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Synopsis. Wa nym zagadnieniem jest handel ywno ci  w skali wiata. Je li chodzi o Uni  

Europejsk  to posiada ona odpowiednie zasoby wystarczaj ce na pokrycie zapotrzebowania ludno ci 

UE na ywno , nadwy ki produkcji w asnej mo e eksportowa  i wymienia  na inne produkty b d  

us ugi z innymi krajami. Natomiast egzotyczny dla Europejczyków azjatycki kraj, jakim jest Japonia 

wydaje si  nie by  istotnym partnerem pod wzgl dem wymiany handlowej ywno ci . Celem 

opracowania jest zaprezentowanie dok adnej analizy wielko ci eksportu i importu ywno ci wed ug 

nomenklatury SITC oraz HS oraz perspektyw rozwoju wzajemnej wspó pracy mi dzy Uni  

Europejsk  a Japoni . 

S owa kluczowe: wspó praca gospodarcza, handel, ywno , 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 

Wspó cze nie uwa a si , e zapewnienie bezpiecze stwa ywno ciowego jest jednym 

z najwa niejszych czynników przetrwania ludzko ci. Kraje UE czynnie uczestnicz , obok 

instytucji i organizacji mi dzynarodowych, w tworzeniu ram i wytycznych w tym obszarze. 

S  aktywnymi podmiotami w skali wiata o istotnej sile wp ywu na zmiany zachodz ce 

w innych gospodarkach. S  równie  inspiratorami nowych metod realizacji celów 

ywno ciowych (Barcz, Kawecka-Wyrzykowska, Micha owska-Gorywoda, 2016). Dlatego 

tak wa nym zagadnieniem jest wymiana handlowa. Z drugiej strony gospodarka Japonii 

bardzo silnie by a i nadal jest uzale niona od eksportu (Wawrzy ski, 2013). Ponadto ka dy 

kraj powi kszaj c swój udzia  w rynkach eksportowych wzmacnia swoj  pozycj  

konkurencyjn  (Misala, 2011), na czym zale y obu stronom. Jednak z punktu widzenia 

Japonii, UE sta a si  mniej istotnym partnerem handlowym. Dla przyk adu ju  w 2013 roku 

notowany by  spadek udzia u UE w eksporcie ogó em Japonii do zaledwie 10% 
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(Pasierbiak, 2015). Powstaje zatem pytanie, czy obroty handlowe ywno ci  mi dzy UE a 

Japoni  s  znacz ce i czy mog  mie  istotne znaczenie w przysz o ci. B d ce w posiadaniu 

UE zasoby finansowe i obszarowe umo liwiaj  zarówno produkcj , jak i eksport ywno ci. 

Takim przyk adem handlu z innymi uczestnikami stosunków mi dzynarodowych jest 

Japonia. 

Artyku  podzielony zosta  na dwie cz ci. W pierwszej przedstawiono obroty 

handlowe artyku ami ywno ciowymi mi dzy krajami Unii Europejskiej i Japoni . W 

drugiej omówiono perspektywy rozwoju wzajemnej wspó pracy i handlu, w tym ywno ci  

mi dzy krajami UE a Japoni . 

Dane i metody 

W celu rozpoznania przyj tego problemu badawczego dokonano analizy danych 

urz du Statystycznego Unii Europejskiej EUROSTAT. Zastosowano metod  analizy 

opisowej, wspart  prezentacj  rysunków oraz metod  wnioskowania dedukcyjnego. 

Analizie poddano dane opisuj ce eksport ywno ci z UE do Japonii oraz import ywno ci 

do UE z Japonii. Okres badawczy obejmowa  lata 2013 – 2017, które pozwalaj  na 

obserwacj  najbardziej aktualnych danych. W tym celu wykorzystano dane zgodne z 

mi dzynarodow  standardow  klasyfikacj  handlu (SITC - Standard international trade 

classification). W dalszej cz ci opracowania przedstawiono dane na temat handlu 

ywno ci  mi dzy wspomnianymi stronami wed ug sekcji zharmonizowanego systemu 

klasyfikacji (HS - Harmonized System). Na zako czenie zaprezentowano perspektywy 

wzajemnej wspó pracy i relacji handlowych. 

Obroty handlowe artyku ami ywno ciowymi krajów Unii Europejskiej 
z Japoni  

Kraje Unii Europejskiej s  jednym z najwi kszych eksporterów w wiecie. Handel UE 

ogó em z krajami wiata w 2016 roku wyniós  3452,1 mld euro, w tym z Japoni  124,5 mld 

euro, a w 2017 roku 3737,7 mld euro, w tym z Japoni  129,4 mld euro. Japonia by a w 

2016 roku szóstym g ównym partnerem handlowym UE, zarówno w imporcie (66,7 mld 

euro), jak i w eksporcie (58,1 mld euro). W 2017 roku pozosta a na tej samej pozycji, a 

warto ci importu i eksportu wynios y odpowiednio 68,9 mld euro i 60,5 mld euro. 

Szczegó owe dane dotycz ce wymiany handlowej mi dzy krajami Unii Europejskiej i 

Japoni  w latach 2006 – 2017 przedstawia rysunek 1. 



Rys. 1. Import 

Fig. 1. Imports 

(EUR billion) 

ród o: opracow

goods with Jap

Kraje p

Zatem nast

wiata. Unia

ywno ci. Ja

rolno – spo

mld euro w 

spo ywczy o

(+98 mln eu

marca 2017r

zatem wzro

roku najwi

2018): USA

Japonia (5,9

Kolejne

produktów: 

Import 

rysunek 2. P

tym ryby sta

jest rosn cy 

Import 

mln euro. W

niezmienion

importu ogó

2

2

towarów do UE z

of goods to the E

wanie w asne na 

an; Eurostat Com

posiadaj  ró

puje wymian

a Europejska 

ak wskazuje R

ywczych z p

marcu 2017 

odnotowa  w 

uro) i Szwajc

r. warto  eks

st o 3,6% w 

kszymi impor

A (9,6 mld eu

9 mld euro) i R

e rysunki 2 i 3

1) Food – SIT

ywno ci, w

Pocz tkowo w

anowi y 28 m

do 2017 roku

ywno ci z J

W 2017 roku i

nym poziomie

ó em UE z Jap

50

100

150

200

250

1990 19

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2006 2007

z Japonii oraz eks

EU from Japan an

podstawie: Total

mext, www.trade.e

ne zasoby i 

na towarów 

jest w bardzo

Raport Komis

pa stw UE do 

roku. Najwi

handlu z USA

cari  (+82 mln

sportu rolno-sp

stosunku do 

rterami ywno

uro, SITC 0+1

Rosja (5,2 mld

3, przedstawia

TC codes: 0,1,

w tym ryb z 

w 2013 roku i

mln euro. Wido

u. 

Japonii do UE

import ten wz

e i wynosi  47

ponii. 

993 1996

Mi so

Zbo a

Oleiste

7 2008 2009 20

Ha

sport towarów z U

nd exports of goo

l foods: EU Trade

ec.europa.eu/doc

notowane s  

ywno ciowyc

o dobrej sytua

sji Europejski

pa stw spoza

kszy wzrost w

A (+200 mln e

n euro). W ci

po ywczego w

roku poprzed

o ci pochodz

1), Chiny (10 

d euro).  

aj  obroty han

,22,4 oraz 2) F

Japonii do U

importowano 

oczny jest wzr

E w 2016 roku

zrós  i wyniós

7 mln euro. S

1999 2002

010 2011 2012

Import Ekspo

andel ywno ci

UE do Japonii, la

ods from the EU t

e flows and balan

lib/docs, (dost p 

inne wielko

ch mi dzy po

acji pod wzgl

iej z 18 maja 

a UE, osi gn

warto ci eksp

euro), z Japon

i gu roku, czy

w UE wynios

dniego (Aktua

cej z UE by y

mld euro), S

ndlowe wed u

Fish – SITC c

UE w latach 2

z Japonii yw

rost importu 

u wyniós  317

s  339 mln eur

Stanowi o to o

2005 2008

2013 2014 201

ort

 mi dzy UE a J

ata 2006-2017 (m

o Japan, from 20

nce; European Un

24.04.2018). 

ci konsumpc

oszczególnym

dem produkc

2017r. ekspor

 rekordow  

ortu unijny se

ni  (+112 mln 

yli od kwietn

a 133,5 mld. 

alno ci…, 201
y takie kraje j

Szwajcaria (7,

ug sekcji SITC
codes: 03.  
2013 – 2017 

wno  za 170 
ywno ci, jak 

7 mln euro, w
ro, w tym ryb
odpowiednio 

8 2011

15 2016 2017

Japoni      93 

 

mld euro) 

06-2017 

nion, Trade in 

cji ywno ci. 
mi pa stwami 
cji i eksportu 
rt produktów 
warto  12,7 
ektor rolno – 
euro), Rosj  

nia 2016r. do 
Zanotowano 

17). W 2017 
ak (Eurostat, 
5 mld euro), 

C Rev. 3 grup 

przedstawia 
mln euro, w 
i ryb – trend 

w tym ryb 47 
b pozosta  na 
0,5% i 0,1% 



94     A. Drzy
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Rys. 6. Import ywno ci wed ug 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). 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Trade flows by HS section 2013 -2016, EU, trade with Japan; 
www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs, (dost p 12.03.2018) oraz Trade flows by HS section 2014 -2017, EU, trade 
with Japan; www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs, (dost p 24.04.2018). 

Import towarów zwi zanych z ywno ci  (w ka dej sekcji) z Japonii do krajów Unii 
Europejskiej sukcesywnie rós  od 2013 roku i by  najwi kszy w 2017 roku. Na przestrzeni 
badanych lat UE importowa a najwi cej towarów sekcji IV. W 2016 roku import wyniós  
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 wyniós : 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 ka dej z sekcji I, II 
i III stanowi y 0,1% importu ogó em UE, natomiast sekcji IV 0,3% importu ogó em 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. Szczegó owe dane 
prezentuje rysunek 6. 

Rysunek 7 przedstawia eksport towarów zwi zanych z ywno ci , wed ug sekcji HS 
z UE do Japonii w latach 2013 – 2017. Eksport rozpatrywanych towarów w sekcjach jest 
znacznie wi kszy od importu. Na przestrzeni badanych lat widoczny jest wzmo ony 
eksport towarów, zw aszcza sekcji I, II i IV. W 2016 roku eksport w sekcjach wyniós  
odpowiednio: I - 2,1 mld euro, II - 593 mln euro, III -291 mln euro i IV – 2,8 mld euro. 
Odpowiada o to 3,7%, 1%, 0,5% i 4,8% eksportu ogó em UE. Zatem w 2016 roku udzia  
poszczególnych dzia ów HS w handlu ogó em wzrós . W 2017 roku eksport ten wyniós : 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 stanowi y 3,8%, II 0,9%, III 0,5% i 5,4% eksportu ogó em 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 ywno ci wed ug 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). 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: Trade flows by HS section 2013 -2016, EU, trade with Japan; 
www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs, (dost p 12.03.2018) oraz Trade flows by HS section 2014 -2017, EU, trade 
with Japan; www.trade.ec.europa.eu/doclib/docs, (dost p 24.04.2018). 

Perspektywy rozwoju wspó pracy i handlu, w tym ywno ci  mi dzy 
Uni  Europejsk  a Japoni  

Japonia, mimo trwaj cej stagnacji gospodarczej (Grabowiecki, 2005), to aktualnie 
czwarta gospodarka wiata o du ym popycie na ywno  i produkty europejskie 
(Umowa…, 2018). Natomiast wspólnie z UE odpowiada za ponad jedn  trzeci  
wiatowego handlu towarowego ogó em. Japonia jest szóstym partnerem handlowym Unii 

Europejskiej w gospodarce wiatowej i drugim partnerem w Azji. Komisja Europejska 
wskazuje, e ponad 600 tys. miejsc pracy w UE zwi zanych jest z eksportem do Japonii 
(Strz pka, 2017). Obecnie Unia Europejska jest czwartym najwi kszym dostawc  
produktów rolno-spo ywczych do Japonii, ale przewiduje, e ju  wkrótce b dzie pierwsza 
na li cie pod wzgl dem eksportu wieprzowiny, serów, win i napojów spirytusowych 
(Ro nie…, 2017). Jednak nie jest to takie proste, bowiem dost p do japo skiego rynku jest 
bardzo utrudniony. Japo ski rynek rolno-spo ywczy jest silnie regulowany i chroniony 
przed importem wysokimi c ami i barierami pozataryfowymi. Dla przyk adu - rednia 
stosowana stawka celna na produkty rolno-spo ywcze importowane z UE do Japonii w 
2014 roku wynios a 24,6%, a tylko oko o 1/3 produktów rolnych wed ug linii taryfowych 
(a 49,9% importu w uj ciu warto ciowym) by a importowana bez na o enia ce . Najwy sze 
stawki celne dotyczy y nabia u. rednia stosowana stawka celna na nabia  wynios a 76,3%, 
a jedynie 9,1% importu w uj ciu warto ciowym by o zwolnione z ce . Inne wysoko 
chronione grupy produktów rolno-spo ywczych to: zbo a i produkty zbo owe, cukier i 
s odycze, napoje i wyroby tytoniowe, produkty pochodzenia zwierz cego, a tak e kawa i 
herbata. Dost p do japo skiego rynku produktów rolno-spo ywczych utrudniaj  tak e 
bariery o charakterze pozataryfowym, cz sto dotycz ce produktów istotnych dla eksportu 
unijnego, m.in. alkoholu oraz napojów bezalkoholowych czy nabia u (Mazur, 2016). 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

2013 2014 2015 2016 2017

Zwierz ta ywe, produkty pochodzenia zwierz cego

Produkty pochodzenia ro linnego

T uszcze i oleje pochodzenia zwierz cego i ro linnego

Artyku y spo ywcze, napoje, tyto



Handel ywno ci  mi dzy UE a Japoni      99 

Dlatego tak wa ne s  negocjacje i podpisanie wzajemnych umów gospodarczych 
i handlowych. Dnia 8 grudnia 2017 roku UE i Japonia zako czy y negocjacje dotycz ce 
podpisania Umowy o Partnerstwie Gospodarczym UE – Japonia (EU-Japan Economic 
Partnership Agreement EPA, 2018). Mimo, e negocjacje trwa y dosy  d ugo, bo od 25 
marca 2013 roku, to obu stronom zale y na doko czeniu prac i oficjalnym jej podpisaniu 
(St pie , 2014). Obu stronom zale y te  na poprawie wzajemnych stosunków i stworzeniu 
jednej z wi kszych w wiecie strefy wolnego handlu (na miano najwi kszej strefy wolnego 
handlu w wiecie zas ugiwa aby strefa wolnego handlu UE-USA, ale negocjacje TTIP 
dotycz ce jej utworzenia zosta y zawieszone). Finalizacja negocjacji jest bowiem wa nym 
krokiem na drodze do wprowadzenia najwi kszej dwustronnej umowy handlowej, jak  
kiedykolwiek wynegocjowa a Unia Europejska. Umowa o partnerstwie gospodarczym 
otworzy ogromne mo liwo ci rynkowe dla obu stron, wzmocni wspó prac  mi dzy Europ  
i Japoni  w wielu dziedzinach.  

Wed ug prognoz Komisji Europejskiej, po wej ciu w ycie umowy zostanie 
zniesionych lub obni onych 90% ce  w handlu UE – Japonia oraz zniesione zostan  bariery 
administracyjne, które utrudnia y unijnym towarom dost p i konkurowanie na japo skim 
rynku (Wnukowski, 2015). G ówne elementy umowy odnosz  si  w a nie do ce . Umowa 
o partnerstwie gospodarczym usunie ogromn  wi kszo  z 1 miliarda euro ce  p aconych 
rocznie przez przedsi biorstwa UE eksportuj ce do Japonii, a tak e wiele d ugotrwa ych 
barier regulacyjnych (Tarnowska, 2017). Unijne towary mog  zyska  licznych odbiorców. 
Wielko  japo skiego rynku to 127 milionów konsumentów. Unijni producenci towarów 
sektora rolnego licz  na zwi kszone mo liwo ci eksportowe.  

Jak pokazano w niniejszym opracowaniu firmy z UE eksportuj  coraz wi cej towarów 
a w 2017 roku eksportowa y do Japonii towary o warto ci ponad 60 mld euro. Umowa 
mo e wp yn  na jeszcze wi kszy wzrost tego eksportu. Przewiduje si , e unijny eksport 
do Japonii wzro nie o 10%, w szczególno ci w sektorze spo ywczym (Jarco, 2017). Jest 
równie  szansa, e wzro nie eksport polskich firm na tamtejszy rynek. 

Wydaje si  by  szans  równie  dla unijnej ywno ci. Uzgodniony terminarz redukcji 
taryf przewiduje znaczne ograniczanie taryf na import europejskich serów i wina do Japonii 
w ci gu najbli szych 15 lat (Umowa…, 2018). Obecnie c a na sery, w tym takich jak 
Gouda i Cheddar wynosz  29,8%, a na wina rednio s  na poziomie 15%. Umowa ma 
równie  zezwoli  UE na zwi kszenie wywozu wo owiny do Japonii, przewiduje si  
bezc owy handel przetworzonym mi sem wieprzowym i prawie bezc owy handel wie ym 
mi sem wieprzowym. Umowa zapewnienia ponadto ochron  ponad 200 wysokiej jako ci 
europejskich produktów rolnych, tzw. oznacze  geograficznych (GI) na terenie Japonii. 
W ród nich znajduj  si  produkty z Polski, takie jak: oscypek, rogal wi tomarci ski, 
obwarzanek krakowski czy jab ka grójeckie (Wi cej…, 2017). Przewiduje tak e 
zagwarantowanie ochrony wybranych japo skich oznacze  geograficznych w UE. 

Umowa zosta a uzgodniona ze stronami i zapisana, a po zako czeniu weryfikacji 
ostatecznej wersji tekstu, angielski tekst umowy zostanie przet umaczony na pozosta e 23 
j zyki urz dowe UE, a tak e na j zyk japo ski. Nast pnym krokiem b dzie przedstawienie 
przez Komisj  porozumienia w sprawie zatwierdzenia Parlamentowi Europejskiemu 
i pa stwom cz onkowskim UE. Czas wej cia w ycie ustawy przewidywany jest najpó niej 
do pierwszej po owy 2019 r. czyli przed ko cem bie cego mandatu Komisji Europejskiej.  
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Podsumowanie 

Przeprowadzona analiza sk ania do sformu owania wniosków: 
1. Kraje UE s  licz cym producentem i eksporterem produktów ywno ciowych 

w wiecie, pog biona wymiana handlowa ywno ci  ma miejsce równie  z Japoni . 
Zarówno eksport, jak i import ywno ci stron rós  na przestrzeni badanych lat, zatem 
mo na domniemywa  o dalszej pog bionej wymianie handlowej. Nale y zauwa y  
znacz cy w ostatnich latach wzrost eksportu ywno ci z UE do Japonii. 

2. Perspektywy rozwoju wzajemnej wspó pracy mi dzy Uni  Europejsk  a Japoni  
wydaj  si  optymistyczne. Zako czy y si  negocjacje dotycz ce podpisania Umowy 
o Partnerstwie Gospodarczym UE – Japonia. Mo na oczekiwa , e ju  w nied ugim czasie 
powstan  nowe, korzystniejsze warunki intensyfikacji wymiany ywno ci , które u atwi  
handel pomi dzy stronami. Du e znaczenie dla krajów UE b dzie mia o otwarcie 
japo skiego rynku dla unijnej ywno ci. 

3. Przeprowadzona analiza umo liwia stwierdzenie, e istotne s  starania obu stron 
w aspekcie intensyfikacji wzajemnej wspó pracy. 
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