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ZMIENIAJĄCA SIĘ ROLA JAPONII 
W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM 

Wojciech Mroczek*

Do	niedawna	 Japonia	była	 postrzegana	 jako	 gospo-
darka	 wybitnie	 proeksportowa.	 I	 chociaż	 w	 dalszym	
ciągu	 należy	 ona	 do	 najważniejszych	 eksporterów	 na	
świecie1,	to	analiza	tradycyjnych	statystyk	handlu	zagra-
nicznego	wskazuje	na	znaczne	obniżenie	jej	roli	w	mię-
dzynarodowym	obrotach	handlowych.	Co	więcej,	niski	
wzrost	 japońskiego	eksportu	w	 latach	2011-2012	przy-
czynił	się	do	powstania	deficytu	w	handlu	zagranicznym	
Japonii.	 Z	 drugiej	 jednak	 strony,	 produkowane	 przez	
japońskie	korporacje	samochody,	motocykle	czy	wyroby	
elektroniki	użytkowej	w	dalszym	ciągu	utrzymują	wyso-
kie	udziały	w	światowych	rynkach.	Ten	pewnego	rodza-
ju	paradoks	wynika	z	faktu,	że	coraz	więcej	„japońskich”	
wyrobów	produkowanych	jest	poza	Japonią.			

Chociaż	 spadek	 udziału	 gospodarek	 rozwiniętych	
w	światowym	eksporcie	od	początku	poprzedniej	deka-
dy	(tj.	od	roku	2000)	był	zjawiskiem	niemal	powszech-
nym,	to	w	przypadku	Japonii	okazał	się	on	szczególnie	
silny2.	 W	 2012	 r.	 jej	 udział	 w	 światowym	 eksporcie	
zmniejszył	 się	 do	 zaledwie	 4,4%,	 a	 więc	 był	 prawie	
dwukrotnie	 niższy	 niż	 średnio	 w	 latach	 1991-2000	
(wówczas	udział	 Japonii	w	światowym	eksporcie	utrzy-
mywał	się	na	poziomie	średnio	powyżej	8%).

Silny	spadek	udziału	Japonii	w	światowym	eksporcie	
uwarunkowany	 był	 w	 dużym	 stopniu	 przyspieszeniem	
procesu	delokalizacji	produkcji,	czemu	sprzyjało	z	jed-
nej	strony	przystąpienie	Chin	do	Światowej	Organizacji	
Handlu	(WTO),	z	drugiej	–	znaczący	postęp	techniczny,	
który	istotnie	zwiększył	mobilność	czynników	produkcji.	
W	wyniku	 szybko	 rosnących	 inwestycji	 zagranicznych	
w	w	 przemyśle,	 coraz	większa	 część	 produkcji	 japoń-
skich	korporacji	powstaje	za	granicą,	zastępując	de facto 
eksport	 (a	 więc	 wpływając	 negatywnie	 na	 jego	 wiel-
kość).	Zagraniczne	filie	japońskich	korporacji	produkują	
na	 lokalne	 rynki	 (co	 nie	 jest	 uwzględniane	 w	 statysty-
kach	 handlu	 zagranicznego),	 a	 także	 eksportują	 swoje	
wyroby	do	 Japonii	 i	 krajów	 trzecich	 (w	 tej	 sytuacji	ofi-
cjalne	statystyki	wskazują	jako	eksporterów	kraje,	w	któ-
rych	znajdują	się	filie	japońskich	korporacji).	

W	 latach	 siedemdziesiątych	 i	 osiemdziesiątych	 XX	
wieku	 Japonia	 realizowała	 strategię	 wzrostu	 gospodar-
czego	przez	silnie	proeksportową	politykę,	która	sprawi-
ła,	 że	 kraj	 ten	 znalazł	 się	 wśród	 trzech	 największych	
eksporterów.	 Jednak	 szybko	 rosnące	koszty	pracy	 spra-
wiły,	że	japońskie	przedsiębiorstwa	w	celu	zwiększenia	
konkurencyjności	swoich	produktów	przenosiły	procesy	
produkcyjne	do	innych	krajów	w	regionie	Azji	Południo-

wo-Wschodniej,	a	także	do	Ameryki	Północnej	i	Europy.	
Proces	ten	znacznie	przyspieszył	po	przystąpieniu	Chin	
do	WTO,	które	stały	się	głównym	kierunkiem	ekspansji	
korporacji	japońskich.	W	latach	2000-2012	sprzedaż	filii	
japońskich	 korporacji,	wyrażona	w	USD,	wzrosła	 trzy-
krotnie	 (w	 tym	 czasie	 wartość	 japońskiego	 eksportu	
zwiększyła	się	zaledwie	o	66%).	

Inwestycje	zagraniczne	nie	tylko	zastępowały	eksport	
do	 tych	 krajów,	 gdzie	 inwestowały	 japońskie	przedsię-
biorstwa,	 ale	 filie	 zagraniczne	 japońskich	 przedsię-
biorstw	same	często	stawały	się	poważnymi	eksportera-
mi,	zastępując	w	ten	sposób	bezpośredni	eksport	z	Japo-
nii.	 Równocześnie	 dostawy	 filii	 na	 rynek	 macierzysty	
zwiększały	 import	 Japonii,	 przyczyniając	 się	do	pogor-
szenia	salda	obrotów	handlowych	z	zagranicą.	

Według	 statystyk	 japońskiego	 Ministerstwa	 Gospo-
darki,	Handlu	 i	Przemysłu	 (Ministry of Economy, Trade 
and Industry	–	METI)	wielkość	produkcji	zagranicznych	
filii	 jest	od	2004	r.	wyższa	niż	wartość	bezpośredniego	
eksportu	 z	 Japonii.	 Gdyby	 traktować	 produkcję	 zagra-
nicznych	filii	japońskich	korporacji	jako	formę	eksportu,	
wówczas	udział	Japonii	w	światowym	eksporcie	wyniósł-
by	w	2012	r.	10,1%.	W	końcu	2012	r.	zagraniczne	fabry-
ki	 japońskich	 korporacji	 zatrudniały	 3,75	 mln	 osób.	
Znaczenie	 Azji	 jako	 lokalizacji	 dla	 japońskich	 firm	
znacznie	wzrosło	w	 ciągu	 ostatnich	 lat.	W	 2002	 r.	 na	
kraje	Azji	przypadało	niewiele	ponad	10%	zagranicznej	
produkcji	 japońskich	 korporacji.	W	 2012	 r.	 udział	 ten	
przekroczył	50%.	Obok	Chin,	dużą	rolę	odgrywają	kraje	
ASEAN.

Najważniejszym	 zagranicznym	 miejscem	 produkcji	
japońskich	 firm	są	Chiny.	W	końcu	2012	r.	 filie	 japoń-
skich	 korporacji	 zatrudniały	w	 tym	kraju	1,2	mln	osób	
(łącznie	z	Hongkongiem),	co	stanowiło	31%	zatrudnie-
nia	 w	 filiach	 japońskich	 przedsiębiorstw3. Natomiast 
wartość	produkcji	 japońskich	 filii	w	Chinach	 stanowiła	
20%	produkcji	poza	Japonią.	Ważnym	celem	działalno-
ści	 japońskich	 filii	 w	 Chinach	 jest	 także	 sprzedaż	 do	
Japonii,	która	 stanowi	blisko	1/4	całej	produkcji	 japoń-
skich	przedsiębiorstw	w	tym	kraju	(jednocześnie	produk-
ty	pochodzące	z	 filii	w	Chinach	stanowiły	prawie	50%	
produkcji	 ogółem	 japońskich	 filii	 przeznaczonej	 na	
sprzedaż	do	Japonii).	

Jak	wskazują	dane	METI,	głównym	celem	zagranicz-
nych	filii	japońskich	korporacji	jest	sprzedaż	towarów	na	
rynku	kraju,	w	którym	działają.	W	2012	r.	nieco	ponad	
70%	 sprzedaży	 przeznaczone	 było	 na	 rynki	 krajowe.	
Około	 20%	 produkcji	 przeznaczone	 było	 na	 eksport,	
prawdopodobnie	głównie	do	krajów	w	regionach,	gdzie	
działają	japońskie	fabryki.	Udział	produkcji	eksportowa-
nej	do	innych	krajów	jest	relatywnie	największy		w	Euro-
pie	 (ponad	 40%	w	 2012	 r.).	Niewielki	wydaje	 się	 być	
udział	eksportu	do	krajów	trzecich	w	sprzedaży	 japoń-
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skich	 filii	w	Chinach	 (w	2012	 r.	 stanowił	 on	niespełna	
15%	 całej	 sprzedaży	 w	 tym	 kraju).	 Wynika	 to	 jednak	
z	dużych	rozmiarów	rynku	wewnętrznego	oraz	struktury	
chińskiego	importu,	w	którym	produkty	finalne	(zwłasz-
cza	dobra	konsumpcyjne)	stanowią	wąski	margines.	Nato-
miast	 znacznie	 większą	 rolę	 w	 eksporcie	 do	 krajów	
trzecich	odgrywają	filie	w	krajach	ASEAN	oraz	w	Euro-
pie	 (co	ogólnie	związane	jest	z	wysoką	 intensywnością	
obrotów	 handlowych	w	 tych	 regionach).	W	 sprzedaży	
japońskich	 filii	 systematycznie	 rośnie	natomiast	eksport	
do	Japonii	(prawdopodobnie	w	dużej	mierze	jako	substy-
tucja	produkcji	krajowej).	W	2012	r.	japońskie	filie	wyeks-
portowały	do	 Japonii	 towary	o	wartości	blisko	110	mld	
USD	 (co	 stanowiło	 około	 12%	 całości	 japońskiego	
importu).	 Najwięcej	 na	 rynek	 macierzysty	 eksportują	
japońskie	 filie	 z	 krajów	 Azji,	 głównie	 Chiny	 i	 kraje	
ASEAN. 

Struktura	sektorowa	produkcji	filii	wskazuje	na	domi-
nację	 dwóch	 branż	 –	 motoryzacyjnej	 i	 elektronicznej.	
W	2012	r.	blisko	50%	sprzedaży	japońskich	filii	przypa-
dało	na	sektor	środków	transportu	i	20%	na	sektor	urzą-
dzeń	elektrycznych	 (wg	podziału	na	13	sektorów	prze-
twórstwa	przemysłowego).	Wyroby	branży	motoryzacyj-
nej	skierowane	są	w	większym	stopniu	na	rynki,	w	któ-
rych	 działają	 japońskie	 filie.	 W	 2012	 r.	 prawie	 85%	
sprzedaży	w	tej	branży	przypadło	na	rynki	krajowe.	Na	
tak	wysoką	koncentrację	wpływ	mają	przede	wszystkim	
filie	 w	 Chinach	 i	 w	 Ameryce	 Północnej	 (ponad	 90%	
przeznaczone	jest	na	rynek	lokalny).	Zdecydowanie	bar-
dziej	 umiędzynarodowiona	 jest	 sprzedaż	 elektroniki	
użytkowej.	W	 tym	drugim	przypadku	w	krajach,	 gdzie	
produkowane	 są	 japońskie	wyroby,	 pozostaje	 ok.	 45%	
produkcji,	 natomiast	 ponad	 30%	przeznaczone	 jest	 na	
eksport,	 a	 niepełna	 25%	 produkcji	 trafia	 do	 Japonii.	
Znaczne	 różnice	 w	 strukturze	 sprzedaży	 filii	 z	 branż	
motoryzacyjnej	i	elektronicznej	wynikają	prawdopodob-
nie	z	większego	rozdrobnienia	procesów	produkcyjnych	
wyrobów	elektroniki	użytkowej	(co	także	związane	jest	
z	 niższymi	 kosztami	 transportu	 zarówno	 części,	 jak	
i	wyrobów	gotowych).		

O	skali	wielkości	produkcji	fili	japońskich	koncernów	
motoryzacyjnych	może	 świadczyć,	 że	w	 2012	 r.	 poza	
Japonią	 działało	 169	 fabryk	 samochodów.	 Najwięcej	
z	nich	znajdowało	się	w	Azji	–	97	(w	tym	25	w	Chinach).	
W	2011	r.	japońskie	filie	wyprodukowały	13,4	mln	pojaz-
dów,	co	stanowiło	17%	wyprodukowanych	pojazdów	na	
świecie	 (jeśli	 uwzględni	 się	 produkcję	 samochodów	
w	Japonii,	to	udział	ten	zwiększy	się	do	27%).	

Zasadnicza	zmiana	w	modelu	japońskiego	eksportu,	
jaka	dokonała	się	w	ostatnich	latach	w	związku	z	delo-
kalizacją	 dużej	 części	 produkcji,	 spowodowała	 istotne	
zmiany	 w	 jego	 strukturze.	 Po	 pierwsze,	 znalazło	 to	
odzwierciedlenie	 we	wzroście	 znaczenia	 dóbr	 pośred-
nich.	 Po	 drugie,	 w	 strukturze	 japońskiego	 eksportu	
znacznie	zwiększył	się	udział	azjatyckich	krajów	rozwi-
jających	się.	Obecnie	udział	wyrobów	finalnych	w	struk-
turze	 japońskiego	 eksportu	 jest	 stosunkowo	 	 niewielki.	
Niemniej	 znaczenie	 Japonii	 w	 światowym	 handlu	 jest	

znacznie	 większe,	 niż	 mogłoby	 to	 wynikać	 z	 udziału	
tego	kraju	w	wymianie	międzynarodowej.	 Japonia	stała	
się	bowiem	głównym	dostawcą	bardzo	wyspecyfikowa-
nych	części.

Silny	wzrost	udziału	krajów	azjatyckich	w	japońskim	
eksporcie	 jest	 przejawem	 zarówno	 szybko	 rosnącego	
popytu	w	tym	regionie,	jak	i	wzrostu	skali	regionalnych	
sieci	podaży.	W	2012	r.	na	kraje	azjatyckie	przypadało	
55%	wartości	japońskiego	eksportu	(podczas	gdy	w	2000	r.	
było	to	zaledwie	40%).	Do	silnego	wzrostu	eksportu	do	
rozwijających	się	gospodarek	Azji	przyczynił	się	w	dużej	
mierze	wzrost	sprzedaży	do	Chin.	Chiny	stały	się	w	2009	r.	
najważniejszym	 rynkiem	 eksportowym,	 biorąc	 pod	
uwagę	wartość	eksportu.	Udział	Chin	w	kolejnych	latach	
nadal	się	zwiększał.	Obecnie	eksport	do	tego	kraju	sta-
nowi	18%	eksportu	Japonii	ogółem	(tj.	przeszło	trzykrot-
nie	 więcej	 niż	 w	 2000	 r.).	 Dobra	 pośrednie	 stanowiły	
w	2011	r.	64%	wartości	eksportu	Japonii	do	Chin	(z	tego	
33%	 stanowiły	 części	 i	 akcesoria).	 Stosunkowo	 duże	
znaczenie	miały	też	dobra	inwestycyjne,	które	stanowiły	
27%	 wartości	 importu	 do	 Chin.	 Dobra	 konsumpcyjne	
stanowiły	natomiast	zaledwie	6%.	W	latach	2010	i	2011	
w	 eksporcie	 do	 Chin	 najszybciej	 rosły	 jednak	 dobra	
gotowe.	Było	 to	związane	z	 relatywnie	wysokim	wzro-
stem	 popytu	 w	 gospodarce	 chińskiej.	 Eksport	 dóbr	
pośrednich	do	Chin	rósł	natomiast	wolniej.

W	tym	czasie,	kiedy	na	znaczeniu	zyskiwały	gospo-
darki	 azjatyckie,	 nastąpił	 wyraźny	 spadek	 udziału	 Sta-
nów	Zjednoczonych	(które	do	2008	r.	były	najważniej-
szym	rynkiem	eksportowym	Japonii)	oraz	Unii	Europej-
skiej.	W	ciągu	ostatnich	trzynastu	lat	udział	USA	w	eks-
porcie	Japonii	obniżył	się	z	31%	do	18%,	a	Unii	Europej-
skiej	 z	 16%	 do	 10%.	 Stany	 Zjednoczone	 zachowały	
natomiast	status	największego	rynku	eksportowego	Japo-
nii,	 jeśli	weźmiemy	pod	uwagę	wartość	sprzedaży	pro-
duktów	finalnych.	W	2011	r.	na	USA	przypadało	ponad	
20%	wartości	 japońskiego	eksportu	wyrobów	finalnych	
(w	 tym	 ponad	 30%	 eksportu	 dóbr	 konsumpcyjnych).	
W	 ostatnich	 latach,	 inaczej	 niż	w	 przypadku	Chin,	 na	
znaczeniu	w	eksporcie	do	USA	zyskują	dobra	pośrednie	
(w	 tym	 przede	 wszystkim	 części	 i	 akcesoria),	 których	
eksport	rośnie	szybciej	niż	produktów	finalnych.	W	2012	r.	
na	Unię	Europejską	przypadało	8%	japońskiego	ekspor-
tu,	 podczas	 gdy	w	2000	 r.	 do	 krajów	UE	 trafiało	 16%	
eksportu. 

Korygując	 dane	 o	 obrotach	 handlowych	 Japonii	
o	wielkość	krajowej	wartości	dodanej	(badania	OECD),	
w	2009	r.	Stany	Zjednoczone	pozostawały	nadal	zdecy-
dowanie	 jej	 najważniejszym	 partnerem	 handlowym.		
Natomiast	mniejsze	niż	wynika	to	z	oficjalnych	statystyk	
handlu	zagranicznego	było	znaczenie	Chin.	Generalnie	
Japonia	należy	do	krajów	o	najwyższym	udziale	krajo-
wej	wartości	dodanej	w	eksporcie	(w	2009	r.	stanowiła	
ona	około	85%	wartości	całego	eksportu).	Jednak	–	podob-
nie,	 jak	w	większości	gospodarek	–	udział	 ten	w	ostat-
nich	 latach	 się	 obniżył	 (w	 1995	 r.	 stanowił	 on	 93%).		
Jednocześnie	badania	te	wskazują,	że	ok.	40%	wartości	
dodanej	 w	 eksporcie	 (dane	 dotyczą	 2009	 r.)	 tworzyły		
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usługi	 (średnio	 w	 krajach	 OECD	 na	 usługi	 przypadało	
48%	wartości	eksportu).		

Mimo	 wysokiego	 stopnia	 umiędzynarodowienia	
japońskiej	gospodarki	(co	odzwierciedla	przede	wszyst-
kim	wysoka	produkcja	japońskich	filii),	Japonia	wyróżnia	
się	 stosunkowo	 dużym	 udziałem	 krajowej	 wartości	
dodanej	w	eksporcie,	co	może	być	jedynym	ze	wskaźni-
ków	 wysokiej	 innowacyjności	 japońskiego	 eksportu	
(w	2009	r.	krajowa	wartość	dodana	stanowiła	85%	eks-
portu).	 Poza	 tym	 w	 Japonii	 udział	 krajowej	 wartości	
dodanej	stanowi	największą	część	popytu	krajowego.	

Eksport	 Japonii	 od	 lat	 charakteryzuje	 wysoki	 udział	
wyrobów	wysokiej	 techniki	 (high-tech).	W	 2000	 r.	 ich	
udział	w	eksporcie	produktów	przetwórstwa	przemysło-
wego	osiągnął	poziom	blisko	30%.	W	kolejnych	latach	
udział	ten	jednak	systematycznie	się	obniżał,	co	prawdo-
podobnie	związane	jest	z	większą	mobilnością	produk-
cji high-tech	 w	 porównaniu	 z	 pozostałymi	 branżami	
przemysłowymi.	W	wyniku	tych	tendencji	udział	wyro-
bów	wysokiej	 techniki	w	 japońskim	eksporcie	przemy-
słowym	w	2011	r.	obniżył	się	do	17%.

Mocno	 rozbudowane	 regionalne	 i	 globalne	 sieci	
podaży	 japońskich	 korporacji	 powodują,	 że	 w	 bezpo-
średnim	eksporcie	 z	 Japonii	 bardzo	dużą	 rolę	 (większą	
w	porównaniu	z	innymi	gospodarkami	wysoko	rozwinię-
tymi)	odgrywają	dobra	pośrednie.	W	2011	 r.	 stanowiły	
one	blisko	60%	całego	japońskiego	eksportu	(w	tym	30%	
części	i	akcesoria)4,	podczas	gdy	w	2000	r.	było	to	53%	
eksportu	(w	tym	20%	części	i	akcesoria).	

Dobra	 pośrednie	 (w	 tym	 w	 dużej	 mierze	 części	
i	akcesoria)	dominują	w	eksporcie	do	krajów	azjatyckich	
(70%	wartości	 eksportu).	 Jednocześnie	 2/3	 japońskiego	
eksportu	 dóbr	 pośrednich	 trafia	 do	 krajów	Azji	 (w	 tym	
blisko	¾	części	i	akcesoriów).	Eksport	dóbr	pośrednich	do	
krajów	Azji	związany	jest	przede	wszystkim	z	produkcją	
japońskich	filii	na	rynki	lokalne,	jednak	duże	znaczenie	
ma	także	eksport	do	krajów	trzecich	(w	tym	głównie	USA	
oraz	Unii	Europejskiej)	oraz	na	rynek	japoński.

Realną	rolę	Japonii	w	światowym	handlu	odzwiercie-
dlała	sytuacja,	jaka	miała	miejsce	w	światowym	przemy-
śle	 motoryzacyjnym	 po	 katastrofie	 w	 marcu	 2011	 r.	
(Great East Japan Earthquake),	 kiedy	 z	 powodu	 braku	
dostaw	części	z	 Japonii	nastąpił	 silny	 spadek	produkcji	
w	tej	branży	w	skali	światowej.	

Handel Unii Europejskiej z Japonią

Wyraźne	 zmniejszenie	 znaczenia	 Japonii	 w	 świato-
wym	eksporcie	znalazło	odzwierciedlenie	w	spadku	jej	
udziału	w	zewnętrznym	imporcie	Unii	Europejskiej.	Do	
2000	 r.	 Japonia	 zajmowała	 drugie	 miejsce	 (po	 USA)	
wśród	dostawców	towarów	do	Unii.	Wówczas	z	Japonii	
pochodziło	 9,3%	 wartości	 importu	 z	 krajów	 trzecich.	
W	 kolejnych	 latach	 następowało	 szybkie	 zmniejszanie	
się	znaczenia	Japonii	w	imporcie	UE.	W	2012	r.	dostawy	
z	 Japonii	 stanowiły	 zaledwie	 3,6%	 importu	 z	 krajów	

nienależących	do	Unii	Europejskiej.	Od	2008	r.	Japonia	
jest	szóstym	pod	względem	wartości	dostawcą	towarów	
do	 Unii.	W	mniejszym	 stopniu	 zmieniło	 się	 natomiast	
znaczenie	 Japonii	 jako	 rynku	 eksportowego	 dla	 UE.	
Udział	 Japonii	w	 eksporcie	 do	 krajów	 trzecich	obniżył	
się	z	4,8%	w	2000	r.	do	3,3%	w	2012	r.	W	tym	czasie	
Japonia,	która	 jeszcze	na	początku	poprzedniej	dekady	
była	 trzecim	 najważniejszym	 rynkiem	 dla	 towarów	
pochodzących	z	Unii	(wyższa	wartość	eksportu	notowa-
na	 była	 tylko	 do	 USA	 i	 Szwajcarii),	 spadła	 na	 szóste	
miejsce	pod	względem	wartości	unijnego	eksportu.	

Obroty	handlowe	Unii	Europejskiej	z	 Japonią	 trady-
cyjnie	 charakteryzowała	wysoka	 nierównowaga	 –	war-
tość	importu	z	Japonii	była	zwykle	znacznie	wyższa	niż	
wartość	unijnego	eksportu	do	tego	kraju.	Na	początku	lat	
dziewięćdziesiątych	wartość	eksportu	UE	stanowiła	zale-
dwie	 40%	 wartości	 importu	 z	 Japonii.	 Na	 początku	
poprzedniej	dekady	eksport	unijny	osiągnął	50%	impor-
tu.	Natomiast	po	kryzysie	w	latach	2008-2009	nierówno-
waga	 w	 wymianie	 z	 Japonią	 zmniejszyła	 się	 bardzo	
wyraźnie.	W	2012	r.	wartość	eksportu	do	tego	kraju	sta-
nowiła	blisko	90%	importu.	Na	ograniczenie	nierówno-
wagi	w	obrotach	między	Unią	i	Japonią	silny	wpływ	miał	
prawdopodobnie	 wzrost	 stopnia	 internacjonalizacji	
japońskiego	eksportu.

Mimo	że	gospodarki	Unii	i	Japonii	należą	do	najbar-
dziej	 rozwiniętych	na	świecie,	 to	między	strukturą	eks-
portu	UE	do	Japonii,	a	importu	(według	głównych	kate-
gorii	ekonomicznych)	występują	bardzo	istotne	różnice.	
W	unijnym	eksporcie	do	Japonii	główną	grupę	towarową	
stanowią	dobra	konsumpcyjne,	na	które	w	2012	r.	przy-
padało	ponad	40%	wartości	towarów	dostarczanych	na	
rynek	japoński.	Na	duży	udział	tej	kategorii,	obok	samo-
chodów,	wpływ	ma	m.in.	 sprzedaż	 leków	oraz	 artyku-
łów	rolno-spożywczych.	

Ponad	 połowę	 wartości	 unijnego	 importu	 z	 Japonii	
w	2012	r.	stanowiły	natomiast	dobra	pośrednie	(przede	
wszystkim	części).	Kategoria	ta	zyskiwała	na	znaczeniu	
systematycznie	 od	 początku	 lat	 dziewięćdziesiątych	
(wówczas	dobra	te	stanowiły	ok.	1/3	wartości	przywozu	
do	 ówczesnej	 UE),	 podczas	 gdy	 zmniejszał	 się	 udział	
wyrobów	finalnych.	Do	2005	r.	wyroby	finalne	stanowi-
ły	ponad	50%	wartości	importu	z	Japonii	(na	co	składał	
się	 przede	 wszystkim	 relatywnie	 wysoki	 udział	 dóbr	
inwestycyjnych).	Spadek	udziału	wyrobów	finalnych	był	
konsekwencją	 zmniejszenia	 się	 znaczenia	 w	 imporcie	
z	 Japonii	 dóbr	 konsumpcyjnych	 (głównie	 samochodów	
osobowych	 i	 elektroniki	 użytkowej),	 co	 nastąpiło	 pod	
wpływem	delokalizacji	dużej	części	japońskiej	produkcji.	
W	 latach	 1992-2012	 udział	 dóbr	 konsumpcyjnych	
w	imporcie	z	Japonii	zmniejszył	się	dwukrotnie.			

Japońskie	 produkty	 trafiają	 	 do	 Europy	 zarówno	 za	
pośrednictwem	fabryk	japońskich	koncernów	zlokalizo-
wanych	 w	 pozostałych	 krajach	 Azji	 (w	 tym	 przede	
wszystkim	w	Chinach),	 jak	 i	 z	 fabryk	 zlokalizowanych	
w	 innych	 regionach	świata,	w	 tym	zwłaszcza	w	Euro-
pie. 
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Tabela 1

Główne pozycje towarowe (wg czterocyfrowej klasyfikacji HS) w imporcie Unii Europejskiej z Japonii

Kod
HS4 Nazwa

Wartość
Udział

w imporcie
z Japonii

Udział Japonii 
w imporcie UEa 

z krajów trzecich 

(mln EUR) (%) (%)

Główne pozycje w imporcie UE z Japonii w 1992 r. 

8703 Samochody	osobowe 9	067 17,6 64

8471 Maszyny	i	urządzenia	do	automatycznego	przetwarzania	danych 4	174 8,1 25

8525 Aparatura	nadawcza	dla	radiotelefonii,	radiotelegrafii,	radiofonii	
i	telewizji 1 810 3,5 69

8708 Części	i	akcesoria	samochodów 1 382 2,7 30

8711 Motocykle	i	motorowery 1	372 2,7 83

9504 Sprzęt	do	gier 1 326 2,6 62

8473 Części,	akcesoria	maszyn	biurowych,	również	elektronicznych 1	247 2,4 18

9009 Fotokopiarki	optyczne,	kopiarki	stykowe	i	termokopiarki 1	189 2,3 71

8542 Elektroniczne	układy	scalone	i	mikroasemblery 1 034 2,0 19

8517 Aparatura	do	telefonii	i	telegrafii	przewodowej	oraz	telekomunikacyjna 928 1,8 27

Główne pozycje w imporcie UE z Japonii w 2002 r. 

8703 Samochody	osobowe 9	877 14,4 35

8525 Aparatura	nadawcza	dla	radiotelefonii,	radiotelegrafii,	radiofonii	
i	telewizji 3	237 4,7 27

8471 Maszyny	i	urządzenia	do	automatycznego	przetwarzania	danych 2	986 4,4 8

8708 Części	i	akcesoria	samochodów 2	847 4,2 21

8473 Części,	akcesoria	maszyn	biurowych,	również	elektronicznych 2	733 4,0 13

8711 Motocykle	i	motorowery 1 852 2,7 79

8542 Elektroniczne	układy	scalone	i	mikroasemblery 1	735 2,5 8

9504 Sprzęt	do	gier 1 552 2,3 45

9009 Fotokopiarki	optyczne,	kopiarki	stykowe	i	termokopiarki 1	193 1,7 39

8414 Pompy	powietrzne,	wentylatory,	okapy	wentylacyjne 1 168 1,7 34

Główne pozycje w imporcie UE z Japonii w 2012 r. 

8703 Samochody	osobowe 5	767 9,0 24

8708 Części	i	akcesoria	samochodów 3	877 6,1 25

8443 Maszyny	drukarskie,	maszyny	do	prac	pomocniczych	przy	drukowaniu 3 456 5,4 27

8525 Aparatura	nadawcza	dla	radiotelefonii,	radiotelegrafii,	radiofonii	
i	telewizji 2 341 3,7 39

8414 Pompy	powietrzne,	wentylatory,	okapy	wentylacyjne 1 286 2,0 25

8542 Elektroniczne	układy	scalone	i	mikroasemblery 1 210 1,9 9

9018 Narzędzia	i	przyrządy	lekarskie	i	weterynaryjne 1	174 1,8 9

8411 Silniki	turboodrzutowe,	turbośmigłowe	oraz	inne	turbiny	gazowe 1 150 1,8 5

8429 Spycharki,	równiarki,	koparki,	zgniatarki,	ładowarki,	walce	drogowe 1 118 1,8 52

9027 Przyrządy	do	analizy	fizycznej	i	chemicznej 1 038 1,6 23

a Unia Europejska: 1992 – UE-12; 2002 – UE-15; 2012 – UE-27. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu. 
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Tabela 2

Główne pozycje towarowe (wg czterocyfrowej klasyfikacji HS) w eksporcie Unii Europejskiej do Japonii

Kod
HS4 Nazwa

Wartość
Udział

w eksporcie
do Japonii

Udział Japonii
w eksporcie UEa 
do krajów trzecich 

(mln EUR) (%) (%)

Główne pozycje w eksporcie UE do Japonii w 1992 r. 

8703 Samochody	osobowe 2 353 11,4 12

3004 Leki	złożone	przygotowane	do	sprzedaży	detalicznej 683 3,3 9

0203 Mięso	wieprzowe	świeże,	schłodzone	lub	zamrożone 567 2,8 76

2208 Wódki,	likiery,	inne	napoje	alkoholowe	o	mocy	poniżej	80% 562 2,7 16

7102 Diamenty,	także	obrobione 450 2,2 7

4202 Walizy,	tornistry,	teczki,	futerały,	itp.	ze	skóry,	tworzyw	i	innych	materiałów 364 1,8 29

8802 Samoloty	i	śmigłowce 307 1,5 2

8708 Części	i	akcesoria	samochodów 261 1,3 4

6204 Odzież 258 1,3 13

8473 Części,	akcesoria	maszyn	biurowych,	również	elektronicznych 248 1,2 6

Główne pozycje w eksporcie UE do Japonii w 2002 r. 

8703 Samochody	osobowe 4	798 11,2 8

3004 Leki	złożone	przygotowane	do	sprzedaży	detalicznej 1	905 4,5 5

2933 Związki	heterocykliczne	tylko	z	heteroatomem	azotu 1 164 2,7 11

4202 Walizy,	tornistry,	teczki,	futerały,	itp.	ze	skóry,	tworzyw	i	innych	materiałów 911 2,1 33

8708 Części	i	akcesoria	samochodów 873 2,0 4

9018 Narzędzia	i	przyrządy	lekarskie	i	weterynaryjne 868 2,0 10

8473 Części,	akcesoria	maszyn	biurowych,	również	elektronicznych 839 2,0 6

0203 Mięso	wieprzowe	świeże,	schłodzone	lub	zamrożone 835 2,0 47

8471 Maszyny	i	urządzenia	do	automatycznego	przetwarzania	danych 665 1,6 5

8542 Elektroniczne	układy	scalone	i	mikroasemblery 661 1,5 4

Główne pozycje w eksporcie UE do Japonii w 2012 r. 

8703 Samochody	osobowe 6 312 11,4 6

3004 Leki	złożone	przygotowane	do	sprzedaży	detalicznej 5	905 10,6 8

2933 Związki	heterocykliczne	tylko	z	heteroatomem	azotu 1 243 2,2 8

9018 Narzędzia	i	przyrządy	lekarskie	i	weterynaryjne 1 222 2,2 8

8708 Części	i	akcesoria	samochodów 1 144 2,1 3

4202 Walizy,	tornistry,	teczki,	futerały,	itp.	ze	skóry,	tworzyw	i	innych	materiałów 1	087 2,0 15

8411 Silniki	turboodrzutowe,	turbośmigłowe	oraz	inne	turbiny	gazowe 933 1,7 3

0203 Mięso	wieprzowe	świeże,	schłodzone	lub	zamrożone 855 1,5 22

8802 Samoloty	i	śmigłowce 776 1,4 2

2204 Wino	ze	świeżych	winogron 771 1,4 9

a Unia Europejska: 1992 – UE-12; 2002 – UE-15; 2012 – UE-27. 

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych Eurostatu. 
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CHORWACJA NOWYM PAŃSTWEM 
CZŁONKOWSKIM UNII EUROPEJSKIEJ

Ewa Szymanik*

Od	 1	 lipca	 2013	 r.	 Chorwacja	 jest	 28	 państwem	
członkowskim	Unii	Europejskiej.	O	jej	działaniach,	któ-
rych	celem	było	członkostwo	w	tym	ugrupowaniu,	poja-
wiało	się	w	polskich	mediach	niewiele	informacji,	zatem	
istnieje	potrzeba,	by	przedstawić	drogę,	jaką	Chorwacja	
przeszła,	by	wejść	w	struktury	unijne.	

Stosunki z Unią Europejską

Choć	 pierwsze	 ślady	 osadnictwa	 na	 tym	 terenie	
pochodzą	z	2500	r.	p.n.e.1,	 to	jednak,	pomijając	krótki	
okres	między	 925	 r.	 a	 1089	 r.,	 Chorwacja	 jako	 samo-
dzielne	państwo	istnieje	dopiero	od	25	czerwca	1991	r.,	
kiedy	 to	proklamowano	niepodległość.	Ogłoszenie	nie-
podległości	stało	się	równocześnie	 jednym	z	powodów	
wybuchu	 wojny	 między	 nowopowstałym	 państwem	
a	Serbią.	Na	skutek	międzynarodowych	nacisków	dyplo-
matycznych,	a	także	dlatego,	że	armia	serbska	skoncen-
trowała	się	na	działaniach	w	Bośni	i	Hercegowinie,	która	

Spadek	znaczenia	rynku	japońskiego	dla	eksporterów	
z	Unii	przebiegał	zdecydowanie	wolniej.	W	2000	r.	na	
Japonię	 przypadało	 5,4%	 eksportu	UE	 do	 krajów	 trze-
cich	 (wówczas	 Japonia	 zajmowała	 trzecie	 miejsce	 po	
USA	i	Szwajcarii).	W	2012	r.	udział	Japonii	w	eksporcie	
UE	obniżył	się	do	3,3%,	a	 Japonia	stała	się	szóstym	co	
do	wielkości	kierunkiem	eksportu	UE.

Na	deficyt	w	handlu	z	Japonią	wpływa	z	jednej	strony	
duża	 nierównowaga	 w	 handlu	 dobrami	 pośrednimi	
(głównie	 częściami),	 a	 z	drugiej	wysokie	ujemne	 saldo	
w	obrotach	dobrami	inwestycyjnymi.	W	2012	r.	wartość	
importu	części	była	przeszło	trzykrotnie	większa	niż	ich	
eksportu,	 z	 kolei	wartość	 importu	dóbr	 inwestycyjnych	
była	dwukrotnie	większa	niż	ich	eksportu	z	UE	do	Japo-
nii.	Wysoki	deficyt	w	obu	tych	kategoriach	był	częścio-
wo	 redukowany	 poprzez	 szybko	 rosnące	 od	 2009	 r.	
dodatnie	 saldo	 w	 handlu	 dobrami	 konsumpcyjnymi	
(wówczas	 po	 raz	 pierwszy	 eksport	 dóbr	 konsumpcyj-
nych	do	Japonii	był	większy	niż	ich	import).	

Najważniejszą	 pozycją	 towarową	 (wg	 4-cyfrowej	
klasyfikacji	HS)	w	 imporcie	Unii	 Europejskiej	 z	 Japonii	
pozostają	niezmiennie	samochody	osobowe	(por.	tabela	1).	
Jednak	zarówno	wartość	ich	importu,	jak	i	udział	w	przy-
wozie	ogółem	bardzo	się	obniżyły,	głównie	ze	względu	
na	 istotny	 wzrost	 produkcji	 japońskich	 samochodów	
poza	Japonią,	w	tym	przede	wszystkim	w	krajach	UE.	Na	
początku	lat	dziewięćdziesiątych	Japonia	miała	dominu-
jącą	 pozycję	w	 eksporcie	 samochodów	 do	UE	 (w	 tym	
okresie	z	Japonii	pochodziło	70%	importu	aut	z	krajów	
trzecich).	Obecnie	w	Unii	znajduje	się	dziewięć	fabryk	
japońskich	 samochodów.	 Ponadto	 sześć	 innych	 fabryk	
zajmuje	 się	 tylko	 produkcją	 części	 samochodowych.	
Poza	 tym	 japońskie	 samochody	mogą	 trafiać	na	unijny	
rynek	 m.in.	 z	 fabryk	 w	 Turcji.	 W	 efekcie	 malejącego	
systematycznie	 importu,	 w	 2012	 r.	 Japonia	 spadła	 na	
drugie	miejsce	wśród	dostawców	aut	osobowych	do	UE	
(od	2012	 r.	największym	eksporterem	samochodów	do	
UE	 jest	Korea).	Mimo	że	w	ostatnich	 latach	 import	 aut	
z	Japonii	systematycznie	malał	,	to	jednak	udział	samo-
chodów	 japońskich	 marek	 w	 liczbie	 rejestrowanych	

w	Unii	 nowych	 pojazdów	utrzymuje	 się	 na	 relatywnie	
stabilnym	poziomie	 (według	 danych	ACEA	 samochody	
japońskich	marek	stanowiły	w	2012	r.	ok.	12%	wszyst-
kich	 zarejestrowanych	 w	 UE	 aut).	 Biorąc	 więc	 pod	
uwagę	malejący	 import	UE	z	 Japonii,	można	przypusz-
czać,	że	mniej	niż	1/4	zarejestrowanych	w	Unii	 japoń-
skich	 samochodów	 pochodziła	 w	 2012	 r.	 z	 Japonii.	
Ponadto,	 liczba	 produkowanych	 w	 Unii	 japońskich	
samochodów	jest	obecnie	wyższa	niż	liczba	ich	rejestra-
cji,	co	może	wskazywać	na	ich	eksport	do	krajów	poza-
unijnych.	 Prawdopodobnie	 podobne	 procesy	 następo-
wały	również	na	rynku	wyrobów	elektroniki	użytkowej.	

Podobnie,	 jak	 w	 imporcie	 z	 Japonii,	 najważniejszą	
pozycją	w	unijnym	eksporcie		do	tego	kraju	są	też	samo-
chody	osobowe	(por.	tabela	2).	Ich	udział	utrzymuje	się	
na	 stosunkowo	 stabilnym	 poziomie.	 Nie	 następuje	 tu	
podobny	proces,	 jak	w	przypadku	importu,	ze	względu	
na	 brak	 fabryk	 europejskich	 koncernów	 motoryzacyj-
nych	w	Japonii.	

                    
*	 Pracownik	 Instytutu	 Ekonomicznego	 Narodowego	 Banku	

Polskiego;	 e-mail:	 wojciech.mroczek@nbp.pl.	 Opinie	 wyrażone	
w	artykule	są	osobistymi	opiniami	autora.

1	 Japonia	 jest	 obecnie	 czwartym	na	 świecie	 eksporterem	 (po	
Chinach,	USA	i	Niemczech).	

2	Udział	krajów	rozwiniętych	w	światowym	eksporcie	w	2012	r.	
był	o	30%	niższy	niż	średnia	w	latach	1991-2000.	W	tym	okresie	
udział	Stanów	Zjednoczonych	obniżył	się	o	30%,	Niemiec	o	22%,	
a	pozostałych	krajów	UE-15	o	34%.	Jedynym	krajem	rozwiniętym	
gdzie	nastąpił	wzrost	udziału	w	światowym	eksporcie	była	Austra-
lia. 

3	 Blisko	 pół	 miliona	 miejsc	 pracy	 w	 Ameryce	 Północnej	
i	ponad	300	tys.	w	Europie.

4	W	USA	w	2011	r.	dobra	pośrednie	stanowiły	55%	wartości	
eksportu	 ,	w	Niemczech	–	50%,	w	Wielkiej	Brytanii	 –	49%,	we	
Francji	–	47%.
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