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Handel ĪywnoĞcią miĊdzy UE a Japonią
Food Trade between the European Union and Japan
Synopsis. WaĪnym zagadnieniem jest handel ĪywnoĞcią w skali Ğwiata. JeĞli chodzi o UniĊ
Europejską to posiada ona odpowiednie zasoby wystarczające na pokrycie zapotrzebowania ludnoĞci
UE na ĪywnoĞü, nadwyĪki produkcji wáasnej moĪe eksportowaü i wymieniaü na inne produkty bądĨ
usáugi z innymi krajami. Natomiast egzotyczny dla Europejczyków azjatycki kraj, jakim jest Japonia
wydaje siĊ nie byü istotnym partnerem pod wzglĊdem wymiany handlowej ĪywnoĞcią. Celem
opracowania jest zaprezentowanie dokáadnej analizy wielkoĞci eksportu i importu ĪywnoĞci wedáug
nomenklatury SITC oraz HS oraz perspektyw rozwoju wzajemnej wspóápracy miĊdzy Unią
Europejską a Japonią.
Sáowa kluczowe: wspóápraca gospodarcza, handel, ĪywnoĞü, Japonia, Unia Europejska
Abstract. Food trade is an important element of the global economy. As far as the European Union is
concerned, it has sufficient resources to cover the EU population's demand for food, and it can export
and exchange its own excess production for other products or services with other countries. However,
Japan does not appear to be a significant partner in terms of food imports and exports. The aim of the
study is to present a detailed analysis of the volume of food exports and imports according to the
SITC and HS nomenclature and the perspectives for the development of mutual cooperation between
the European Union and Japan.
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Wprowadzenie
WspóáczeĞnie uwaĪa siĊ, Īe zapewnienie bezpieczeĔstwa ĪywnoĞciowego jest jednym
z najwaĪniejszych czynników przetrwania ludzkoĞci. Kraje UE czynnie uczestniczą, obok
instytucji i organizacji miĊdzynarodowych, w tworzeniu ram i wytycznych w tym obszarze.
Są aktywnymi podmiotami w skali Ğwiata o istotnej sile wpáywu na zmiany zachodzące
w innych gospodarkach. Są równieĪ inspiratorami nowych metod realizacji celów
ĪywnoĞciowych (Barcz, Kawecka-Wyrzykowska, Michaáowska-Gorywoda, 2016). Dlatego
tak waĪnym zagadnieniem jest wymiana handlowa. Z drugiej strony gospodarka Japonii
bardzo silnie byáa i nadal jest uzaleĪniona od eksportu (WawrzyĔski, 2013). Ponadto kaĪdy
kraj powiĊkszając swój udziaá w rynkach eksportowych wzmacnia swoją pozycjĊ
konkurencyjną (Misala, 2011), na czym zaleĪy obu stronom. Jednak z punktu widzenia
Japonii, UE staáa siĊ mniej istotnym partnerem handlowym. Dla przykáadu juĪ w 2013 roku
notowany byá spadek udziaáu UE w eksporcie ogóáem Japonii do zaledwie 10%
1
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(Pasierbiak, 2015). Powstaje zatem pytanie, czy obroty handlowe ĪywnoĞcią miĊdzy UE a
Japonią są znaczące i czy mogą mieü istotne znaczenie w przyszáoĞci. BĊdące w posiadaniu
UE zasoby finansowe i obszarowe umoĪliwiają zarówno produkcjĊ, jak i eksport ĪywnoĞci.
Takim przykáadem handlu z innymi uczestnikami stosunków miĊdzynarodowych jest
Japonia.
Artykuá podzielony zostaá na dwie czĊĞci. W pierwszej przedstawiono obroty
handlowe artykuáami ĪywnoĞciowymi miĊdzy krajami Unii Europejskiej i Japonią. W
drugiej omówiono perspektywy rozwoju wzajemnej wspóápracy i handlu, w tym ĪywnoĞcią
miĊdzy krajami UE a Japonią.

Dane i metody
W celu rozpoznania przyjĊtego problemu badawczego dokonano analizy danych
urzĊdu Statystycznego Unii Europejskiej EUROSTAT. Zastosowano metodĊ analizy
opisowej, wspartą prezentacją rysunków oraz metodĊ wnioskowania dedukcyjnego.
Analizie poddano dane opisujące eksport ĪywnoĞci z UE do Japonii oraz import ĪywnoĞci
do UE z Japonii. Okres badawczy obejmowaá lata 2013 – 2017, które pozwalają na
obserwacjĊ najbardziej aktualnych danych. W tym celu wykorzystano dane zgodne z
miĊdzynarodową standardową klasyfikacją handlu (SITC - Standard international trade
classification). W dalszej czĊĞci opracowania przedstawiono dane na temat handlu
ĪywnoĞcią miĊdzy wspomnianymi stronami wedáug sekcji zharmonizowanego systemu
klasyfikacji (HS - Harmonized System). Na zakoĔczenie zaprezentowano perspektywy
wzajemnej wspóápracy i relacji handlowych.

Obroty handlowe artykuáami ĪywnoĞciowymi krajów Unii Europejskiej
z Japonią
Kraje Unii Europejskiej są jednym z najwiĊkszych eksporterów w Ğwiecie. Handel UE
ogóáem z krajami Ğwiata w 2016 roku wyniósá 3452,1 mld euro, w tym z Japonią 124,5 mld
euro, a w 2017 roku 3737,7 mld euro, w tym z Japonią 129,4 mld euro. Japonia byáa w
2016 roku szóstym gáównym partnerem handlowym UE, zarówno w imporcie (66,7 mld
euro), jak i w eksporcie (58,1 mld euro). W 2017 roku pozostaáa na tej samej pozycji, a
wartoĞci importu i eksportu wyniosáy odpowiednio 68,9 mld euro i 60,5 mld euro.
Szczegóáowe dane dotyczące wymiany handlowej miĊdzy krajami Unii Europejskiej i
Japonią w latach 2006 – 2017 przedstawia rysunek 1.
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Rys. 1. Import towarów do UE z Japonii oraz ekssport towarów z UE
U do Japonii, laata 2006-2017 (m
mld euro)
Fig. 1. Imports of goods to the EU
E from Japan annd exports of goo
ods from the EU to Japan, from 2006-2017
(EUR billion)
wanie wáasne na podstawie: Totall foods: EU Tradee flows and balannce; European Unnion, Trade in
ħródáo: opracow
goods with Japan; Eurostat Com
mext, www.trade.eec.europa.eu/doclib/docs, (dostĊp 24.04.2018).

Kraje posiadają
p
róĪĪne zasoby i notowane są inne wielkoĞĞci konsumpccji ĪywnoĞci.
Zatem nastĊĊpuje wymianna towarów ĪywnoĞciowyc
Ī
ch miĊdzy pooszczególnym
mi paĔstwami
Ğwiata. Uniaa Europejska jest w bardzoo dobrej sytuaacji pod wzglĊĊdem produkccji i eksportu
ĪywnoĞci. Jaak wskazuje Raport
R
Komissji Europejskiiej z 18 maja 2017r. eksporrt produktów
rolno – spoĪĪywczych z paĔstw
p
UE do paĔstw spozaa UE, osiągnąąá rekordową wartoĞü 12,7
mld euro w marcu 2017 roku. NajwiĊĊkszy wzrost wartoĞci
w
eksportu unijny seektor rolno –
spoĪywczy odnotowaá
o
w handlu z USA
A (+200 mln euro),
e
z Japonnią (+112 mln euro), Rosją
(+98 mln euuro) i Szwajccarią (+82 mlnn euro). W ciiągu roku, czyyli od kwietnnia 2016r. do
marca 2017rr. wartoĞü ekssportu rolno-sppoĪywczego w UE wyniosááa 133,5 mld. Zanotowano
zatem wzrost o 3,6% w stosunku do roku poprzed
dniego (AktuaalnoĞci…, 20117). W 2017
roku najwiĊĊkszymi imporrterami ĪywnooĞci pochodząącej z UE byáyy takie kraje jak (Eurostat,
2018): USA
A (9,6 mld euuro, SITC 0+11), Chiny (10 mld euro), Szwajcaria
S
(7,5 mld euro),
Japonia (5,99 mld euro) i Rosja
R
(5,2 mldd euro).
Kolejnee rysunki 2 i 3,
3 przedstawiaają obroty han
ndlowe wedáuug sekcji SITC
C Rev. 3 grup
produktów: 1) Food – SIT
TC codes: 0,1,,22,4 oraz 2) Fish
F – SITC codes:
c
03.
Import ĪywnoĞci, w tym ryb z Japonii do UE
U w latach 2013
2
– 2017 przedstawia
P
w 2013 roku importowano
i
z Japonii Īyw
wnoĞü za 170 mln euro, w
rysunek 2. Początkowo
tym ryby staanowiáy 28 mln
m euro. Widooczny jest wzrrost importu ĪywnoĞci,
Ī
jak i ryb – trend
jest rosnący do 2017 rokuu.
J
do UE
E w 2016 roku
u wyniósá 3177 mln euro, w tym ryb 47
Import ĪywnoĞci z Japonii
i
ten wzzrósá i wynióssá 339 mln eurro, w tym rybb pozostaá na
mln euro. W 2017 roku import
0,5% i 0,1%
niezmienionnym poziomiee i wynosiá 477 mln euro. Stanowiáo
S
to odpowiednio
o
importu ogóóáem UE z Japponii.
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Rys. 2. Import ĪywnoĞci, w tym
m ryb z Japonii doo UE zgodnie z no
omenklaturą SITC
C (rev 3.) wedáugg grup
produktów, lataa 2013-2017 (mldd euro)
Fig. 2. Imports of food, includinng fish, from Japaan to the EU acco
ording to the SITC
C nomenclature (rrev 3.) by
product group, from 2013-2017 (EUR billion)
wanie wáasne na podstawie: Tradee Flows by SITC product groupingg 2013 – 2016; E
EU, Trade with
ħródáo: opracow
Japan; SITC Reev.3. Product Groouping;, www.traade.ec.europa.eu/d
doclib/docs, (dostĊp 12.03.2018) ooraz Trade
Flows by SITC
C product groupinng 2014 – 2017; EU,
E Trade with Jaapan; SITC Rev.33. Product Groupiing;,
www.trade.ec.eeuropa.eu/doclib//docs, (dostĊp 24..04.2018).
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Rys. 3. Eksportt ĪywnoĞci, w tym
m ryb z UE do Japponii zgodnie z nomenklaturą
n
SIT
TC (rev 3.) wedáuug grup
produktów, lataa 2013-2017 (mldd euro)
Fig. 3. Exports of food, includinng fish, from the EU
E to Japan acco
ording to the SITC
C nomenclature (rrev 3), by
product group, from 2013-2017 (EUR billion)
wanie wáasne na podstawie: Tradee Flows by SITC product groupingg 2013 – 2016; E
EU, Trade with
ħródáo: opracow
Japan; SITC Reev.3. Product Groouping; www.tradde.ec.europa.eu/d
doclib/docs, (dosttĊp 12.03.2018) ooraz Trade
Flows by SITC
C product groupinng 2014 – 2017; EU,
E Trade with Jaapan; SITC Rev.33. Product Groupiing;,
www.trade.ec.eeuropa.eu/doclib//docs, (dostĊp 24..04.2018).

Dokáaddne dane na teemat eksportu ĪywnoĞci, w tym ryb z UE
E do Japonii w latach 2013
– 2017 przeedstawia rysunnek 3. Notowaany byá sukceesywny wzrosst eksportu Īyw
wnoĞci z UE
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do Japonii. W 2013 roku wyniósá 5 mlld euro, w tym
m ryb 288 mlnn euro. Jednakk eksport ryb
pozostawaá na
n wzglĊdnie staáym poziom
mie.
Eksporrt ĪywnoĞci z UE do Japoonii w 2016 roku
r
byá znaccznie wyĪszyy od importu
i wyniósá 5,6 mld euro, w tym ryb 348 mln euro. Stanowiáo
S
to odpowiednio
o
9,7% i 0,6%
eksportu oggóáem UE do Japonii. W 2017
2
roku ekssport wzrósá do
d poziomu 66,2 mld euro,
natomiast ekksport ryb obbniĪyá siĊ do 308 mln euro
o, co stanowiááo 10,3% i 0,5% eksportu
ogóáem UE do Japonii.
Dalsza analiza opaarta jest na danych Eurrostat Comexxt, Statisticall Regime 4
dotyczącychh obrotów hanndlowych weddáug sekcji SITC w latach 2013
2
– 2017. WyróĪniony
podziaá obejjmuje nastĊpuujące sekcje: 0 ĪywnoĞü i zwierzĊta
z
Īyw
we, 1 napoje i tytoĔ oraz 4
oleje i táuszccze oraz woskki zwierzĊce i roĞlinne.
Import wymienionycch sekcji z Japponii do krajó
ów UE rósá odd 2013 roku ddo 2017 roku.
UE w tym okresie
o
importtowaáa najwiĊĊcej towarów z sekcji 0. W 2016 roku im
mport wyniósá
odpowiednioo: 0 -215 mlnn euro, 1 -577 mln euro, naatomiast 4 -36 mln euro. N
Natomiast w
2017 roku wzrósá
w
do poziiomu: 0 -217 mln euro, 1 -66 mln euro, natomiast 4 -52 mln euro.
Dane przedsstawia rysunekk 4.
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Rys. 4. Import ĪywnoĞci wedáugg sekcji SITC z Jaaponii do UE, latta 2013-2017 (mldd euro)
Fig. 4. Food im
mports by SITC seection from Japann to the EU, from
m 2013-2017 (EUR
R billion)
ħródáo: opracow
wanie wáasne na podstawie: Tradee Flows by SITC section 2013 – 2016;
2
EU, Trade w
with Japan;
www.trade.ec.eeuropa.eu/doclib//docs, (dostĊp 12..03.2018) oraz Trrade Flows by SIT
TC section 2014 – 2017; EU,
Trade with Japaan; www.trade.ecc.europa.eu/doclibb/docs, (dostĊp 24.04.2018).
2

Kolejnyy rysunek 5 przedstawia
p
ekksport wymien
nionych sekcjji z krajów UE
E do Japonii.
UE w latachh 2013 – 20177 eksportowaáaa najwiĊcej to
owarów z sekccji 0. W 2016 roku eksport
w poszczegóólnych sekcjaach wyniósá: 0 -3,75 mld eu
uro, 1 –1,57 mld
m euro, natoomiast 4 -287
mln euro. W 2017 roku oddpowiednio: 0 -3,96 mld eu
uro, 1 –1,96 mld
m euro, 4 -3005 mln euro.
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Rys. 5. Eksportt ĪywnoĞci wedáuug sekcji SITC z UE
U do Japonii, laata 2013-2017 (m
mld euro)
Fig. 5. Food exxports by SITC seections from EU to
t Japan, from 20
013-2017 (EUR billion)
b
ħródáo: opracow
wanie wáasne na podstawie: Tradee Flows by SITC section 2013 – 2016;
2
EU, Trade w
with Japan;
www.trade.ec.eeuropa.eu/doclib//docs, (dostĊp 12..03.2018) oraz Trrade Flows by SIT
TC section 2014 – 2017; EU,
Trade with Japaan; www.trade.ecc.europa.eu/doclibb/docs, (dostĊp 24.04.2018).
2

W 2016 roku ĪywnooĞü i zwierzĊtta Īywe stanow
wiáy 0,3% oggóáu importu U
UE z Japonii
oraz 6,5% ekksportu ogóáeem z UE do Jaaponii. Importt tej sekcji wzrrósá w 2016 rooku o 23,2%,
natomiast eksport
e
z UE o 6,4% w stosunku do roku 2015. W 2017 rokuu ĪywnoĞü i
zwierzĊta Īyywe stanowiáyy równieĪ 0,33% ogóáu imp
portu UE z Jaaponii oraz 6,,6% eksportu
ogóáem z UE do Japonii. Import tej kaategorii wzróssá o 0,9 %, naatomiast ekspoort o 5,5% w
stosunku do roku 2016.
JeĞli chhodzi o nastĊĊpną sekcjĊ: napoje i tyto
oĔ stanowiáy 0,1% ogóáu importu UE
z Japonii oraz 2,7% ekspportu ogóáem z UE do Japo
onii w 2016 roku.
r
Import tten wzrósá w
2016 roku o 2,9% a ekspoort z UE o 13,8% w stosunk
ku do roku 20015. W 2017 rroku napoje i
tytoĔ stanow
wiáy teĪ 0,1% ogóáu importtu UE z Japon
nii oraz 3,2% eksportu ogóáem z UE do
Japonii. Impport tej kategoorii wzrósá o 15,8% a eksport o 25% w stosunku do rokku 2016.
Import kolejnej sekccji wzrósá w 20016 roku o 82
2,8% a eksporrt z UE o 3,7%
% w stosunku
do roku 20115. W 2017 rooku oleje i táuuszcze oraz woski zwierzĊcce i roĞlinne, ppodobnie jak
w roku 20166, stanowiáy 0,1%
0
ogóáu im
mportu UE z Jaaponii oraz 0,55% eksportu oogóáem z UE
do Japonii. Import
I
tej kateegorii wzrósá o 44,4%, a ek
ksport o 6,3% w stosunku ddo roku 2016.
Kolejnaa analiza zosttaáa przeprow
wadzona w oparciu o zharm
monizowany ssystem sekcji
HS. WyróĪnnione sekcje I,
I II, III i IV too w kolejnoĞcci: Īywe zwierrzĊta, produktty zwierzĊce;
produkty roĞlinne; táuszczze i oleje zwiierzĊce lub roĞĞlinne oraz arrtykuáy spoĪyw
wcze, napoje
i tytoĔ.
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Rys. 6. Import ĪywnoĞci wedáug sekcji HS z Japonii do UE, lata 2013-2017 (mld euro).
Fig. 6. Food imports by HS section from Japan to the EU, from 2013-2017 (EUR billion).
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: Trade flows by HS section 2013 -2016, EU, trade with Japan;
www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs, (dostĊp 12.03.2018) oraz Trade flows by HS section 2014 -2017, EU, trade
with Japan; www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs, (dostĊp 24.04.2018).

Import towarów związanych z ĪywnoĞcią (w kaĪdej sekcji) z Japonii do krajów Unii
Europejskiej sukcesywnie rósá od 2013 roku i byá najwiĊkszy w 2017 roku. Na przestrzeni
badanych lat UE importowaáa najwiĊcej towarów sekcji IV. W 2016 roku import wyniósá
odpowiednio w sekcjach: I -63 mln euro, II - 77 mln euro, III - 36 mln euro i IV - 179 mln
euro. Natomiast w 2017 roku import wyniósá: I -62 mln euro, II - 69 mln euro, III - 52 mln
euro i IV - 194 mln euro. Zarówno w 2016, jak i w 2017 roku produkty kaĪdej z sekcji I, II
i III stanowiáy 0,1% importu ogóáem UE, natomiast sekcji IV 0,3% importu ogóáem UE.
W 2017 roku zanotowano spadek importu w sekcjach: I o 1,6% i II o 10,4% oraz wzrost
w sekcjach: III o 44,4% i IV o 8,4% w stosunku do roku 2016. Szczegóáowe dane
prezentuje rysunek 6.
Rysunek 7 przedstawia eksport towarów związanych z ĪywnoĞcią, wedáug sekcji HS
z UE do Japonii w latach 2013 – 2017. Eksport rozpatrywanych towarów w sekcjach jest
znacznie wiĊkszy od importu. Na przestrzeni badanych lat widoczny jest wzmoĪony
eksport towarów, zwáaszcza sekcji I, II i IV. W 2016 roku eksport w sekcjach wyniósá
odpowiednio: I - 2,1 mld euro, II - 593 mln euro, III -291 mln euro i IV – 2,8 mld euro.
Odpowiadaáo to 3,7%, 1%, 0,5% i 4,8% eksportu ogóáem UE. Zatem w 2016 roku udziaá
poszczególnych dziaáów HS w handlu ogóáem wzrósá. W 2017 roku eksport ten wyniósá: I 2,3 mld euro, II - 546 mln euro, III -308 mln euro i IV – 3,3 mld euro. W tym roku
produkty sekcji I stanowiáy 3,8%, II 0,9%, III 0,5% i 5,4% eksportu ogóáem UE. W 2017
roku zanotowano spadek eksportu w sekcji II o 7,9% oraz wzrost w sekcjach: I o 9,5%, III
o 5,8% i IV o 17,8% w stosunku do roku 2016.
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Rys. 7. Eksport ĪywnoĞci wedáug sekcji HS z UE do Japonii, lata 2013-2017 (mld euro).
Fig. 7. Food exports by HS section from EU to Japan, from 2013-2017 (EUR billion).
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: Trade flows by HS section 2013 -2016, EU, trade with Japan;
www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs, (dostĊp 12.03.2018) oraz Trade flows by HS section 2014 -2017, EU, trade
with Japan; www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs, (dostĊp 24.04.2018).

Perspektywy rozwoju wspóápracy i handlu, w tym ĪywnoĞcią miĊdzy
Unią Europejską a Japonią
Japonia, mimo trwającej stagnacji gospodarczej (Grabowiecki, 2005), to aktualnie
czwarta gospodarka Ğwiata o duĪym popycie na ĪywnoĞü i produkty europejskie
(Umowa…, 2018). Natomiast wspólnie z UE odpowiada za ponad jedną trzecią
Ğwiatowego handlu towarowego ogóáem. Japonia jest szóstym partnerem handlowym Unii
Europejskiej w gospodarce Ğwiatowej i drugim partnerem w Azji. Komisja Europejska
wskazuje, Īe ponad 600 tys. miejsc pracy w UE związanych jest z eksportem do Japonii
(StrzĊpka, 2017). Obecnie Unia Europejska jest czwartym najwiĊkszym dostawcą
produktów rolno-spoĪywczych do Japonii, ale przewiduje, Īe juĪ wkrótce bĊdzie pierwsza
na liĞcie pod wzglĊdem eksportu wieprzowiny, serów, win i napojów spirytusowych
(RoĞnie…, 2017). Jednak nie jest to takie proste, bowiem dostĊp do japoĔskiego rynku jest
bardzo utrudniony. JapoĔski rynek rolno-spoĪywczy jest silnie regulowany i chroniony
przed importem wysokimi cáami i barierami pozataryfowymi. Dla przykáadu - Ğrednia
stosowana stawka celna na produkty rolno-spoĪywcze importowane z UE do Japonii w
2014 roku wyniosáa 24,6%, a tylko okoáo 1/3 produktów rolnych wedáug linii taryfowych
(a 49,9% importu w ujĊciu wartoĞciowym) byáa importowana bez naáoĪenia ceá. NajwyĪsze
stawki celne dotyczyáy nabiaáu. ĝrednia stosowana stawka celna na nabiaá wyniosáa 76,3%,
a jedynie 9,1% importu w ujĊciu wartoĞciowym byáo zwolnione z ceá. Inne wysoko
chronione grupy produktów rolno-spoĪywczych to: zboĪa i produkty zboĪowe, cukier i
sáodycze, napoje i wyroby tytoniowe, produkty pochodzenia zwierzĊcego, a takĪe kawa i
herbata. DostĊp do japoĔskiego rynku produktów rolno-spoĪywczych utrudniają takĪe
bariery o charakterze pozataryfowym, czĊsto dotyczące produktów istotnych dla eksportu
unijnego, m.in. alkoholu oraz napojów bezalkoholowych czy nabiaáu (Mazur, 2016).
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Dlatego tak waĪne są negocjacje i podpisanie wzajemnych umów gospodarczych
i handlowych. Dnia 8 grudnia 2017 roku UE i Japonia zakoĔczyáy negocjacje dotyczące
podpisania Umowy o Partnerstwie Gospodarczym UE – Japonia (EU-Japan Economic
Partnership Agreement EPA, 2018). Mimo, Īe negocjacje trwaáy dosyü dáugo, bo od 25
marca 2013 roku, to obu stronom zaleĪy na dokoĔczeniu prac i oficjalnym jej podpisaniu
(StĊpieĔ, 2014). Obu stronom zaleĪy teĪ na poprawie wzajemnych stosunków i stworzeniu
jednej z wiĊkszych w Ğwiecie strefy wolnego handlu (na miano najwiĊkszej strefy wolnego
handlu w Ğwiecie zasáugiwaáaby strefa wolnego handlu UE-USA, ale negocjacje TTIP
dotyczące jej utworzenia zostaáy zawieszone). Finalizacja negocjacji jest bowiem waĪnym
krokiem na drodze do wprowadzenia najwiĊkszej dwustronnej umowy handlowej, jaką
kiedykolwiek wynegocjowaáa Unia Europejska. Umowa o partnerstwie gospodarczym
otworzy ogromne moĪliwoĞci rynkowe dla obu stron, wzmocni wspóápracĊ miĊdzy Europą
i Japonią w wielu dziedzinach.
Wedáug prognoz Komisji Europejskiej, po wejĞciu w Īycie umowy zostanie
zniesionych lub obniĪonych 90% ceá w handlu UE – Japonia oraz zniesione zostaną bariery
administracyjne, które utrudniaáy unijnym towarom dostĊp i konkurowanie na japoĔskim
rynku (Wnukowski, 2015). Gáówne elementy umowy odnoszą siĊ wáaĞnie do ceá. Umowa
o partnerstwie gospodarczym usunie ogromną wiĊkszoĞü z 1 miliarda euro ceá páaconych
rocznie przez przedsiĊbiorstwa UE eksportujące do Japonii, a takĪe wiele dáugotrwaáych
barier regulacyjnych (Tarnowska, 2017). Unijne towary mogą zyskaü licznych odbiorców.
WielkoĞü japoĔskiego rynku to 127 milionów konsumentów. Unijni producenci towarów
sektora rolnego liczą na zwiĊkszone moĪliwoĞci eksportowe.
Jak pokazano w niniejszym opracowaniu firmy z UE eksportują coraz wiĊcej towarów
a w 2017 roku eksportowaáy do Japonii towary o wartoĞci ponad 60 mld euro. Umowa
moĪe wpáynąü na jeszcze wiĊkszy wzrost tego eksportu. Przewiduje siĊ, Īe unijny eksport
do Japonii wzroĞnie o 10%, w szczególnoĞci w sektorze spoĪywczym (Jarco, 2017). Jest
równieĪ szansa, Īe wzroĞnie eksport polskich firm na tamtejszy rynek.
Wydaje siĊ byü szansą równieĪ dla unijnej ĪywnoĞci. Uzgodniony terminarz redukcji
taryf przewiduje znaczne ograniczanie taryf na import europejskich serów i wina do Japonii
w ciągu najbliĪszych 15 lat (Umowa…, 2018). Obecnie cáa na sery, w tym takich jak
Gouda i Cheddar wynoszą 29,8%, a na wina Ğrednio są na poziomie 15%. Umowa ma
równieĪ zezwoliü UE na zwiĊkszenie wywozu woáowiny do Japonii, przewiduje siĊ
bezcáowy handel przetworzonym miĊsem wieprzowym i prawie bezcáowy handel ĞwieĪym
miĊsem wieprzowym. Umowa zapewnienia ponadto ochronĊ ponad 200 wysokiej jakoĞci
europejskich produktów rolnych, tzw. oznaczeĔ geograficznych (GI) na terenie Japonii.
WĞród nich znajdują siĊ produkty z Polski, takie jak: oscypek, rogal ĞwiĊtomarciĔski,
obwarzanek krakowski czy jabáka grójeckie (WiĊcej…, 2017). Przewiduje takĪe
zagwarantowanie ochrony wybranych japoĔskich oznaczeĔ geograficznych w UE.
Umowa zostaáa uzgodniona ze stronami i zapisana, a po zakoĔczeniu weryfikacji
ostatecznej wersji tekstu, angielski tekst umowy zostanie przetáumaczony na pozostaáe 23
jĊzyki urzĊdowe UE, a takĪe na jĊzyk japoĔski. NastĊpnym krokiem bĊdzie przedstawienie
przez KomisjĊ porozumienia w sprawie zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu
i paĔstwom czáonkowskim UE. Czas wejĞcia w Īycie ustawy przewidywany jest najpóĨniej
do pierwszej poáowy 2019 r. czyli przed koĔcem bieĪącego mandatu Komisji Europejskiej.
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Podsumowanie
Przeprowadzona analiza skáania do sformuáowania wniosków:
1. Kraje UE są liczącym producentem i eksporterem produktów ĪywnoĞciowych
w Ğwiecie, pogáĊbiona wymiana handlowa ĪywnoĞcią ma miejsce równieĪ z Japonią.
Zarówno eksport, jak i import ĪywnoĞci stron rósá na przestrzeni badanych lat, zatem
moĪna domniemywaü o dalszej pogáĊbionej wymianie handlowej. NaleĪy zauwaĪyü
znaczący w ostatnich latach wzrost eksportu ĪywnoĞci z UE do Japonii.
2. Perspektywy rozwoju wzajemnej wspóápracy miĊdzy Unią Europejską a Japonią
wydają siĊ optymistyczne. ZakoĔczyáy siĊ negocjacje dotyczące podpisania Umowy
o Partnerstwie Gospodarczym UE – Japonia. MoĪna oczekiwaü, Īe juĪ w niedáugim czasie
powstaną nowe, korzystniejsze warunki intensyfikacji wymiany ĪywnoĞcią, które uáatwią
handel pomiĊdzy stronami. DuĪe znaczenie dla krajów UE bĊdzie miaáo otwarcie
japoĔskiego rynku dla unijnej ĪywnoĞci.
3. Przeprowadzona analiza umoĪliwia stwierdzenie, Īe istotne są starania obu stron
w aspekcie intensyfikacji wzajemnej wspóápracy.
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