
Zeszyty Naukowe Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie  
Problemy Rolnictwa wiatowego tom 19 (XXXIV), zeszyt 2, 2019: 89–102 
DOI: 10.22630/PRS.2019.19.2.26 
And elika Ku nar1, Jerzy Menkes2  
Szko a G ówna Handlowa w Warszawie 

Handel produktami rolno-spo ywczymi w Umowie 
o partnerstwie gospodarczym mi dzy UE a Japoni  

Agri-Food Trade in the EU-Japan Economic Partnership 
Agreement 

Synopsis. W 2018 r. Unia Europejska i Japonia zawar y Umow  o partnerstwie gospodarczym (EPA), 
która jest jedn  z najszerszych i najbardziej kompleksowych umów handlowych podpisanych przez 
Strony do tej pory. Umowa ta obejmuje m.in. kwestie dost pu do rynków rolnych obu Stron, 
zak adaj c liberalizacj  barier taryfowych i pozataryfowych. Z uwagi na wi ksze znaczenie sektora 
rolnego w eksporcie UE do Japonii ni  odwrotnie, jak równie  wysoki poziom ochrony rynku 
japo skiego, Umowa ma du e znaczenie dla unijnych, w tym polskich podmiotów z bran y rolno-
spo ywczej. Celem artyku u jest okre lenie mo liwych skutków EPA dla rozwoju eksportu 
produktów rolno-spo ywczych z pa stw UE, a w szczególno ci z Polski do Japonii. Badanie 
przeprowadzono na podstawie analizy tekstu EPA oraz najnowszych danych handlowych.  

S owa kluczowe: Umowa o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia (EPA); regionalne porozumienia 
handlowe (RTA), c a, bariery pozataryfowe 

Abstract. In 2018, the European Union and Japan concluded an Economic Partnership Agreement 
(EPA), which is one of the widest and most comprehensive trade agreements signed by the Parties to 
date. This Agreement covers issues related to access to agricultural markets of both Parties, assuming 
the liberalization of tariff and non-tariff barriers. Due to the greater importance of the agricultural 
sector in EU exports to Japan than vice versa, as well as the high level of protection of the Japanese 
market, the Agreement is of great importance for the EU, including Poland’s agri-food exporters. The 

aim of the paper is to determine the possible effects of EPA on the development of exports of agri-

food products from EU countries, in particular from Poland to Japan. The study was based on EPA 

text analysis and the latest trade data. 
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Wprowadzenie 

18 kwietnia br. Komisja Europejska przedstawi a Radzie Umow  o partnerstwie 

gospodarczym UE – Japonia (Economic Partnership Agreement, EPA). Jest to jedna 

z najszerszych i najbardziej kompleksowych umów handlowych zawartych przez Strony3. 

                                                 
1 dr hab., Kolegium Gospodarki wiatowej SGH, al. Niepodleg o ci 162, 02-554 Warszawa, 

e-mail: andzelika.kuznar@sgh.waw.pl; https://orcid.org/0000-0002-7042-4592  
2 prof. dr hab., Kolegium Gospodarki wiatowej SGH, al. Niepodleg o ci 162, 02-554 Warszawa, 

e-mail: jerzy.menkes@sgh.waw.pl; https://orcid.org/0000-0002-7744-8167 
3 W przestrzeni EPA zamieszkuje ponad 600 mln ludzi i wytwarzanych jest 60% wiatowego PKB. 
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Nale y ona do regionalnych porozumie  handlowych (Regional Trade Agreement, RTA) 

tzw. „trzeciej fali”, tzn. umów które wychodz  poza liberalizacj  handlu towarami  

i us ugami obejmuj c zakresem regulacji obszary „niehandlowe”, takie jak kwestie 

bezpo rednich inwestycji zagranicznych, ochrony praw pracowniczych, konsumentów czy 

zrównowa onego rozwoju. Jednak, w odró nieniu od innych RTA „trzeciej fali” 

(Fiorentino i in. 2007, Bown 2016, ledziewska 2012, s. 42-67), EPA nie reguluje 

ca o ciowo materii inwestycji (w tym – przede wszystkim – rozstrzygania sporów 

inwestor-pa stwo)4. Jest to wiadomy zabieg UE, która – maj c na uwadze spory 

towarzysz ce ratyfikacji CETA oraz znaj c stanowisko Trybuna u Sprawiedliwo ci, który 

uzna , e – m.in. – materia rozstrzygania sporów inwestor-pa stwo nie nale y do 

kompetencji wy cznych UE (a dzielonych z pa stwami cz onkowskimi) – postanowi a 

wybra  drog  bezpieczn  do wytworzenia gospodarczo-politycznej wi zi z Japoni . EPA 

zosta a wi c zaprojektowana jako umowa dwustronna (UE-Japonia), nie za  jako umowa 

mieszana (UE i jej pa stwa cz onkowskie – Japonia), podlegaj c  ratyfikacji ze strony 

pa stw cz onkowskich. Jej wej cie w ycie wymaga jedynie akceptuj cej decyzji Rady  

i Parlamentu. Zgodnym zamiarem stron jest wej cie umowy w ycie w 2019 r. i ten termin 

nie wydaje si  zagro ony.  

EPA ustanawia stref  wolnego handlu towarami i us ugami mi dzy UE a Japoni , 

w tym reguluje warunki dost pu do rynków artyku ów rolno-spo ywczych Stron. Z uwagi 

na znacz c  przewag  mo liwo ci produkcji artyku ów rolno-spo ywczych w UE oraz 

wysoki poziom ochrony rynku japo skiego, szczególnie istotne s  zobowi zania Japonii do 

liberalizacji dost pu do jej rynku. Mo liwo ci rozwini cia eksportu rolnego do Japonii 

decyduj  o wadze EPA z punktu widzenia interesów gospodarczych Polski. Celem artyku u 

jest okre lenie mo liwych skutków EPA dla rozwoju eksportu produktów rolno-

spo ywczych z pa stw UE, a w szczególno ci z Polski do Japonii.  

Dane i metody 

Badanie przeprowadzono na podstawie analizy tekstu EPA oraz najnowszych danych 

handlowych. Analizy towarowej struktury handlu dokonano na postawie globalnej bazy 

danych International Trade Centre (ITC) Trade Map. Nie korzystano z bazy Eurostatu, 

gdy  pomi dzy podej ciami stosowanymi w tych bazach istniej  powa ne ró nice, 

uniemo liwiaj ca porównania danych pochodz cych z tych dwóch zbiorów. Podstaw  

zbiorów udost pnianych przez ITC Trade Centre Trade Map jest tzw. koncepcja narodowa, 

wed ug której dane dotycz ce importu odnosz  si  do kraju pochodzenia. Natomiast 

zgodnie z podej ciem unijnym, dane dotycz ce importu odnosz  si  do kraju wysy ki 

towaru. Z tego wzgl du uznano, e faktyczne bilateralne przep ywy handlowe 

odzwierciedlaj  dane pochodz ce z ITC Trade Map. 

                                                 
4 Zostanie ona uregulowana w negocjowanej umowie inwestycyjnej. Pakiet umów tworz cych ramy prawne 

stosunków UE-Japonia domyka Strategic Partnership Agreement. 
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Handel artyku ami rolno-spo ywczymi UE i Polski z Japoni  

Do Japonii trafia niewiele, bo ok. 1,3% unijnego eksportu rolno-spo ywczego  

(2017 r.), cho  to i tak relatywnie wi cej ni  wynosi udzia  Japonii w unijnym eksporcie 

towarów ogó em (1,1%). Import z Japonii stanowi 0,1% importu rolno-spo ywczego UE 

ogó em (podczas gdy import towarowy ogó em z Japonii daje jej 1,6% udzia u w imporcie 

unijnym) (ITC Trade Map, 2018). To porównanie wskazuje na relatywnie du e znaczenie 

produktów rolno-spo ywczych5 w eksporcie UE do Japonii. W sumie produkty te stanowi  

11,3% unijnego eksportu do Japonii ogó em (i 0,6% importu). W ostatnich latach te udzia y 

by y stabilne. 

 

Rys. 1. Struktura eksportu rolno-spo ywczego UE-28 i Polski do Japonii w latach 2015-2017, wed ug sekcji HS, 

redniorocznie, w % 

Fig. 1. Structure of agri-food exports of EU-28 and Poland to Japan in 2015-2017, by HS section, annual average, 

in % 

ród o: opracowanie w asne na podstawie (ITC Trade Map, 2018). 

Ogólny popyt Japonii na produkty rolno-spo ywcze szacuje si  na 70-80 mld euro 

(EU, 2016, s. 86). Japonia jest czwartym najwi kszym rynkiem zbytu dla analizowanych 

produktów eksportowanych z UE. Ich eksport z UE-28 do Japonii w 2017 r. wyniós   

6,7 mld euro. Ze wzgl du na niewielki unijny import produktów z tej bran y z Japonii  

(487 mln euro), UE osi ga znaczn  nadwy k  w handlu rolnym (ok. 6,2 mld euro).  

                                                 
5 Produkty rolno-spo ywcze obejmuj  nast puj ce pozycje klasyfikacji HS: Rozdzia y 01 do 24 oraz kody HS 

(dalej w tek cie klasyfikowane jako „pozosta e”): 2905.43 (mannit), 2905.44 (sorbit), 33.01 (olejki eteryczne), 

35.01 do 35.05 (substancje bia kowe, skrobie modyfikowane, kleje), 3809.10 ( rodki wyka czalnicze), 3823.60 

(sorbit inny ni  w/wym.), 41.01 do 41.03 (skóry i skórki surowe), 43.01 (surowe skóry futerkowe), 50.01 do 50.03 

(jedwab surowy i odpady), 51.01 do 51.03 (we na i sier  zwierz ca), 52.01 do 52.03 (bawe na surowa, odpady 

bawe niane, bawe na zgrzebna lub czesana), 53.01 (len surowy), HS 53.02 (konopie surowe). Na podstawie 

(WTO, 1995). 
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Tabela 1. Struktura eksportu rolno-spo ywczego UE-28 i Polski do Japonii w latach 2015-2017, wed ug sekcji 

i dzia ów HS, redniorocznie, w tys. euro i % 

Table 1. Structure of agri-food exports of EU-28 and Poland to Japan in 2015-2017, by HS section and chapter, 

annual average, in thousand euro and % 

Sekcje i 

dzia y HS 

Opis dzia u Warto  w tys. euro Udzia  % 

UE-28 Polska UE-28 Polska 

Produkty rolno-spo ywcze 6 158 251 37159 100 100 

I - 01 Zwierz ta ywe 40 060 16 0,65 0,04 

I - 02 Mi so i podroby 1 325 411 5761 21,52 15,50 

I - 03 Ryby i owoce morza 297 593 5057 4,83 13,61 

I - 04 Produkty mleczarskie 400 148 1534 6,50 4,13 

I - 05 Pozosta e produkty pochodzenia zwierz cego 33 134 9034 0,54 24,31 

II - 06 Drzewa, krzewy i kwiaty 62 818 32 1,02 0,09 

II - 07 Warzywa 72 562 316 1,18 0,85 

II - 08 Owoce 24 978 746 0,41 2,01 

II - 09 Kawa, herbata, przyprawy 60 826 859 0,99 2,31 

II - 10 Zbo a 53 152 8 0,86 0,02 

II - 11 Produkty przemys u m ynarskiego 144 909 396 2,35 1,07 

II - 12 Nasiona i owoce oleiste, ziarna i in. nasiona 76 664 311 1,24 0,84 

II - 13 Szelak, gumy, ywice, ekstrakty ro linne 61 133 0 0,99 0,00 

II - 14 Materia y ro linne do wyplatania 426 0 0,01 0,00 

III - 15 T uszcze i oleje zwierz ce lub ro linne 293 666 45 4,77 0,12 

IV - 16 Przetwory z mi sa, ryb i owoców morza 84 345 1772 1,37 4,77 

IV - 17 Cukry i wyroby cukiernicze 66 357 271 1,08 0,73 

IV - 18 Kakao i przetwory z kakao 199 931 1730 3,25 4,66 

IV - 19 Przetwory ze zbó , m ki, skrobi lub mleka 205 315 952 3,33 2,56 

IV - 20 Przetwory z warzyw i owoców 316 552 3444 5,14 9,27 

IV - 21 Ró ne przetwory spo ywcze 180 957 1326 2,94 3,57 

IV - 22 Napoje bezalkoholowe i alkoholowe 1 183 344 1113 19,22 2,99 

IV - 23 Pozosta o ci i odpady przemys u spo ywczego 206 295 346 3,35 0,93 

IV - 24 Tyto  i przemys owe namiastki tytoniu 484 822 374 7,87 1,01 

 Pozosta e 282 853 1716 4,59 4,62 

ród o: opracowanie w asne na podstawie (ITC Trade Map, 2018). 

Polska tak e jest eksporterem produktów rolno-spo ywczych do Japonii. W 2017 r. 

warto  tego wywozu wynios a ok. 47,3 mln euro (co daje 0,3% udzia u Japonii w polskim 

eksporcie rolno-spo ywczym). Import tych produktów z Japonii do Polski wynosi tylko 

6,9 mln euro, co w sumie daje Polsce nadwy k  handlow  w wysoko ci 40,4 mln euro. 

Udzia  produktów rolno-spo ywczych w polskim eksporcie ogó em do Japonii wyniós  

w 2017 r. 9,6%, natomiast w poprzednich latach wyst powa y wyra ne wahania  
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(np. w 2015 – 5,4%), co jest zwi zane z niewielk  warto ci  obrotów handlowych, która 

sprawia, e nawet pojedyncza transakcja wyra nie zmienia dynamik  i struktur  towarow  

obrotów handlowych mi dzy dwoma krajami (Amroziak, B aszczuk-Zawi a, 2012). 

Ze wzgl du na marginalny udzia  importu produktów rolno-spo ywczych z Japonii 

w handlu UE i Polski, dalsz  analiz  ograniczamy tylko do eksportu. Dane przedstawione 

na rys. 1 wskazuj , e w unijnym eksporcie do Japonii dominuj  produkty z sekcji IV 

klasyfikacji HS (tj. gotowe artyku y spo ywcze oraz napoje i tyto ). W latach 2015-2017 

stanowi y one w sumie rednio 47% unijnego eksportu rolno-spo ywczego do Japonii.  

Na ten wysoki udzia  sk adaj  si  przede wszystkim napoje (19,2% eksportu rolno-

spo ywczego ogó em), tyto  (7,9%) oraz przetwory z warzyw i owoców (5,1%) – por. 

tabela 1. Na drugim miejscu z udzia em 34% znajduj  si  produkty z sekcji I (tj. zwierz ta 

ywe i produkty pochodzenia zwierz cego), a w niej przede wszystkim mi so i podroby 

(21,5%), a nast pnie produkty mleczarskie (6,5%) oraz ryby i owoce morza (4,8%).  

Odmiennie przedstawia si  struktura eksportu produktów rolno-spo ywczych z Polski 

do Japonii. Najwa niejsze miejsce zajmuj  produkty z sekcji I – cznie 58%. S  to przede 

wszystkim pozosta e produkty pochodzenia zwierz cego (24,3%), mi so i podroby (15,5%) 

oraz ryby i owoce morza (13,6%). Natomiast produkty z sekcji IV s  na drugim miejscu, 

z udzia em 30%. Najwa niejsze s  tu przetwory z warzyw i owoców (9,3%), przetwory 

z mi sa, ryb i owoców morza (4,8%), kakao i przetwory z kakao (4,7%).  

Eksport Polski jest bardziej skoncentrowany ni  UE. W sumie na sze  

najwa niejszych dzia ów HS przypada ok. 65% eksportu rolno-spo ywczego z UE-28 oraz 

72% – z Polski do Japonii. 

Okre lenie potencjalnych skutków umowy EPA wymaga zbadania struktury handlu na 

ni szym poziomie agregacji, tak by dane handlowe mo na by o powi za  z okre lonymi 

propozycjami liberalizacyjnymi zawartymi w Umowie, a które odnosz  si  do 

poszczególnych linii taryfowych. Jest to przedmiotem rozwa a  w dalszej cz ci 

opracowania.  

Ogólne postanowienia umowy w odniesieniu do liberalizacji handlu 
towarami  

Liberalizacja w handlu towarami b dzie wynikiem zarówno zniesienia ce  

i ograniczenia stosowania rodków pozataryfowych w stosunku do towarów 

przemys owych i rolnych, jak te  wprowadzenia wspólnych unormowa  w odniesieniu do 

okre lenia pochodzenia towarów, barier technicznych w handlu, rodków sanitarnych  

i fitosanitarnych, itd. Umowa przewiduje liberalizacj  handlu w ci le okre lonym czasie– 

zako czenie liberalizacji i redukcji nast pi po 15 latach.  

Zobowi zania stron, zawarte w Rozdziale 2 Umowy (Handel towarami) (COM(2018) 

192 final) oparte zosta y na tzw. li cie negatywnej. Oznacza to, e z dniem wej cia 

porozumienia w ycie, wszystkie pozycje taryfowe, które nie zosta y konkretnie 

wymienione w harmonogramach UE i Japonii (Za cznik 2-A, Znoszenie i obni anie ce ) 

b d  zwolnione z c a. Jedyne pe ne wy czenie z liberalizacji dotyczy wzajemnego 

wykluczenia ry u i wodorostów, a tak e produktów z wielorybów, których import do UE 

jest zabroniony. 
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Liberalizacja dost pu do rynku Japonii i UE b dzie nast powa  asymetrycznie 

(asymetria w tym przypadku oznacza ró ne traktowanie grup towarowych).  

Realizacja zobowi za  japo skich b dzie oznacza a natychmiastowe zniesienie ce  na 

91% importu Japonii z UE. Docelowo 99% importu towarów do Japonii z UE b dzie wolne 

od c a, natomiast pozosta e 1% importu ma by  stopniowo liberalizowane w drodze 

kontyngentów taryfowych lub obni ek stawek celnych (w rolnictwie). W odniesieniu do 

linii taryfowych zobowi zania Japonii oznaczaj , ca kowita liberalizacja obejmie 86% linii 

taryfowych z chwil  wej cia umowy w ycie, a docelowo – 97% (EU-Japan EPA – The 

Agreement in Principle, 2017). Obecnie import bezc owy do Japonii obejmuje ok. 40,5% 

linii taryfowych (por. rys. 2). 

 

Rys. 2. Udzia  bezc owych linii taryfowych w Japonii i UE-28 – wszystkie produkty  

Fig. 2. Share of tariff lines that are duty free in Japan and EU-28 – all products 

ród o: opracowanie w asne na podstawie ITC Market Access Map. Pobrane 4 czerwca 2018 z: 

http://www.macmap.org/CountryAnalysis/CountryStatistics/ByCountry.aspx  

Z kolei ogólny poziom liberalizacji handlu towarami w UE ustalono na poziomie 99% 

(linii taryfowych), przy czym 96% linii taryfowych zostanie wyeliminowanych  

w momencie wej cia umowy w ycie. Obecnie udzia  bezc owych linii taryfowych  

w imporcie UE wynosi ok. 20,7%. Bior c pod uwag  warto  importu do UE, poziom 

liberalizacji jest ni szy, bo dotyczy 75% importu, ale w ci gu 15 lat ma wrosn  do niemal 

100%.  

Poziom liberalizacji, do którego zobowi za a si  Japonia jest wi c ni szy ni  

zobowi zania UE, jednak te rozbie no ci s  uzasadnione wra liwo ci  sektora rolnego oraz 

zobowi zaniami Japonii do ca kowitej eliminacji lub liberalizacji barier pozataryfowych dla 

eksporterów unijnych, w tym w odniesieniu do produktów rolnych. 
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Postanowienia umowy w odniesieniu do liberalizacji handlu 
artyku ami rolno-spo ywczymi 

G ównymi produktami rolnym produkowanymi w Japonii jest ry , warzywa i owoce. 

W przypadku pozosta ych – Japonia w znacz cym stopniu jest zale na od importu 

(Felbermayr i in., 2017, s. 32). Dost p do japo skiego rynku rolno-spo ywczego jest trudny 

z uwagi na relatywnie wysoki poziom ce  oraz stosowanie licznych barier pozataryfowych. 

W ród produktów o du ym znaczeniu dla unijnego eksportu s  np. wo owina, czekolada, 

sery – wszystkie z co najmniej 30-procentowym c em, czy wino z 15-procentow  stawk  

c a ad valorem. Z kolei eksport wieprzowiny z UE do Japonii utrudnia nie tylko wysoki, ale 

i skomplikowany system ochrony rynku.  

C a na produkty rolne w Japonii charakteryzuje du e zró nicowane. Bezc owy dost p 

do japo skiego rynku produktów rolno-spo ywczych ma ok. 23% linii taryfowych (rys. 3). 

Nale y przyzna , e do rynku UE-28 bezc owy dost p ma prawie dwukrotnie mniej 

produktów (12%), jednak Japonia praktycznie nie eksportuje do UE produktów z tj. grupy 

towarowej. Z kolei c a maksymalne na wiele produktów w Japonii przekraczaj  300,  

a nawet 500%, podczas gdy w UE stawki maksymalne s  co najmniej o po ow  ni sze 

(WTO Tariff Profiles, 2018).  

 

Rys. 3. Udzia  bezc owych linii taryfowych w Japonii i UE-28 – produkty rolno-spo ywcze  

Fig. 3. Share of tariff lines that are duty free in Japan and EU-28 – agri-food products 

ród o: opracowanie w asne na podstawie ITC Market Access Map. Pobrane 4 czerwca 2018 z: 

http://www.macmap.org/CountryAnalysis/CountryStatistics/ByCountry.aspx  

Zgodnie z Umow , z czasem oko o 85% pozycji taryfowych produktów rolno-

spo ywczych w imporcie do Japonii z UE b dzie ca kowicie wolne od c a. Odpowiada to 

87 procentom warto ci obecnego eksportu analizowanej grupy produktów z UE do Japonii. 

W przypadku poszczególnych grup produktów rolno-spo ywczych Umowa 

w szczególno ci u atwi unijnym eksporterom dost p do japo skiego rynku mi sa 

wieprzowego, wo owego, wina, serów oraz przetworów mlecznych, produktów 
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rybo ówstwa, wybranych produktów przetworzonych oraz produktów z oznaczeniami 

geograficznymi. 

Umowa zapewni unijnym dostawcom wieprzowiny bezc owy eksport przetworzonego 

mi sa wieprzowego oraz niemal zerowe stawki celne na eksport wie ego mi sa 

wieprzowego. Spadnie te  poziom ce  specyficznych na importowane przez Japoni  mi so 

wieprzowe.  

C a na wo owin  zostan  obni one w okresie 15 lat z 38,5% do 9% (w pierwszym 

roku spadn  do 27,5%) w przypadku znacznej ilo ci produktów z mi sa wo owego.  

Umowa zapewni lepszy dost p do rynku japo skiego unijnym producentom wina 

i piwa. C a na wina (obecnie wynosz ce 15%) zostan  ca kowicie zniesione od momentu 

wej cia EPA w ycie, podobnie jak c a na inne napoje alkoholowe. Ponadto piwo b dzie 

eksportowane jako piwo, a nie jako napój o niskiej zawarto ci alkoholu (co ujednolici 

opodatkowanie ró nych rodzajów piwa).  

Kolejna grupa produktów rolno-spo ywczych, która uzyska du o atwiejszy dost p do 

rynku japo skiego to sery i przetwory mleczne. Umowa zapewni pe n  liberalizacj  rynku 

dla serów twardych (np. parmezan, fontina, gouda, cheddar). C a (obecnie wynosz ce 

28,9%) na nie zostan  wyeliminowane w ci gu 15 lat. Zostanie wprowadzony bezc owy 

kontyngent (o wielko ci obecnego eksportu UE) na sery wie e i przetworzone, takie jak 

mozzarella, niebieski ser ple niowy oraz mi kkie sery, takie jak camembert, brie i feta. 

Kontyngent taryfowy obejmie w pe ni obecn  warto  eksportu UE i b dzie z czasem 

wzrasta  wraz ze wzrostem konsumpcji sera w Japonii. Zostan  tak e obni one, o 95%, c a 

na odt uszczone mleko w proszku do ywienia, które jest wa ne z punktu widzenia 

unijnego przemys u mleczarskiego.  

Strony uzgodni y tak e liberalizacj  w zakresie produktów rybo ówstwa. Docelowo 

obie strony znios  wszystkie c a, stopniowo w ci gu 5-15 lat (np. na sardele, makrele, 

morszczuki, mintaje). W przypadku tu czyka b kitnop etwego – najwa niejszego z punktu 

widzenia eksportu z UE – c a zostan  zniesione w ci gu 10 lat (obecnie wynosz  3,5%).  

Stopniowo nast pi tak e pe na liberalizacja ce  na przetworzone produkty rolne 

pochodz ce z UE, takie jak makarony (za 10 lat), czekolady (10 lat), proszek kakaowy (od 

razu), cukierki (10 lat), wyroby cukiernicze (10 lat), herbatniki (od 5 do 10 lat), pochodne 

skrobi (od 5 do 10 lat), przetworzone pomidory i sos pomidorowy (5 lat), elatyna (od razu 

do 15 lat).  

Umowa reguluje tak e status ponad 200 europejskich produktów rolnych 

z oznaczeniami geograficznymi na rynku japo skim oraz ponad 50 produktów japo skich 

w UE (z mo liwo ci  rozszerzenia listy). Jest to materia, do której UE we wszystkich 

negocjacjach na temat liberalizacji handlu przyk ada znacz c  wage (COM 2014, EU 

2013). Na li cie oznacze  geograficznych korzystaj cych z ochrony w Japonii znalaz y si  

produkty rolno-spo ywcze z Austrii, Belgii, Cypru, Czech, Danii, Francji, Grecji, 

Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Portugalii, W gier, Wielkiej Brytanii i W och. Z polskiej 

perspektywy nie jest jasne, dlaczego na li cie produktów unijnych chronionych na rynku 

japo skim nie ma ani jednego polskiego produktu rolno-spo ywczego (sera, w dlin, olejów 

i podobnych) w sytuacji, gdy podobne produkty z innych pa stw zosta y obj te ochron  (co 

wskazuje na atrakcyjno  rynku japo skiego). Polska postanowi a chroni  jedynie dwa 

produkty wpisane na list  win i napojów spirytusowych: Polsk  Wódk  oraz „ ubrówk ”.  

Oprócz ce , powa n  barier  dla unijnych producentów z bran y rolno-spo ywczej s  

rodki pozataryfowe. W sekcji B za cznika 2-A do taryfy celnej Japonii wymieniono 

zasady dost pu do rynku japo skiego towarów, na które obowi zuj  kontyngenty taryfowe 
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i dla których na mocy EPA wprowadzone zostaj  kontyngenty bezc owe. S  to wskazane 

w Za czniku 2-A m.in. takie pozycje towarowe jak: pszenica, produkty i przetwory 

spo ywcze z pszenicy; j czmie  i przetwory spo ywcze z j czmienia; m ka pszenna 

i j czmienna; ciasta i ciasta w proszku; s ód; kawa, mieszanki herbaty; ró nego rodzaju 

przetwory spo ywcze, w tym zawieraj ce kakao; glukoza i fruktoza; cukier; skrobia; 

gotowe t uszcze i oleje jadalne; mleko odparowane; serwatka; mas o, mleko i ma lanka  

w proszku, mleko zag szczone; sery. 

Umowa obejmuje równie  postanowienia dotycz ce rodków sanitarnych 

i fitosanitarnych (Rozdzia  6). Zwi ksz  one przewidywalno  handlu produktami rolnymi, 

zarówno b d cymi ju  w obrocie, jak i nowymi. Zapewniono jednak, e nie obni y to 

standardów bezpiecze stwa ani nie b dzie wymaga  od Stron zmian w polityce 

wewn trznej dotycz cej takich kwestii, jak stosowanie hormonów lub organizmów 

modyfikowanych genetycznie (GMO). Obie strony zgodzi y si  upro ci  wszelkie 

procedury przywozowe. Uzgodni y te , w przypadku pojawienia si  ognisk chorób zwierz t 

ustanowi  strefy obszarów wolnych od chorób. 

Przewidywane skutki EPA dla eksportu rolno-spo ywczego UE 
i Polski  

W celu okre lenia mo liwych skutków EPA dla UE i Polski w odniesieniu do handlu 

rolno-spo ywczego przeanalizowano bie c  szczegó ow  struktur  towarow  eksportu do 

Japonii w po czeniu ze rodkami dost pu do rynku japo skiego stosowanymi obecnie oraz 

z rozwi zaniami proponowanymi w Umowie. Zak adamy, e obni enie barier dost pu 

mo e przyczyni  si  do wzrostu eksportu, szczególnie tam, gdzie stosowane ograniczenia 

s  wysokie. Oczywi cie, nie jest to jedyny sposób na wskazanie bran , które mog  

skorzysta  na wej ciu w ycie EPA. Taki skutek mo e tak e wyst pi  w przypadku 

eksporterów produktów rolno-spo ywczych (a wi c maj cych mo liwo ci produkcyjne  

i konkurencyjne towary) aktualnie nieobecnych na rynku Japonii z powodu utrzymywania 

przez ni  wysokich barier dost pu. Przeprowadzenie jednak tego typu analizy wykracza 

poza zakres tego opracowania. 

Japonia znajduje si  w pierwszej dziesi tce krajów produkuj cych wieprzowin  na 

wiecie i produkuje oko o 1,3 miliona ton wieprzowiny rocznie. Jednak ca kowita 

konsumpcja wieprzowiny w Japonii w 2016 r. wynosi a oko o 2,6 miliona ton, co czyni 

wieprzowin  najpopularniejszym mi sem w Japonii (bardziej popularnym ni  cznie drób 

wo owina) (EU, 2016, s. 90). W po czeniu ze spadaj c  produkcj  rodzimej wieprzowiny, 

Japonia jest najwi kszym importerem tego mi sa na wiecie (Japan’s market, 2016). Dla 

UE kraj ten jest w ostatnich latach najwi kszym odbiorc  wieprzowiny (w 2016 r. miejsce 

Japonii wyj tkowo zaj y Chiny). rednio w latach 2015-2017 Japonia mia a ponad 

19-procentowy udzia  w unijnym eksporcie mi sa wieprzowego (tab. 2). Mro one mi so 

wieprzowe jest g ówn  pozycj  w eksporcie rolnym do Japonii z UE (w przypadku 

wie ego i sch odzonego przoduj  USA i Kanada), ze rednim udzia em w analizowanym 

okresie prawie 18%.  
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Eksport ten napotyka jednak na szereg barier. W odniesieniu do wieprzowiny Japonia 

stosuje po czenie ce  specyficznych, cen wej cia6 oraz ce  ad valorem (stosowanych 

w przypadku tylko najdro szych gatunków mi sa). W ramach tego re imu, znacznie 

wy sze bariery importowe nak adane s  na produkty ta sze, a ni sze – na produkty dro sze. 

Przyk adowo, przy wzro cie ceny importowanej wieprzowiny z 1 do 64 jenów za kg, c o ad 

valorem obni a si  z 9500% do 750%, a przy cenie 524 jenów za kg (ok. 4,15 euro) c o 

wynosi 4,3% (EU, 2016, s. 90-91). Import do Japonii mi sa ta szego od tzw. ceny wej cia 

(ustalonej na 524 jeny za kg) wi e si  z konieczno ci  zap aty nie tylko c a w wysoko ci 

4,3%, ale tak e ró nicy mi dzy cen  importow  a cen  wej cia. Taka struktura ce  

powoduje, e do Japonii kierowane s  g ównie drogie gatunki mi sa. Tym samym 

chroniona jest produkcja ta szych gatunków wieprzowiny w Japonii.  

Zgodnie z postanowieniami EPA, obowi zuj ca obecnie stawka ad valorem 4,3% 

zostanie obni ona o 50% w pierwszym roku i stopniowo eliminowana w ci gu 10 lat. 

Japo ska cena wej cia pozostanie bez zmian, ale Japonia natychmiast obni y c o 

specyficzne z maksymalnego poziomu 482 jenów za kg do 125 jenów za kg, z ostatecznym 

poziomem 50 jenów za kg w 10 roku obowi zywania Umowy. 

Tabela 2. G ówne pozycje w eksporcie rolno-spo ywczym UE do Japonii, 2015-2017, redniorocznie, w mln euro 

i % 

Table 2. Main agri-food exports from EU to Japan, 2015-2017, annual average, in millions of euros and % 

Kod 

HS 
Nazwa towaru 

Eksport do Japonii, 

mln euro 

Udzia  w eksporcie 

rolno-spo ywczym 

do Japonii, % 

Udzia  Japonii 

w eksporcie UE, 

% 

Produkty rolno-spo ywcze 6 158 100,0 1,2 

020329 Mi so ze wi , zamro one 1 091 17,7 19,4 

240399 Tyto  do ucia i inne wyroby tytoniowe 252 4,1 30,0 

220421 Wino ze wie ych winogron, pozosta e 537 8,7 3,8 

040690 
Ser (z wyj tkiem wie ego, tartego, 

przetworzonego, z ple ni ) 
202 3,3 1,7 

220410 Wino musuj ce 217 3,5 4,4 

150910 Oliwa z pierwszego t oczenia 180 2,9 3,9 

230910 Karma dla psów lub kotów 154 2,5 2,3 

220830 Whisky 123 2,0 1,8 

210690 Przetwory spo ywcze, pozosta e 115 1,9 0,8 

240220 Papierosy zawieraj ce tyto  132 2,1 1,4 

Pozosta e 3 156 51,2 0,0 

ród o: opracowanie w asne na podstawie (ITC Trade Map, 2018). 

Wieprzowina by a tradycyjnie wa nym produktem eksportowym z Polski do Japonii. 

Jeszcze w 2012 r. drug  najwa niejsz  pozycj  importowan  przez Japoni  z Polski, 

z udzia em 14,8% by o mro one mi so wieprzowe. W trzecim kwartale 2014 r. nast pi o 

                                                 
6 Celem stosowania ceny wej cia jest ochrona rynku wewn trznego przed importem konkurencyjnych cenowo 

produktów ta szych z zagranicy. Cena wej cia okre la poziom cen produktów importowanych mog cych by  

dopuszczonymi do obrotu handlowego. Cena ta nie funkcjonuje w rzeczywistym obrocie, stanowi jedynie 

podstaw  do wprowadzenia dodatkowych op at celnych w okre lonych wypadkach. Za: T uczak 2013. 



Handel produktami rolno-spo ywczymi w Umowie o partnerstwie gospodarczym…     99 

 

 

jednak za amanie i od tamtej pory Japonia nie importuje z Polski mi sa wieprzowego 

(rys. 4). Jak podaje G ówny Inspektorat Weterynarii (GIW, 2018), 17 lutego 2014 r.  

w Polsce stwierdzono pierwsze ognisko afryka skiego pomoru wi , co spowodowa o 

ograniczenie mo liwo ci eksportu wieprzowiny z Polski. Bez zmiany sytuacji sanitarnej, 

Polska nie zdo a skorzysta  z u atwie  dost pu do japo skiego rynku wieprzowiny.  

 

Rys. 4. Import mro onego mi sa wieprzowego przez Japoni  z Polski, 2010-2014, dane kwartalne, mln euro  

Fig. 4. Japan's imports of frozen swine meat from Poland, 2010-2014, quarterly data, in millions of euros 

ród o: opracowanie w asne na podstawie (ITC Trade Map, 2018). 

Kolejnym istotnym produktem rolno-spo ywczym w handlu z Japoni , którego 

warunki dost pu ulegn  znacznej poprawie jest mi so wo owe. UE nale y do g ównych 

producentów wo owiny na wiecie, ale ma nieznaczny udzia  w imporcie Japonii. Jest to  

w du ej mierze konsekwencj  zakazu importu wo owiny w zwi zku z BSE w Europie.  

W 2013 r. Japonia uchyli a ten zakaz i stopniowo ro nie eksport wo owiny z UE do Japonii. 

Warto jednak zwróci  uwag , e UE nigdy nie by a istotnym dostawc  wo owiny dla 

Japonii. Wprawdzie Japonia jest du ym importerem wo owiny i kupuje jej za granic   

1,4-krotnie wi cej ni  produkuje, jednak prawie ca y import (96%) pochodzi z 5 pa stw – 

Kanady, USA, Chile, Australii i Nowej Zelandii (EU, 2016, s. 87-88). W wyniku EPA 

warunki dost pu znacz co jednak poprawi  si , gdy  przewidywana jest stopniowa 

redukcja c a z obecnego poziomu 38,5% do 9% w ci gu 15 lat. Zmiana ta ma tym wi ksze 

znaczenie, e USA odst pi y od TPP, a wi c ich relatywne warunki dost pu do rynku 

Japonii w stosunku do unijnych pogorsz  si .  

Na u atwieniu dost pu do japo skiego rynku wo owiny mog  zyska  polscy 

producenci. Produkty wo owe zajmuj  istotne miejsce w polskim eksporcie rolno-

spo ywczym (tab. 3), a Japonia ju  teraz jest odbiorc  ponad 40% ozorów bydl cych 

eksportowanych z Polski. Japo ski rynek jest jednak bardzo specyficzny. Dominuj  na nim 

wyroby miejscowe – japo skie lub azjatyckie. Produkcja wo owiny w Japonii jest 

wprawdzie ma a, ale wo owina produkowana w Japonii charakteryzuje si  najwy sz  
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wiatow  jako ci  (i cen ; wo owina rasy Wagy  kosztuje 2-3 razy wi cej ni  rasy 

holsztyno-fryzyjskiej, eksportowanej m.in. z Polski). Konsumenci japo scy preferuj  

produkty du ych, wiatowych marek. Zupe nie inne produkty wyst puj  te  w diecie 

japo skich i polskich/europejskich konsumentów. Dlatego wej cie i utrzymanie si  na tym 

rynku przez nieznanych, mniejszych producentów z Polski jest bardzo trudne. Jest to 

jednak tak e rynek bardzo atrakcyjny, o du ym potencjale. 

Tabela 3. G ówne pozycje w eksporcie rolno-spo ywczym Polski do Japonii, 2015-2017, redniorocznie, w tys. 

euro i % 

Table 3. Main agri-food exports from Poland to Japan, 2015-2017, annual average, in millions of euros and % 

Kod HS Nazwa towaru 

Eksport do 

Japonii, tys. 

euro 

Udzia  w eksporcie 

rolno-spo ywczym 

do Japonii, % 

Udzia  Japonii 

w eksporcie 

Polski, % 

Produkty rolno-spo ywcze 37 333 100 0,1 

05051010 Surowe pióra do wypychania; puch 6 672 17,9 43,1 

03048100 Mro one filety z ososia pacyficznego 2 523 6,8 1,6 

20097919 

Sok jab kowy, o liczbie Brixa powy ej 20, 

ale poni ej 67, przy 20°C; o warto ci 

przekraczaj cej 22€ za 100 kg masy 

2 509 6,7 1,0 

5051090 
Pióra do wypychania; puch 

zdezynfekowane lub zakonserwowane 
2 373 6,4 6,6 

02023090 

Mi so z byd a, zamro one, bez ko ci 

(z wyj. schabu, karkówki, opatki, ud ca, 

mostka, szpondru) 

2 112 5,7 1,2 

02062100 Mro one ozory z byd a 1 325 3,5 42,2 

03054100 W dzony oso  pacyficzny 1 180 3,2 0,2 

18069019 
Czekoladki (w cznie z pralinkami), 

z nadzieniem 
912 2,4 0,7 

04021019 

Mleko i mietana w proszku lub 

granulkach, o zawarto ci t uszczu 

nieprzekraczaj cej 1,5 % masy, 

nies odzone 

813 2,2 0,5 

02050080 
Zamro one mi so z koni, os ów, mu ów 

lub os omu ów 
801 2,1 97,8 

Pozosta e 16 114 43,2 0,07 

ród o: opracowanie w asne na podstawie (ITC Trade Map, 2018). 

Istotnie poprawi si  dost p europejskich producentów wina i napojów spirytusowych 

do rynku japo skiego. Obecne c a w wysoko ci 15% zostan  zniesione w dniu wej cia 

Umowy w ycie. UE jest najwi kszym wiatowym producentem wina i g ównym jego 

dostawc  do Japonii, ale systematycznie traci udzia  w rynku japo skim na rzecz 

producentów z innych krajów (np. Chile). czny udzia  win ze wie ych winogron i win 

musuj cych w eksporcie rolnym UE do Japonii wynosi 12,2% i jest to odpowiednio trzecia 

i pi ta pozycja w eksporcie rolno-spo ywczym z UE do Japonii (i dziewi ta w ca kowitym 

eksporcie). Kolejne 2% przypada na eksport whisky (tab. 2). Napoje spirytusowe s  te  

istotne w eksporcie Polski do Japonii, która jest 7. najwa niejszym pozaunijnym rynkiem 

zbytu dla polskich producentów napojów alkoholowych. 
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UE skorzysta równie  na liberalizacji japo skiego rynku przetworów mlecznych. 

Obecnie jest on chroniony przez z o ony system ogranicze  importu i ustalania cen. 

System ten zostanie nadal utrzymany, ale dost p do rynku b dzie atwiejszy dzi ki 

po czeniu pe nej liberalizacji, obni ek ce  oraz zwi kszenia kontyngentów taryfowych. UE 

jest jednym z g ównych eksporterów sera do Japonii, który jest czwartym najwa niejszym 

produktem rolnym w eksporcie UE do tego kraju. W odniesieniu do twardych serów 

nast pi pe na liberalizacja. Oprócz tego b dzie ustanowiony bezc owy kontyngent na sery 

wie e i mi kkie. W przypadku innych produktów mleczarskich równie  nast pi znaczna 

poprawa rynku. Na przyk ad b dzie bezc owy kontyngent dla produktów serwatkowych,  

a c a na produkty serwatkowe o okre lonej zawarto ci bia ka zostan  zmniejszone o 70%. 

Zostan  obni one c a na odt uszczone mleko w proszku do ywienia, które jest wa ne  

w unijnym i polskim eksporcie do Japonii (tab. 2 i 3). Ponadto zostanie ustanowiony 

bardziej preferencyjny ni  obecnie kontyngent na mleko w proszku i skondensowane, s ód, 

skrobi  ziemniaczan  i mas o.  

Umowa mi dzy UE a Japoni  doprowadzi równie  do zniesienia (po okresie 

przej ciowym) ce  na przetworzone produkty rolne (czekoladki, cukierki, herbatniki, 

makarony, pieczywo). UE posiada nadwy k  w handlu tymi produktami. Japonia 

wyeliminuje c a w 73% linii taryfowych w tej grupie produktów (obejmuj cych 98% 

obecnego handlu).  

Podsumowanie 

Celem artyku u by o okre lenie mo liwych skutków EPA dla rozwoju eksportu 

produktów rolno-spo ywczych z pa stw UE, a w szczególno ci z Polski do Japonii. 

Analiza tekstu EPA oraz danych statystycznych na temat bie cej struktury handlu 

wskazuje na fakt, e w przypadku wi kszo ci towarów rolno-spo ywczych istotnych dla 

eksportu z Polski do Japonii c a zostan  zniesione stopniowo, a w przypadku takich grup 

towarowych, jak soki warzywne, oso  pacyficzny, truskawki i poziomki c a zostan  

zniesione od momentu obowi zywania umowy. Polska mog aby teoretycznie skorzysta  

tak e na zmianach dost pu do japo skiego rynku wieprzowiny, jednak na przeszkodzie stoi 

tutaj sytuacja epidemiologiczna. Inne pa stwa UE, w których nie stwierdzono ognisk 

afryka skiego pomoru wi , b d  z pewno ci  beneficjentem zmian regulacyjnych w tym 

obszarze.  

Na liberalizacji dost pu do rynku japo skiego maj  szans  skorzysta  tak e unijni 

eksporterzy mi sa wo owego, serów, mleka w proszku, ryb i innych produktów 

rybo ówstwa, wina, makaronów, czekolady oraz pozosta ych artyku ów rolno-spo ywczych 

– dzi ki obni eniu, a nast pnie ca kowitej eliminacji (obecnie wysokich) ce . Korzy ci 

wyst pi  te  w przypadku unijnych producentów towarów rolno-spo ywczych i napojów 

alkoholowych chronionych oznaczeniami geograficznymi (polscy nie, bo strona polska nie 

zg osi a ani jednego produktu rolno-spo ywczego i tylko dwa napoje alkoholowe).  

Ocena szczegó owych efektów liberalizacji handlu rolno-spo ywczego wymaga 

dalszych bada , np. z wykorzystaniem modelu równowagi ogólnej (jak np. GTAP).  
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