgla. W latach 70. XX
wieku atrakcyjnie wygl¹da³y te¿ szacunkowe rezerwy gazu ziemnego (w porównaniu z rop¹ naftow¹ bêd¹c¹ pod piecz¹ OPEC).
Z gazu ziemnego pochodzi obecnie 14% produkowanej w Japonii
energii (w porównaniu z 2% w czasie pierwszego kryzysu naftowego9). Co ciekawe  w ca³ej Japonii znajduje siê obecnie tylko 288
stacji obs³uguj¹cych samochody z instalacj¹ gazow¹ (samych samochodów jest oko³o 24 000). Prowadzone s¹ dzia³ania promocyjne
maj¹ce na celu upowszechnienie tego rodzaju napêdu w pojazdach
prywatnych, jak i w transporcie publicznym10. Do momentu upowszechnienia siê tego rodzaju napêdu g³ównym odbiorc¹ gazu
w Japonii bêd¹ elektrownie oraz gospodarstwa domowe.
Wêgiel
Wêgiel by³ energetyczn¹ podstaw¹ japoñskiej rewolucji przemys³owej. Utrzymywa³ siê na pierwszym miejscu pod wzglêdem wykorzystania jako surowiec energetyczny a¿ do II wojny wiatowej.
Szybko wzrastaj¹cy import ropy z Bliskiego Wschodu spowodowa³
zast¹pienie wêgla przez ten surowiec w roli g³ównego surowca energetycznego. Szok naftowy lat 70. oraz wprowadzenie nowoczesnych
technologii spalania wêgla doprowadzi³o do procentowego zwiêkszenia udzia³u tego surowca w puli energetycznej kraju. W liczbach
bezwzglêdnych zapotrzebowanie na wêgiel w dalszym ci¹gu ronie
z wyj¹tkiem roku 2006 roku, w którym zanotowano niewielki spadek zapotrzebowania.

9
10

Country Analysis Briefs. Japan, s. 5
Ibidem.
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Rysunek 3. Zapotrzebowanie na wêgiel w milionach ton ekwiwalentu
ropy naftowej (1 t. ekw. ~ 1,5 t. wêgla)
ród³o: BP Statistical Review of World Energy 2008.

Ze wzglêdu na zapotrzebowanie przemys³u ciê¿kiego (przede
wszystkim metalurgicznego) najpowa¿niejszy udzia³ w imporcie wêgla stanowi wêgiel koksuj¹cy. Antracyt jest wysokogatunkowym rodzajem wêgla stanowi¹cym przedmiot obróbki przemys³u chemicznego i farmaceutycznego. Wêgiel energetyczny, jak sama nazwa wskazuje, w przewa¿aj¹cej czêci wykorzystywany jest do produkcji pr¹du (z tego ród³a produkowane jest oko³o 20% energii elektrycznej
Japonii). Ma³a jego czêæ wykorzystywana jest tak¿e jako pó³produkt przez przemys³ chemiczny.
Japonia ma jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie linii spalania wêgla na wiecie. Staraj¹c siê wype³niæ zobowi¹zania Protoko³u z Kioto intensywnie pracuje nad obni¿eniem emisji
CO2 do poziomu o 8% ni¿szego ni¿ w 1990 roku. W zwi¹zku z tym
wi¹¿e nadzieje, ¿e zaawansowanie technologiczne pozwoli wprowadziæ
ekologicznie czyste linie produkcji energii z niskozasiarczonego wêgla11.
11

Energy in Japan 2006. Status and Policies, s. 1920.
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Rysunek 4. Struktura zapotrzebowania na wêgiel w Japonii w 2006 r.
ród³o: COAL&SAFETY No.28 March 2006, s. 69; http://www.brain-c-jcoal.info/publication-files/oldjcoal/coal-safety/C_S-028.pdf, 10.03.2010.

Materia³y rozszczepialne
Energia pochodz¹ca z rozszczepiania atomów zaspokaja obecnie
9% zapotrzebowania Japonii na energiê (w 1973 r. stanowi³a tylko
1%12). Pod uwagê nale¿y wzi¹æ szczególn¹ sytuacjê tego kraju, jeli
chodzi o wykorzystywanie energii atomowej. Cienie Hiroszimy
i Nagasaki w dalszym ci¹gu wp³ywaj¹ na rozwój tej ga³êzi energetyki. Incydenty w elektrowniach atomowych na ca³ym wiecie, jak
w Czarnobylu, Three Miles Island czy w japoñskiej Tsurudze13 s¹
paliwem napêdzaj¹cym organizacje ekologiczne do przeciwdzia³ania budowie nowych elektrowni atomowych w Japonii. Dalszym
utrudnieniem jest aktywnoæ sejsmiczna Wysp Japoñskich, która
powoduje koniecznoæ wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeñ.
12

Country Analysis Briefs. Japan, s. 5.
Power Station Guide. Tsuruga Power Station Unit 1, http://www.japc.
co.jp/tsuruga/english/plant_guide/tsuruga01.html, 10.03.2010.
13
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Rola badañ nad nowymi ród³ami energii
oraz wiadomoci spo³eczeñstwa
Kraj bêd¹cy w takim stopniu uzale¿niony od importu surowców
energetycznych jest skazany na pracê nad nowymi ród³ami energii.
W tej pojemnej szufladzie mo¿na umieciæ elektrownie czerpi¹ce
energiê z si³y falowania morza czy te¿ prace (w konsorcjum miêdzynarodowym) nad uruchomieniem pierwszej na wiecie elektrowni
czerpi¹cej energiê z procesu ³¹czenia siê atomów14.
Obecnie z nowych róde³ pochodzi tylko 1,7% ogó³u energii, lecz
celem jest osi¹gniêcie w 2010 roku poziomu 3%15. G³ównym powodem tak ma³ego udzia³u jest cena wyprodukowanej z takiego ród³a
energii elektrycznej. Jest ona droga nawet jak na japoñskie warunki
 1 KWh jest 23 razy dro¿szy ni¿ wyprodukowany w elektrowni
atomowej. Mimo tego Japonia prowadzi zaawansowane prace nad
wykorzystywaniem paneli s³onecznych (ponad 43% produkowanej t¹
metod¹ energii s³onecznej na wiecie 16) i ogniw paliwowych
w rodkach transportu.
Du¿e znaczenie dla oszczêdnoci energii ma wiadomoæ Japoñczyków. Miêdzy innymi dziêki temu (i oczywicie wysokiemu poziomowi technologicznemu) na ka¿d¹ jednostkê PKB Japoñczycy zu¿ywaj¹ o 2,3 razy mniej energii ni¿ mieszkañcy USA17. Powszechna
segregacja mieci pozwala na przetwarzanie surowców wtórnych
i spalanie biomasy z resztek w elektrowniach termicznych. Wpajane
od dzieciñstwa zasady oszczêdnoci pozwalaj¹ na ³atwe wprowadzanie odgórnych zarz¹dzeñ, takich jak zmuszanie do korzystania
ze rodków transportu publicznego przez wprowadzanie drakoñskich
op³at za wjazd do centrów miast. Kryzysy naftowe spowodowa³y
eksport lub rezygnacjê z energoch³onnych ga³êzi przemys³u, a w
konsumentach wyrobi³y nawyk zwracania uwagi na zu¿ycie energii
14 Projekt ITER bêd¹cy wspólnym przedsiêwziêciem EUROATOMu, Japonii, ChRL, USA, Indii, Rosji i Korei P³d., wiêcej: http://www.iter.org/ 10.03.2010.
15 Country Analysis Briefs. Japan, s. 5.
16 Ibidem.
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przez sprzêty gospodarstwa domowego i samochody. Spowodowa³o to
odwrót od coraz powszechniejszej we wczesnych latach 70. XX wieku zasady u¿yj i wyrzuæ na rzecz zasady 3R  reduce (redukowaæ,
ograniczaæ), reuse (wykorzystywaæ ponownie), recycle (przetwarzaæ).
Do ³ask powróci³o powiedzenie Mottai Na  za dobre, by wyrzuciæ18.

Kierunki importu surowców energetycznych
Rz¹dy japoñskie od d³u¿szego okresu czasu aktywnie dzia³aj¹
na wiatowym rynku energetycznym. Wystarczy powiedzieæ, ¿e tylko w kwietniu i maju 2007 roku przedstawiciele rz¹du, premier Abe
i minister gospodarki, handlu i przemys³u Amari, odbyli seriê wizyt
w takich pañstwach jak: Arabia Saudyjska, ZAE, Kuwejt, Katar,
Brunei czy Kazachstan i Uzbekistan. Wizyty te mia³y na celu zapewnienie dostaw surowców energetycznych i podpisanie umów
o wspó³pracy w wykorzystywaniu energii atomowej19.

Ropa naftowa
Japonia w przewa¿aj¹cej czêci sprowadza ropê naftow¹ z krajów OPEC. Udzia³ importu z wspomnianych pañstw waha³ siê
w latach 19802006 od 78% w 1990 do 90,9% w 2006 roku. Wzrost
znaczenia pañstw OPEC w ostatnim dziesiêcioleciu wi¹¿e siê ze
wzrastaj¹c¹ konkurencj¹ ze strony ChRL, z której Japonia jeszcze
w roku 1990 sprowadza³a 6,8% potrzebnej ropy naftowej. Miêdzy
innymi to spowodowa³o zmniejszenie importu z Indonezji z 15%
w 1980 do 2,8% w 2006 roku. Z pozosta³ych kierunków importu ropy
17

Ibidem.
S. Sudo, Energy Security Challenges to Asian Countries from Japans
Viewpoint, w: Energy Security: Visions from Asia and Europe, red. A. Marquina,
Palgrave Macmillan, New York 2008, s.147161.
19 White Paper on International Economy and Trade 2007, http://www.meti.go.jp/english/report/downloadfiles/2007WhitePaper/Overview0712.pdf,
10.03.2010
18
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wymieniæ nale¿y Strefê Neutraln¹ (czy te¿ Strefê Podzielon¹) pomiêdzy Kuwejtem a Arabi¹ Saudyjsk¹. Jest to miejsce dzia³alnoci
japoñskiej firmy wydobywczej Arabian Oil Company posiadaj¹cej
koncesje na wydobywanie ropy w tamtejszym rejonie20. Z tego rejonu pochodzi po³owa ropy wydobywanej przez konsorcja japoñskie.

Rysunek 5. Import ropy naftowej w 1980 r.
ród³o: Petroleum Industry in Japan 2008, s. 11.

Z przedstawionych danych mo¿na zauwa¿yæ dwa niepokoj¹ce
zjawiska. W zale¿noci od roku z pañstw Bliskiego Wschodu do
Japonii p³ynie od oko³o 65% (1986 r.) do ponad 89% (2003 r.) ogó³u
sprowadzanej ropy naftowej. Nawet w roku 1972, czyli w czasie
pierwszego kryzysu naftowego, Japonia by³a w mniejszym stopniu
zale¿na od dostaw z Bliskiego Wschodu (81% dostaw21). Drugie
zagro¿enie to udzia³ poszczególnych pañstw w ca³ociowym woluminie importu ropy. Z trzech najwiêkszych eksporterów (Iranu, Zjednoczonych Emiratów Arabskich i Arabii Saudyjskiej) pochodzi ponad
3/4 sprowadzanej do Japonii ropy naftowej. Zjednoczone Emiraty
Arabskie i Arabia Saudyjska eksportuj¹ po ponad 1/422.
20

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/Japan/Oil.html.
Petroleum Industry in Japan 2008, s. 20.
22 O zagro¿eniach p³yn¹cych z tych faktów zob. ,,Zagro¿enia-przeciwdzia³ania niniejszego opracowania.
21
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Rysunek 6. Import ropy naftowej w 2007 r.
ród³o: Petroleum Industry in Japan 2008, s. 11.

Zmienia siê tak¿e struktura importu ze wzglêdu na dostawcê.
W roku 1975 70% dostaw (rysunek 7) zapewnia³y najwiêksze koncerny naftowe wiata (nastêpczynie 7 sióstr jak nazwa³ je Enrico
Mattei). Ich udzia³ systematycznie siê zmniejsza³, by w 2007 roku
osi¹gn¹æ 18%. Powodem by³ postêpuj¹cy powrót pól ropononych
pod w³adzê pañstw i spó³ek wywodz¹cych siê z krajów, które posiadaj¹ zasoby ropy naftowej. Przypuszczenia te potwierdza zwiêkszaj¹cy siê udzia³ tych spó³ek w ropie importowanej przez Japoniê.
W 1975 roku wynosi³ on 14,3%, podczas gdy w 2007 roku ju¿ 75,3%.
Widaæ wiêc, ¿e firmy wywodz¹ce siê z pañstw wydobywaj¹cych ropê
naftow¹ zast¹pi³o 7 sióstr. Pozosta³e dwa ród³a dostaw ropy naftowej to pomniejsze spó³ki naftowe i koncerny japoñskie. Udzia³
tych pierwszych uleg³ marginalizacji z powodu postêpuj¹cej konsolidacji przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na rynku wydobywczym i w 2007
roku wynosi³ 1,7% sprowadzanej do Japonii ropy naftowej. Jeli
chodzi o firmy japoñskie, to pomimo ci¹g³ych starañ rz¹du nie uzyska³y one du¿ej roli w sprowadzaniu do swojej ojczyzny czarnego
z³ota. Ich udzia³ w sprowadzanej do Japonii ropy zmniejszy³ siê 8%
w 1975 roku do 5% w roku 2007. Trudno im znaleæ miejsce na
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podzielonym ju¿ rynku bez w³asnych z³ó¿ ropononych. Byæ mo¿e ta
sytuacja zmieni siê po rozwi¹zaniu sporu wokó³ wysp Senkaku,
o których by³a ju¿ wczeniej mowa.

Rysunek 7. Import ropy ze wzglêdu na rodzaj dostawcy
ród³o: Petroleum Industry in Japan 2008, s. 11.

Gaz
Japonia jest najwiêkszym importerem LNG (48% wiatowego
importu w 2002 r.) i jednym najwiêkszych importerów gazu w ogóle23. Tak jak wszystkie surowce energetyczne gaz trafia do Japonii
drog¹ morsk¹. Trafia on do Japonii w 95% jako LNG (gaz ziemny
w postaci ciek³ej) w specjalnych statkach, sch³odzony do -163oC
i dostarczony do jednego z 23 terminali po³o¿onych najczêciej
w bliskim s¹siedztwie jednej z nadbrze¿nych aglomeracji japoñskich.
23 The Global Liquefied Natural Gas Market: Status and Outlook, http://
www.eia.doe.gov/oiaf/analysispaper/global/importers.html, 10.03.2010.
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Gaz ziemny zaspokaja oko³o 12% zapotrzebowania na energiê
i w przesz³o 3/4 wykorzystywany jest w elektrowniach termalnych.
Wraz z liberalizacj¹ rynku LNG w Japonii oczekuje siê zwiêkszenia
mocy przerobowych terminali (obecnie ponad 188 mln ton rocznie)
w zwi¹zku z oczekiwanym zwiêkszeniem zainteresowania tym surowcem  w szczególnoci przez elektrownie dla których LNG jest
jednym z czystszych ekologicznie róde³ energii.
Struktura importu nie jest tak zmonopolizowana, jak przez
pañstwa Zatoki Perskiej. Przewa¿aj¹ca czêæ, prawie 3/4, importu
pochodzi z 4 pañstw Azji i Oceanii: Malezji, Indonezji, Brunei
i Australii. Stabilnoæ oraz bliskoæ tych pañstw stanowi (w porównaniu z pañstwami Zatoki Perskiej) gwarancje pewnych dostaw gazu
do Japonii.

Rysunek 8. Import LNG w mld stóp3 ze wzglêdu na kraj pochodzenia w 2006 r.
ród³o: World LNG Imports by Origin, 2006, http://www.eia.doe.gov/emeu/international/LNGimp2006.xls, 10.03.2010.
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Wêgiel
Od 2002 roku Japonia musi w ca³oci importowaæ wêgiel, poniewa¿ ostatnia kopalnia zosta³a zamkniêta z powodu niskiej rentownoci i w celu pozostawienia w kraju chocia¿by minimalnych rezerw
tego surowca. Na miejscu ostatniej kopalni wêgla zosta³o utworzone
muzeum maj¹ce na celu propagowanie badañ nad wykorzystaniem
wêgla do produkcji czystej energii elektrycznej. W przeciwieñstwie
do ropy naftowej import wêgla nie jest zale¿ny od politycznie niestabilnego regionu Bliskiego Wschodu. Od pocz¹tku wêglowego
boomu w Japonii na pocz¹tku lat 80. XX wieku ponad 50% japoñskiego importu pochodzi z Australii. Tamtejszy wêgiel ma wiele zalet.
Miêdzy innymi ma nisk¹ zawartoæ siarki, jest tani (poniewa¿ wydobywany jest metod¹ odkrywkow¹) a jego transport morski zajmuje stosunkowo ma³o czasu. Australia, razem z USA, Now¹ Zelandi¹
i Kanad¹ stanowi¹ grupê partnerów handlowych godnych zaufania.

Rysunek 9. Import wêgla z podzia³em na rodzaj i kraj pochodzenia w 2006 r.
(w mln ton)
ród³o: COAL&SAFETY No.28 March 2006, s. 69.
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Materia³y rozszczepialne

Rysunek 10. Import 7581 ton tlenku uranu z podzia³em na pañstwo pochodzenia
ród³o: Energy in Japan 2006. Status and Policies, s. 15.

Jak widaæ z powy¿szego wykresu struktura importu tlenku
uranu, bêd¹cego paliwem dla elektrowni j¹drowych w Japonii, przypomina strukturê importu wêgla. W g³ównej czêci pochodzi z pañstw
stabilnych politycznie jak Australia czy Kanada. Wydobycie i handel
materia³ami rozszczepialnymi (szczególnie w dobie miêdzynarodowego terroryzmu) znajduje siê pod cis³¹ kontrol¹ IEAE i na horyzoncie nie widaæ zagro¿eñ dla importu tego surowca.

Zagro¿enia  przeciwdzia³ania
Gospodarka japoñska przez swoj¹ specyfikê nara¿ona jest na
wiele niebezpieczeñstw zwi¹zanych z zaopatrzeniem w surowce
energetyczne. Dotyczy to nie tylko samego zdobycia ich na coraz
cianiejszym wiatowym rynku, ale te¿ jest kwesti¹ sprowadzenia
ich na Wyspy Japoñskie. Poni¿ej postaram siê przedstawiæ trzy,
moim zdaniem, najwiêksze zagro¿enia na tym polu dla Japonii.
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Konkurencja ze strony Chin i Indii
Szybki rozwój Chin i Indii powoduje zaostrzaj¹c¹ siê walkê na
rynku surowcowym. Widaæ to by³o na przyk³adzie negocjacji kontraktów z Rosj¹ nt. dostaw gazu i ropy z pól Kovykta na Syberii,
gdzie Putin umiejêtnie rozgrywa³ kwestie sprzeda¿y surowców miêdzy Japoniê (dostêp przez terminal morski Nakhodka) a ChRL (ruroci¹g). Proces ten dok³adnie widaæ na przyk³adzie importu ropy
naftowej, gdzie Chiny z jej eksportera do Japonii sta³y siê jej konkurentem na wszystkich prawie rynkach.
Sposobem na czasowe odsuniêcie problemu jest podpisywanie
d³ugoletnich umów na dostarczenie surowców lub na samodzieln¹
eksploatacjê z³ó¿. Japoñczycy dzia³aj¹ bardzo prê¿nie na tym polu,
czego faktem mog¹ byæ przytoczone na pocz¹tku tej pracy wizyty
cz³onków rz¹du w krajach posiadaj¹cych zasoby surowców energetycznych.
D³ugofalowym rozwi¹zaniem bêdzie oczywicie uniezale¿nienie
siê od dostaw (w szczególnoci) ropy naftowej przez wprowadzanie
nowych technologii zastêpuj¹cych paliwa kopalne w energetyce
i transporcie. Pozosta³e zastosowania maj¹ mniejsze znaczenie i wymagaj¹ znacznie mniejszych iloci surowca.
Oil Peak
Oil Peak  termin okrelaj¹cy szczyt wydobycia ropy naftowej
 spêdza sen z powiek nie tylko Japoñczykom. Eksperci ró¿ni¹ siê
co do terminu jego nadejcia, ale niew¹tpliwie wspomniana ju¿ szaleñcza rozbudowa Chin nie spowoduje jego odsuniêcia. Jako ¿e Japonia nie posiada znacz¹cych z³ó¿ ropy naftowej, bêdzie jednym
z pierwszych krajów, które odczuj¹ skutki nadejcia ostatniego ju¿
kryzysu naftowego.
Rozwi¹zania s¹ podobne jak przy konkurencji ze strony Chin
czy Indii. Japonia jest na dobrej drodze do wyeliminowania rafinatów ropy naftowej z transportu naziemnego. Kolej jest ju¿ zelektry-
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fikowana, natomiast du¿e rodki ze strony pañstwa jak i koncernów
s¹ przekazywane na badania nad ogniwami paliwowymi w celu
uniezale¿nienia transportu ko³owego od benzyny i paliwa dieslowskiego. Co do udzia³u ropy naftowej w energetyce  do czasu upowszechnienia siê elektrowni typu ITER rozwi¹zaniem s¹ tradycyjne
elektrownie j¹drowe. Pozwalaj¹ one zaspokoiæ zapotrzebowanie na
energiê relatywnie ma³ym kosztem i z ma³ymi skutkami ubocznymi
dla rodowiska.

Zagro¿enie morskich szlaków dostaw
Sam sposób dostarczania surowców do Japonii powoduje szereg
zagro¿eñ. W czêci tej pracy powiêconej ropie naftowej i kierunkom
jej importu zaznaczy³em uzale¿nienie Japonii od pañstw Zatoki
Perskiej. Ropa transportowana z tego kierunku tankowcami musi
pokonaæ wiele w¹skich garde³ takich jak cienina Ormuz czy Malakka. Ewentualna wojna z Iranem spowodowa³aby prawdopodobnie
utrudnienia (byæ mo¿e nawet zaminowanie czy w inny sposób zamkniêcie) w ¿egludze w cieninie Ormuz. Jakiekolwiek zawirowania
polityczne w Azji Po³udniowej i Wschodniej mog³yby ca³kowicie odci¹æ
Japoniê od wiêkszoci dostaw. Innym zagro¿eniem dla dostaw morskich jest niewystarczaj¹ca wielkoæ floty tankowców do obs³ugi
zwiêkszaj¹cego siê popytu na bliskowschodni¹ ropê. Stocznie nie s¹
w stanie zaspokoiæ chiñskiego smoka.
Jeli chodzi o niebezpieczeñstwa czyhaj¹ce na d³ugiej drodze z
Bliskiego Wschodu do Japonii  widzimy ju¿ teraz dzia³ania sonduj¹ce mo¿liwoæ zwiêkszenia zaanga¿owania Japonii w politykê bezpieczeñstwa wiatowego. Do tej pory spotyka³o siê do z du¿ym oporem tak zewnêtrznym (ChRL i Korea P³d.), jak i wewnêtrznym
(pacyfistycznie nastawione po II wojnie wiatowej spo³eczeñstwo
japoñskie). Jednak¿e prêdzej czy póniej Japonia bêdzie musia³a
do³¹czyæ do grona aktywnych akcjonariuszy wiatowego bezpieczeñstwa dla zapewnienia sobie mo¿liwoci obrony swoich interesów
ekonomicznych.
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Nowa Narodowa Strategia Energetyczna
Przyjêta w 2006 Nowa Narodowa Strategia Energetyczna Japonii24 odzwierciedla wyzwania stoj¹ce przez cesarstwem na pocz¹tku
XXI wieku. Jej przyjêcie poprzedza³y zawirowania na rynku surowcowym, w szczególnoci zamachy z 11 wrzenia 2001 roku, wojna
w Afganistanie i Iraku, huragan Katrina oraz objawienie siê geopolityki w jej energetycznym wcieleniu. Wspominana koncentracja zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego w gestii garstki pañstw
i powi¹zanych z nimi koncernów stawia Japoniê w trudnej sytuacji
jeli chodzi o dostêp do surowców energetycznych. W strategii
zaznacza siê, ¿e w tych warunkach dostêp prywatnych spó³ek wydobywczych np. do terenów ropononych mo¿e byæ ograniczony. Autorzy strategii zauwa¿aj¹ tak¿e daleko id¹ce zmiany na rynku energetycznym, gdzie popyt bêdzie prawdopodobnie dominowa³ nad poda¿¹, co skutkowaæ bêdzie wzrostami cen surowców energetycznych
(nie przewidziano obecnej recesji i spowodowanych przez ni¹ spadków cen). Jako czynnik dodatkowo zwiêkszaj¹cy zapotrzebowanie
zosta³ wymieniony skokowy wzrost zapotrzebowania m.in. w sektorze transportowym takich pañstw jak Chiny i Indie. Jako zagro¿enia wymienia siê braki w infrastrukturze przesy³owej, spadek znaczenia pañstw spoza OPEC, uzale¿nienie od dostaw z pañstw Bliskiego Wschodu oraz zmniejszaj¹ce siê zasoby surowców. Strategia
stawia te¿ 3 cele do osi¹gniêcia: ustanowienie rodków zapewniaj¹cych bezpieczeñstwo energetyczne; zapewnienie zrównowa¿onego
rozwoju gospodarki z uwzglêdnieniem zagadnieñ ochrony rodowiska; pomoc dla pañstw (w Azji i poza ni¹) borykaj¹cych siê z problemami zwi¹zanymi z bezpieczeñstwem energetycznym. Zosta³y te¿
wyznaczone cele do osi¹gniêcia na 5 obszarach:
 oszczêdzanie energii: do 2030 roku energoch³onnoæ gospodarki powinna siê zmniejszyæ o 30%;
24 New National Energy Strategy, http://www.enecho.meti.go.jp/english/report/newnationalenergystrategy2006.pdf, 10.03.2010.
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 uzale¿nienie od ropy naftowej: powinno zostaæ zmniejszone
z 50% w 2005 roku do mniej ni¿ 40% w 2030 roku;
 zmniejszenie uzale¿nienia od ropy naftowej sektora transportowego: do 80% w 2030 roku;
 energia atomowa: zwiêkszenie jej udzia³u w produkcji energii
z 30% do 40% w 2030 roku;
 dywersyfikacja dostaw ropy naftowej: udzia³ japoñskich spó³ek
w dostawach ropy naftowej powinien siê zwiêkszyæ do 40% w 2030
roku.
Nale¿y zaznaczyæ jednak, ¿e realizacja tych ambitnych planów
mo¿e zostaæ przesuniêta w czasie, co zosta³o zaznaczone w strategii.
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JAPANS ENERGY SECURITY
SUMMARY
Japans energy security is one of the most important part of its
security policy in general. Small energy resources made the Japanese use imported ones, like oil and LNG more economically. In
most part energy resources come form the Persian Gulf (oil) or from
South-East Asia (LNG). The result is that the import can be threatened by disturbance of the sea lines of communication. Other
challenges, including cut-throat competition from PRC and India
and reduced availability to the resources in general, help in developing alternative sources of energy or in promoting energy conservation.

