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1.2. Warunki klimatyczne

W Japonii można wyróżnić trzy strefy klimatyczne: zwrotnikową na 

południu, podzwrotnikową w  części środkowej oraz umiarkowa-

ną ciepłą na północy. Na wszystkie strefy klimatyczne ma również 

wpływ klimat monsunowy. Poza Okinawą oraz południową częścią 

Kiusiu w Japonii wyraźnie zaznaczają się cztery pory roku. Napływ 

chłodnych mas powietrza z kontynentu azjatyckiego w zimie oraz 

ciepłych mas znad Pacyfiku w lecie jest przyczyną znacznego zróż-

nicowania klimatu w poszczególnych częściach archipelagu.

Japonia jest położona na styku płyt tektonicznych, w  obrębie 

„ognistego pierścienia Pacyfiku”. Stałym zagrożeniem są tu trzęsie-

nia ziemi, wybuchy wulkanów i fale tsunami. Stąd wynikają różnice 

danych podających liczbę wysp i odmienną wielkość powierzchni 

kraju. W sierpniu i wrześniu archipelag nawiedzają tajfuny powsta-

jące na zachodnim Pacyfiku.

1.3. Główne bogactwa naturalne

Japonia jest krajem ubogim w  surowce naturalne. Z  nielicznych 

złóż surowcowych występujących na terenie kraju wymienić nale-

ży złoża węgla kamiennego, miedzi, cyny, manganu, cynku, ołowiu 

oraz pirytu. W północno-zachodniej części Honsiu występują także 

niewielkie zasoby ropy naftowej, których eksploatacja pokrywa je-

dynie 0,3% potrzeb krajowych. W związku z tym wszystkie paliwa 

energetyczne oraz rudy metali (głównie żelaza i boksyty) Japonia 

musi sprowadzać z zagranicy. Prawie 90% produkcji przemysłowej 

oparte jest na surowcach importowanych.

1.4. System walutowy, kurs i wymiana

Jednostką monetarną w Japonii jest jen. Wymiany waluty można 

dokonać we wszystkich międzynarodowych portach lotniczych 

oraz w  kantorach i  niektórych bankach w  większych miastach 

w całym kraju. W większości miejsc akceptowane są karty kredyto-

we (VISA, MasterCard, American Express, JCB). Nie zawsze jednak 

są natomiast obsługiwane karty typu Maestro czy Visa Electron. 

1.1 Położenie geograficzne, ludność, obszar, stolica, języki 

urzędowe

Położenie geograficzne: Japonia jest krajem wyspiarskim znajdują-

cym się w Azji Wschodniej na Oceanie Spokojnym. Od kontynentu 

kraj oddzielony jest Morzem Japońskim. Archipelag Japoński roz-

ciąga się na długości 3,3 tys. km, od wyspy Okinawa na południu, 

po wyspę Hokkaido na północy i składa się z ok. 6.848 mniejszych 

wysp. Największe z wysp Japonii to: Honsiu, Hokkaido, Kiusiu i Siko-

ku. Ponad 3/4 kraju pokrywają góry, z tego powodu Japonia posiada 

bardzo mało gruntów uprawnych i jest też w niskim stopniu samo-

wystarczalna, zarówno jeśli chodzi o złoża naturalne, jak i produkty 

rolno-spożywcze. Najwyższym szczytem jest wulkan Fudżi (3.776 

m). Japonia podzielona jest na 8 regionów i 47 prefektur.

Mapa 1. Regiony i prefektury w Japonii 

1. Informacje ogólne

Ludność: 124,687,293 (dane za lipiec 2021 roku)1 

Japońskie społeczeństwo jest wyjątkowo 

homogeniczne: 98,5% populacji stanowią 

Japończycy, 0,5% - Koreańczycy, 0,4% – 

Chińczycy, a osoby o innym pochodzeniu to 

zaledwie 0,6%. Ponad 91% mieszkańców Japonii 

zamieszkuje tereny zurbanizowane. 

Obszar: 377.835 km2

Stolica: Tokio (od 1864 r.); 

Populacja miasta: 9 744 534. Populacja całego 

obszaru metropolitalnego to około 38 milionów 

mieszkańców). 

Język urzędowy: japoński

Ustrój państwowy: monarchia parlamentarna, 

z cesarzem2, jako symbolem jedności państwa 

i wybieranym w wyborach powszechnych 

dwuizbowym parlamentem (zgodnie z przyjętą 

w 1947 roku demokratyczną konstytucją).

1 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/japan/

2 Aktualnie panujący Cesarz Japonii Naruhito objął tron w 2019 roku. Ź
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1.7. Obowiązek wizowy

Obowiązek wizowy dla obywateli polskich będących posiadacza-

mi wszystkich kategorii paszportów przy pobytach do 90 dni zo-

stał zniesiony na zasadzie wzajemności (umowa dwustronna). Nie 

dotyczy to przyjazdów w  celu podjęcia pracy lub innego zajęcia 

zarobkowego.

1.8. Specjalne wymagania dotyczące podróżowania do Japonii 

w czasie pandemii COVID-19

W  związku z  epidemią COVID-19 Japonia wprowadziła czasowo 

całkowity zakaz wjazdu na terytorium swojego kraju dla cudzo-

ziemców, którzy nie posiadają wizy. O  wizę można wystąpić do 

Ambasady Japonii w Warszawie. Jedynie cudzoziemcy posiadający 

status rezydenta w Japonii będą mogli wrócić do Japonii po uzyska-

niu zaświadczenia o negatywnym wyniku testu na obecność wirusa 

SARS CoV-2 zrobionego w ciągu 72 godzin przed wylotem. Wynik 

testu musi znajdować się na stosownym formularzu (do pobrania 

ze strony: https://www.mofa.go.jp/ca/fna/page25e_000334.html). 

Po przylocie do Japonii, na lotnisku, wykonywany jest drugi test. 

W przypadku, gdy okaże się on negatywny, podróżujący ma obo-

wiązek udać są na 14-dniową kwarantannę do swojego miejsca 

zamieszkania (w  tym celu nie wolno korzystać z  transportu pu-

blicznego). Od 1 października 2021 r., posiadacze certyfikatu covi-

dowego, zaszczepieni szczepionką dopuszczoną na rynek japoński 

(Pfizer, Moderna, Astra Zeneca), mają możliwość skrócenia okresu 

kwarantanny z 14 do 10 dni. W tym celu, w 10 dniu po przybyciu 

do Japonii, należy wykonać test PCR i uzyskać negatywny wynik3. 

Portal Nikkei Asia podał 5 listopada 2021 roku informację, zgod-

nie z  którą od 8 listopada 2021 roku rząd Japonii planuje wpro-

wadzenie ułatwień wjazdowych dla osób przyjeżdzających w ce-

lach biznesowych oraz dla studentów. W przypadku osób w pełni 

zaszczepionych, kwarantanna może być skrócona do trzech dni. 

Ułatwienia te nie będą obowiązywały ruchu turystycznego4. 

3 https://www.gov.pl/web/dyplomacja/japonia

4 https://asia.nikkei.com/

1.5. Religia

Większość Japończyków praktykuje zarówno sintoizm/sinto 

(83,9%), jak i  buddyzm (71,4%). Chrześcijanie stanowią około 2% 

ludności. Po II wojnie światowej nastąpił całkowity rozdział reli-

gii od państwa. Obecnie motywy religijne nie stanowią istotnego 

czynnika w życiu codziennym i preferencjach Japończyków. 

1.6. Infrastruktura transportowa (przejścia graniczne, lotniska, porty)

Ze względu na wyspiarskie położenie Japonii jedynymi możliwymi 

przejściami granicznymi są porty lotnicze oraz morskie. Największe 

międzynarodowe porty lotnicze to: Tokio Narita, Tokio Haneda – 

porty obsługujące aglomerację Tokio, Kansai w Osace oraz Chubu 

w Nagoi. Do największych japońskich portów morskich należą: Na-

goja, Chiba, Jokohama, Kitakiusiu, Osaka, Tokio oraz Kobe.

Japonia posiada doskonale utrzymaną sieć dróg, w tym ok. 9.000 

km autostrad. Obowiązuje ruch lewostronny. Honorowane jest 

międzynarodowe prawo jazdy wydane przez władze polskie tylko 

w  odniesieniu do obywateli polskich przebywających na terenie 

Japonii na podstawie wizy turystycznej obowiązującej do 90 dni. 

Kraj ten posiada wszechstronnie rozwinięty oraz najnowocześniejszy 

system transportu kolejowego na świecie, a długość linii kolejowych 

przekracza 23.000 km i wciąż rośnie. Dumą Japończyków jest osią-

gający prędkość 300 km/h shinkansen (superekspres). Sieć szybkiej 

kolei obejmuje ponad 1.800 km i nadal jest rozbudowywana. Czte-

ry największe wyspy archipelagu posiadają połączenia kolejowe, na 

których głównym przewoźnikiem jest grupa Japan Railway (JR).

Tokio, Jokohama, Osaka, Nagoja, Sapporo, Kobe, Kioto, Fukuoka, 

a także Sendai posiadają doskonale rozbudowaną sieć metra. Po-

nadto komunikację podmiejską uzupełniają inne systemy, takie jak 

napowietrzna kolej jednoszynowa oraz tramwaje. Szczegółowe in-

formacje na temat połączeń metra w największych miastach Japo-

nii oraz połączeń kolejowych na terytorium całego kraju, uwzględ-

niające ceny oraz czas przejazdów na poszczególnych trasach, 

dostępne są między innymi na stronie: http://www.hyperdia.com/. 
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możliwości, nie mówią: „tak, potrafię to zrobić”, co przez kulturę za-

chodnią może być czasem mylnie odbierane jako bierna postawa 

i brak pewności siebie. Obawa przed błędami i solidne przygotowa-

nie do poszczególnych zadań sprawiają, że japońskie produkty są 

wyjątkowo niezawodne. Japończycy przywiązują wagę do najdrob-

niejszych szczegółów i  zapewniają obsługę o  wysokim poziomie 

obsługi, uprzejmie reagując na każde życzenie i zażalenie klienta.

Dzięki swojemu dążeniu do ulepszania i udoskonalania, Japończy-

cy mogą oferować produkty i usługi niemal doskonałe, ale ma to 

jednak swoje drugie dno, bowiem z uwagi na to, że japońscy kon-

sumenci są przyzwyczajeni do takich produktów i usług, zdarza się, 

że z  perspektywy zagranicznego przedsiębiorcy, ich wymagania 

mogą wydawać się wygórowane.

3. Japońskie zwyczaje

3.1. Wręczanie prezentów 

Wręczenie prezentów stanowi w  Japonii kluczowe narzędzie do 

podtrzymywania osobistych i zawodowych relacji. Gama podarun-

ków jest niezwykle szeroka, od pieniędzy po ręczniki, a popular-

nym rodzajem prezentów są także produkty żywnościowe. W Ja-

ponii poza samym prezentem, liczy się także, a może nawet przede 

wszystkim, jego opakowanie i wygląd, więc często sprzedawane są 

już w postaci zestawów w opakowaniu gotowym do wręczenia. 

Popularnymi okazjami do wręczania prezentów przez osoby indy-

widualne oraz firmy są: połowa roku (lipiec, sierpień) - z prezen-

tami o nazwie „O-chugen” i zakończenie roku (grudzień) - z pre-

zentami o nazwie „O-seibo”, gdy daje się innym w prezencie takie 

popularne artykuły, jak: piwo, kawa, makaron, mięso, ryby, owoce, 

soki, wodorosty, cukierki, ciasta, oleje do gotowania, itp., jako do-

wód uznania i chęci utrzymywania więzi. 

go zdania doprowadził do stworzenia specyficznych tylko dla Ja-

ponii norm i zasad, które nie są popularne na świecie.

Uwarunkowania historyczne i  geograficzne sprawiły, że Japończycy 

nie mieli rozwiniętych kontaktów z  różnymi kulturami, dzięki czemu 

mogli komunikować się między sobą wyłącznie po japońsku i bez ko-

nieczności otwartego wyrażania swoich opinii. Z tego powodu, w Ja-

ponii zwykle wymaga się przedstawiania wszelkiego rodzaju wyjaśnień 

w  języku japońskim. W  dokumentach publicznych, takich jak doku-

menty aplikacyjne, istnieje wiele przypadków, w  których nie można 

uzyskać zgody na zapis w języku innym niż japoński. Należy przywiązy-

wać szczególną uwagę do staranności w zapisie japońskim w wyma-

ganej przez japońskie władze dokumentacji i w sprawach urzędowych 

niezbędnych do procedowania, korzystać z  profesjonalnych agencji 

tłumaczeniowych dokonujących rzetelnych i  wysokich jakościowo 

tłumaczeń, np. z języka polskiego lub języka angielskiego na japoński.

Japończycy to także kultura rolniczo-wiejska, która uwzględ-

nia szacunek dla harmonii, a  także potrafi komunikować się bez 

zbędnych słów, w sposób intuicyjny. Wpływ na to ma także religia 

/ filozofia konfucjańska, zgodnie z którą nie można sprzeciwiać się 

osobom starszym i wyżej postawionym w hierarchii. W japońskiej 

kulturze biznesowej nie ma miejsca na niepotrzebne konflikty i opi-

niowanie poszczególnych kwestii przez wszystkich – pozytywnym 

aspektem tego jest fakt, że kwestie raz ustalone przez całą grupę, 

toczą się już bez zakłóceń. Japończycy zdecydowanie wolą ustą-

pić niż kłócić się z innymi, za wszelką cenę broniąc swoich racji.

2.4. Perfekcjonizm

Japończycy są zdyscyplinowani, lojalni wobec przełożonych i mają 

zdolność do wymyślania czy opracowywania choćby najdrobniej-

szej rzeczy, aby udoskonalić istniejący stan (nie rezygnują szybko 

i cierpliwie poszukują dalszych rozwiązań), toteż często postrzega-

ni są jako perfekcjoniści.

Dotrzymywanie raz danego słowa jest w Japonii tak samo ważne 

i  wiążące, jak kontrakt zawarty na piśmie. Japończycy raczej nie 

chwalą siebie przesadnie, więc jeśli nie są pewni do końca swoich 

2. Kultura biznesowa w Japonii

2.1. Kolektywizm, hierarchizacja i etos pracy

Japońska kultura biznesowa jest specyficzna na tle innych, głów-

nie z uwagi na wysoki poziom hierarchizacji społeczeństwa oraz 

jego kolektywizm. W Japonii panuje etos pracy, która nierzadko 

stawiana jest ponad dobro osobiste i rodzinę. Japończycy wyróż-

niają się w środowisku biznesowym pracowitością, systematycz-

nością, obowiązkowością, rzetelnością punktualnością, a  także 

dużym poczuciem odpowiedzialności za swoje słowa i  czyny. 

Praca w  nadgodzinach jest uznawana w  Japonii za normę i  nie 

budzi oporów, choć skrajne przypadki wyzyskujących pracowni-

ków pracodawców, prowadzące do depresji czy samobójstw wy-

cieńczonych pracą i stresem pracowników, są publicznie piętno-

wane, a pracodawcy często tracą w takich przypadkach nie tylko 

dobre imię, ale i posadę. 

2.2. Podejmowanie decyzji

W  Japonii istnieje silna niechęć do pracy nieprzygotowanej lub 

improwizowanej, toteż wszystko zabiera więcej czasu niż w bar-

dziej spontanicznej kulturze zachodniej. Procesy decyzyjne trwają 

zwykle dużo dłużej niż w Europie czy USA. Japończycy za wszelką 

cenę unikają odpowiedzialności, stąd grupowe podejmowanie de-

cyzji jest dość istotnym procesem w japońskim biznesie. Wyjątkiem 

są firmy rodzinne i małe przedsiębiorstwa. Mimo tego, nawet w du-

żych firmach rodzinnych, gdzie decyzje podejmowane są odgór-

nie, sam proces jest prowadzony w taki sposób, aby stworzyć wra-

żenie współuczestnictwa pozostałych członków zarządu. Buduje 

to poczucie więzi i współodpowiedzialności za firmę. 

2.3. Powściągliwość w wyrażaniu opinii

Japończycy nie są skorzy do wyrażania własnego zdania, dlatego 

komunikacja z nimi jest często niejednoznaczna i pozbawiona bez-

pośredniego „NIE”. Brak umiejętności otwartego wyrażania swoje-
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4.2. Udział w targach branżowych

Z uwagi na doniosłe znaczenie bezpośredniego kontaktu, w Japo-

nii doskonale sprawdza się formuła nawiązywania relacji bizneso-

wych za sprawą udziału w targach branżowych. 

Jeśli firma zagraniczna zdecyduje się wziąć 

udział w targach, powinna wówczas:

» wydelegować osoby, które posiadają ob-

szerną/szczegółową wiedzę na temat ofe-

rowanego produktu/usługi; procesu i  tech-

nologii produkcji; łańcucha dostaw; portów 

lotniczych/morskich, z  jakich firma korzy-

sta; czasu, jaki upływa od wysyłki do dosta-

wy; kontenerów, jakie się wykorzystuje przy 

transporcie; cen, jakie chce się zapropono-

wać; posiadanych certyfikatów, sposobu roz-

liczania płatności i waluty, w jakiej zawiera się 

transakcje; referencji od zagranicznych part-

nerów, i tym podobnych informacji, 

» przygotować katalogi - przynajmniej w języ-

ku angielskim (i co najmniej jednostronicową 

skrótową informację po japońsku na temat 

firmy i produktu/usługi). Warto zainwestować 

w profesjonalne tłumaczenie katalogów pro-

duktów/usług i  informacji o  firmie. Zdarzają 

się przypadki przedsiębiorców, którzy przy-

wożą do Japonii materiały przetłumaczone 

np. na język chiński lub koreański. 

3.2. Skojarzenia kolorystyczne i opakowania 

W Japonii kolory często wykorzystywane są w celu wyrażenia okre-

ślonych znaczeń wynikających z  ich emocjonalnych lub symbo-

licznych skojarzeń. Kolorem o  największym znaczeniu w  Japonii 

jest czerwony, który uważany jest za przynoszący szczęście i sym-

bolizujący życie i jego siłę. Wykorzystywany jest szczególnie z oka-

zji uroczystości takich, jak narodziny oraz śluby. Innym pomyślnym 

kolorem wykorzystywanym przy ślubach jest kolor biały, czyli kolor 

bogów, czystości oraz odrodzenia. Jednocześnie biały kolor jest 

także kolorem towarzyszącym śmierci oraz pogrzebom. 

Kolor różowy, pomarańczowy i zielony to kolory pozytywne. Z ko-

lei, czerń i  błękit mogą czasem być kojarzone z  nieszczęściem, 

istotami nadprzyrodzonymi oraz siłami zła i tym, co nieznane.

4. Wskazówki dla polskiego 
eksportera

4.1. Kontakty osobiste

W Japonii liczy się przede wszystkim kontakt osobisty i pierwsze 

wrażenie. Nie należy oczekiwać, że znajdzie się partnera bizneso-

wego w Japonii za pośrednictwem emaila z ofertą lub zaprosze-

niem do współpracy, skierowanego nawet do szczegółowo wy-

selekcjonowanych firm. Wiadomości po angielsku od nieznanych 

adresatów pozostają w znacznej większości przypadków bez od-

powiedzi lub trafiają do spamu.  

Kontakty osobiste są w Japonii absolutnie niezbędne, niezależnie 

od tego, czy wspólne interesy z Japończykami zamierza się prowa-

dzić w Polsce, czy w Japonii. Ogromna większość poważnych kon-

taktów biznesowych nawiązywana jest podczas targów lub innych 

tego typu wydarzeń, które umożliwiają nawiązanie bezpośredniej 

relacji i poznanie potencjalnego partnera. 
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4.4. Komunikacja

Firmy zagraniczne, które planują wejść na rynek japoński powin-

ny rozważyć zatrudnienie cieszącego się dobrą opinią i  posia-

dającego rozległe kontakty biznesowe agenta lub dystrybutora, 

i przygotować się do częstych osobistych wizyt w ramach pielę-

gnowania kontaktów biznesowych. Cierpliwość i  systematyczna 

aktualizacja informacji są niezbędne dla sfinalizowania umowy. 

Zwyczaje i tempo zawierania kontraktów handlowych są odmien-

ne od tych przyjętych w Polsce. Ważnym jest, aby polscy przed-

siębiorcy zatrudnili profesjonalnego tłumacza, który pomoże 

im w  komunikacji ze stroną japońską, szczególnie w  przypadku 

spotkań z kadrą zarządzającą firmy i osobami decyzyjnymi, któ-

re w wielu przypadkach nie mówią po angielsku i zdecydowanie 

wolą rozmawiać po japońsku. 

Zrozumienie japońskiej kultury biznesu stanowi klucz do osią-

gnięcia lub kontynuacji sukcesu na rynku japońskim. Nie należy 

ulegać iluzji,  jakoby fakt wymiany korespondencji i  spotkań od-

bywających się w  języku angielskim miał być dowodem na to, 

iż wzajemne stosunki z  japońskim partnerem będą budowane 

w  stylu europejskim. Niezrozumienie tego stanu rzeczy może 

w bardzo krótkim czasie doprowadzić do nieodwracalnej utraty 

szansy nawiązanie współpracy. 

Japońskie społeczeństwo jest złożone, zorganizowane, zhierarchi-

zowane, zorientowane na grupę i działa prawie jak jeden organizm. 

Kładzie się duży nacisk na utrzymanie harmonii w relacjach między-

ludzkich i unika bezpośrednich konfrontacji. Etyka, podobnie jak ję-

zyk, jest stosowana w odniesieniu do konkretnej sytuacji.   Podczas 

budowania relacji, co jest procesem niezbędnym i powinno poprze-

dzać dokonanie transakcji sprzedaży lub podpisanie kontraktu, nale-

ży największy nacisk położyć na zaufanie, lojalność i długotermino-

we zaangażowanie oraz wynikające z tego zobowiązania.  

4.5. Wizytówki i upominki

Biznesmeni przyjeżdżający do Japonii powinni przede wszystkim 

zaopatrzyć się w dużą ilość wizytówek, najlepiej dwustronnych, wy-

4.3. Cierpliwość

Po nawiązaniu pierwszego kontaktu, należy nastawić się na cier-

pliwe oczekiwanie - nie należy spodziewać się od razu wielkiego 

zamówienia i  sprzedaży na skalę masową. W  pierwszym etapie 

partner ze strony japońskiej skupi się na wypełnieniu niezbędnych 

procedur, które zależą od kategorii produktu i mogą być kosztowne, 

czasochłonne i wiązać się z wypełnieniem dużej ilości dokumen-

tów w języku japońskim. Ten etap wymaga szczególnej cierpliwo-

ści i przesyłania rozmaitych dokumentów, które mogą wydawać się 

partnerowi polskiemu zbędne, jednakże należy do tego wymogu 

podejść poważnie i z pełną pilnością w działaniu. W drugim etapie, 

po zakończeniu biurokratycznych procedur, nadal trwa tzw. okres 

próbny, podczas którego sprawdzana jest wiarygodność partnera 

zagranicznego oraz jego lojalność i gotowość do zainwestowania 

w długofalowe kontakty biznesowe.

W Japonii należy pamiętać o  terminowej komunikacji. Zwleka-

nie z  odpowiedzią jest bardzo źle widziane. Jeżeli nie można 

odpowiedzieć od razu, dobrze widziane jest przesłanie choćby 

krótkiego potwierdzenia odbioru wiadomości i  poinformowa-

nie nadawcy, że pełna odpowiedź zostanie udzielona w  innym 

wskazanym terminie.  

W trakcie realizacji współpracy niezbędne jest, w miarę możliwo-

ści, odbywanie corocznych wizyt w Japonii na szczeblu szefa firmy 

lub jej innego wysokiego stanowiskiem przedstawiciela, podczas 

których strona japońska będzie umawiała spotkania i przedstawiała 

swoich klientów (takie wizyty mogą być organizowane np. z okazji 

uczestnictwa w targach). Utrzymywanie tego typu kontaktów biz-

nesowych jest niezwykle ważne dla okazania szacunku partnerowi 

biznesowemu i wzmocnienia z nim relacji osobistych, bez których 

wzajemne zaufanie nie zostanie zbudowane.

Pomimo wszystkich przeszkód i  trudności związanych z  biurokra-

cją w fazie wstępnej, decyzja o wejściu na rynek japoński w długiej 

perspektywie zdecydowanie się opłaca. Zbudowanie trwałych relacji 

opartych na wzajemnym zaufaniu przynosi wymierne korzyści w po-

staci solidnych i lojalnych partnerów oraz długofalowych kontraktów. 
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Prośba o spotkanie tylko 

z przedstawicielami firmy, którzy mówią 

po angielsku może spowodować utratę 

możliwości poznania osób decyzyjnych 

w firmie, a niejednokrotnie nawet 

odmowę udziału w spotkaniu.  

4.7. Umowa

Podpisanie umowy, nawet w  uproszczonej formie, jest istotne 

z  punktu widzenia wymogów prawnych, podatkowych, celnych 

i księgowych. Zobowiązania wynikające z kontraktu są postrzegane 

zazwyczaj jako długoterminowe, dlatego warunki i zapisy, szcze-

gólnie te dotyczące wyłączności, powinny być uważnie rozważo-

ne. Należy przy tym pamiętać, że w Japonii umowa ustna ma takie 

samo wiążące znaczenie, jak umowa pisemna.

drukowanych w języku polskim i japońskim lub angielskim i japoń-

skim. W przypadku, gdy wydrukowanie wizytówek dwujęzycznych 

z  językiem japońskim jest z różnych przyczyn niemożliwe, należy 

przywieźć ze sobą wizytówki tylko w  języku angielskim. Zwyczaj 

wymiany wizytówek służy sformalizowaniu procesu przedstawiania 

się i ustaleniu statusu wymieniających się nimi osób. Należy pamię-

tać, że wizytówki wręczamy oburącz, przodem do rozmówcy. Ja-

pończycy kłaniają się sobie przy powitaniu, natomiast w przypadku 

obcokrajowców, chętniej podadzą im rękę na przywitanie. Bardzo 

stosownym jest odpowiedzenie lekkim ukłonem na ukłon ze strony 

japońskiej. Japończycy zwracają się do siebie po nazwisku w  re-

lacjach biznesowych, a początkowe kontakty i  relacje biznesowe 

wymagają zachowania zasad formalności i uprzejmości.  

Wręczanie upominków jest mile widziane podczas różnych wyda-

rzeń biznesowych, a zwłaszcza przy pierwszym kontakcie osobi-

stym. Gadżety firmowe lub regionalne pamiątki są jak najbardziej 

na miejscu. Istotna jest jakość, a nie wartość finansowa ofiarowanej 

rzeczy, ma ona bowiem mieć znaczenie symboliczne. Natomiast 

niezwykłą staranność należy dołożyć do wyboru opakowania, któ-

re powinno być bardzo estetyczne i  ładnie wyglądać, w zasadzie 

jest ono wręcz ważniejsze od samego prezentu. Należy także pa-

miętać, że w Japonii komplet w liczbie czterech sztuk jest postrze-

gany jako zły znak, bowiem liczba „cztery” i znak chiński oznacza-

jący „śmierć” są tak samo wymawiane. Akceptowalna jest forma 

upominków dla grupy, które potem mogą być rozdzielone pomię-

dzy jej członkami, np. ciastka w ilości kilkunastu sztuk. 

4.6. Pierwsza wizyta biznesowa

Pierwsza wizyta biznesowa w Japonii powinna się odbyć w towa-

rzystwie tłumacza lub dwujęzycznego asystenta, ponieważ wielu 

decydentów i kadra zarządzająca w Japonii nie mówi po angiel-

sku. Z tych względów, strona japońska oczekuje od partnera biz-

nesowego przyprowadzenia tłumacza na spotkanie, jeśli poważ-

nie traktuje on kwestię nawiązania współpracy. Pierwsza wizyta 

powinna służyć nie tylko przedstawieniu swojej firmy, ale również 

pozwolić na ocenę firmy japońskiej i jej szefów pod kątem poten-

cjalnej przyszłej współpracy. 



I I .  C E C H Y 
C H A R A K T E R Y S T Y C Z N E 
J A P O Ń S K I E G O  R Y N K U
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2. Kanały dystrybucji

2.1. Sieci dystrybucji

W  Japonii funkcjonują wyjątkowo rozbudowane i  skompliko-

wane sieci dystrybucji nawet w  odniesieniu do rodzimych pro-

duktów, zaś w szczególności w zakresie produktów importowa-

nych. Pomiędzy producentem czy przedsiębiorcą zagranicznym 

a  ostatecznym konsumentem japońskim zwykle występuje kilku 

pośredników, w  tym nieodłączny w procesie wprowadzania za-

granicznego produktu na rynek japoński importer. Ta specyficzna 

cecha rynku powoduje nie tylko trudności w znalezieniu odpo-

wiedniego dystrybutora w sieci powiązań lokalnych, ale i znaczą-

co wydłuża i podraża proces wiodący do wprowadzenia produktu 

z zagranicy na półki sklepowe. 

Ponadto, zagranicznych przedsiębiorców mają dodatkowo odstra-

szać: długotrwałe procedury uzyskiwania certyfikatów i pozwoleń; 

silna konkurencja ze strony japońskich firm; zaufanie konsumen-

tów do produktów wyprodukowanych w Japonii oraz japońskich 

technologii; wysokie wymagania konsumentów w odniesieniu do 

jakości; dojrzałość japońskiego rynku – zagraniczny produkt musi 

być wyjątkowy, aby zaistnieć na japońskim rynku (np. konkurencyj-

na cena przy wyjątkowo wysokiej jakości produktu; wysoki stopień 

oryginalności lub innowacyjności produktu; znana i rozpoznawalna 

w Japonii i na świecie marka).

2.2. Pośrednicy 

Hurtownicy, firmy ogólnohandlowe (tzw. „sogo shosha”), agen-

ci i  brokerzy oraz dostawcy profesjonalnych usług logistycznych 

w  Japonii mogą pomóc eksporterowi w  dobraniu odpowiedniej 

strategii rynkowej dla danego produktu. Agent pracujący na ba-

zie prowizji bądź dystrybutor określający marżę na finalną cenę 

sprzedaży produktu, mogą pomóc w  obniżeniu kosztów wejścia 

na japoński rynek oraz skróceniu czasu do tego potrzebnego. Po-

tencjalne pozytywne aspekty tego typu współpracy należy jednak 

ludzi, zaś współczynnik osób starszych zbliży się do poziomu 40%. 

Ponadto, Japonia doświadcza wewnętrznych migracji ze wsi do miast. 

W 2021 roku 91,9% ludności Japonii żyje w obszarach miejskich5, pod-

czas gdy jeszcze w  2001 roku było to 80%. Średnia przewidywana 

długość życia dla Japończyków jest jedną z najwyższych na świecie 

i wynosi 81,73 dla mężczyzn oraz 87,74 dla kobiet. Średnia wieku Ja-

pończyków (czyli wiek statystycznego Japończyka/Japonki) wynosi-

ła w 2020 r. 48,6, a w przypadku kobiet nawet 50 lat. Współczynnik 

przyrostu naturalnego jest ujemny i wynosi w 2021 r. - 0,37%. Japonia 

ma więc jedno z najszybciej starzejących się społeczeństw na świecie.

Starzenie się społeczeństwa będzie wpływało na kurczenie się 

rynku, w  tym rynku produktów spożywczych. Zmniejszenie po-

pytu stanowić może przeszkodę z punktu widzenia producentów 

i eksporterów zagranicznych szukających dostępu do japońskiego 

rynku. Z drugiej strony starzejące się społeczeństwo i brak zastępo-

walności pokoleń, szczególnie na obszarach wiejskich, to również 

czynnik zmniejszający krajową podaż produktów spożywczych, co 

trzeba będzie uzupełniać importem.

Wykres 1. Struktura wieku ludności Japonii (dane za 2020 rok)

Źródło:https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/japan/images/

cde0fa58-4132-56ce-9d3f-fc6a6ab1d85f. 

5 https://www.cia.gov/the-world-factbook/countries/japan/

1. Struktura japońskiego rynku 

1.1. Specyfika japońskiego rynku

Japonia jest obecnie trzecią co do wielkości gospodarką na świe-

cie. Kusi wielkością rynku i swoją egzotyką, oferuje bardzo dobre 

warunki prowadzenia biznesu, jak np.: rozwinięta i zaawansowa-

na technologicznie infrastruktura, wysoki poziom przestrzega-

nia prawa i norm etycznych, czy prestiż wynikający z wysokich 

standardów jakości. Natomiast zniechęca barierami wejścia na 

rynek, takimi jak: wysoki stopień biurokracji w urzędach, bankach 

itp., przepisami i regulacjami formalno-prawnymi (inne wymogi 

niż w krajach Unii Europejskiej dotyczące standardów, przepisów 

fitosanitarnych, dopuszczenia, np. dodatków do żywności itp.), 

złożonymi i  wielostopniowymi kanałami dystrybucji, a  przede 

wszystkim językiem i specyficzną kulturą biznesową. 

Wejście na rynek japoński jest dużo trudniejsze niż w przy-

padku rynku europejskiego lub amerykańskiego, a sam pro-

ces jest dużo bardziej kosztowny i czasochłonny. Nie znaczy 

to jednak, że rynek japoński jest niedostępny i nie należy go 

w ogóle brać pod uwagę – wymaga tylko dużo więcej uwagi, 

przygotowania i cierpliwości, niż jakikolwiek inny. Potwierdza 

to zresztą fakt obecności w Japonii wielu firm europejskich, 

w tym polskich, bezpośrednio lub przez swoich agentów.

1.2. Kurczenie się populacji konsumentów

Japońska populacja w 1967 roku po raz pierwszy przekroczyła 

liczbę 100 milionów ludzi, zaś obecnie, osiągnięty w 2008 roku 

szczyt wielkości populacji wynoszący 128,08 milionów ludzi, 

zaczyna się gwałtownie kurczyć nie tylko wskutek szybkiego 

procesu starzenia się społeczeństwa, ale i  niskiego wskaźnika 

urodzeń. Według szacunkowych obliczeń Narodowego Insty-

tutu ds. Badań nad Ludnością i Ubezpieczeniem Społecznym, 

do 2048 roku populacja Japonii wyniesie już zaledwie 99,13 mi-

lionów ludzi, a zatem spadnie poniżej poziomu 100 milionów 

ludzi, natomiast do 2060 r. skurczy się nawet do 86,74 milionów 

powyżej 65
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Narita, położone w pobliżu Tokio (ok. 60 km od stolicy), które obsłu-

guje 60% całkowitego międzynarodowego transportu cargo. Dwa 

pozostałe porty lotnicze ważne dla międzynarodowego cargo to: 

Międzynarodowe Lotnisko Kansai w Zatoce Osaka oraz Międzynaro-

dowe Lotnisko Chubu Centrair, położone w pobliżu miasta Nagoja.

Transport towarów drogą lotniczą z Europy do Japonii trwa oko-

ło jednego tygodnia, co oznacza, że sposób ten jest najbardziej 

odpowiedni dla towarów o wysokiej wartości i o krótkim terminie 

przydatności do spożycia. Dalszy transport towarów do poszcze-

gólnych rynków na terenie Japonii, odbywa się już w przeważają-

cej mierze transportem samochodowym. Transport kolejowy jest 

rzadko wykorzystywany do przewozu towarów w Japonii. 

Polscy eksporterzy branży spożywczej transportują swoje produkty 

głównie drogą morską i dalej wewnątrz Japonii - transportem sa-

mochodowym, z wyjątkiem eksporterów produktów spożywczych 

o krótkim terminie przydatności do spożycia (np. przetworzonych 

serów, świeżych owoców), którzy decydują się nierzadko na trans-

port lotniczy (głównie cargo LOT).

3. Bariery eksportowe

3.1. Dostęp do rynku dla zagranicznych towarów i usług

Większość barier handlowych zidentyfikowanych dotychczas przez 

Europejską Radę Biznesu w Japonii wynika z regulacji wewnętrznych 

oraz z  różnic w regulacjach prawnych w UE i Japonii. Do kluczo-

wych problemów wskazywanych przez biznes europejski należą:

a) Różnice w standardach

Niski poziom internacjonalizacji standardów w Japonii powoduje, 

że wiele towarów dopuszczonych do obrotu na świecie, wymaga 

zestawić z możliwymi stratami i dodatkowymi kosztami, mniejszym 

poziomem kontroli nad działaniami marketingowymi oraz sprzeda-

żowymi, a także ochroną praw własności intelektualnej.

Przy wyborze pośrednika, należy dołożyć należytej staranności 

i wziąć pod uwagę rozmaite czynniki świadczące o tym, czy dany 

potencjalny partner biznesowy jest odpowiedni, takie jak: 

• wielkość firmy i struktura właścicielska;

• referencje i opinie od klientów;

• licencje dostawcy usług;

• regionalny zakres dystrybucji;

• rodzaje rynków zbytu w ofercie partnera;

• możliwości logistyczne, takie jak np.: magazyn, transport, możli-

wość zachowania łańcucha chłodniczego podczas transportu.

2.3. Dystrybucja i logistyka

Planowanie logistyczne transportu produktów europejskich do Ja-

ponii jest skomplikowane i wymaga dogłębnego poznania łańcu-

cha dostaw oraz wzięcia pod uwagę wyzwań, które czekają euro-

pejskiego producenta. Czas transportu i jego koszt zależy od środka 

transportu oraz towaru, i może wymagać od eksportera połączenia 

dwóch lub wielu środków transportu, aby towar mógł dotrzeć do 

swojego miejsca przeznaczenia na japońskim rynku.

Transport towarów drogą morską: Japonia jest krajem wyspiarskim, 

toteż ten rodzaj transportu jest najczęściej wykorzystywanym przy 

transporcie towarów z  zagranicy. Japonia polega na transporcie 

morskim także w odniesieniu do dystrybucji towarów z przezna-

czeniem dla jej mieszkańców. Większość towarów w całym handlu 

zagranicznym Japonii trafia do Japonii przez porty morskie, a prze-

wozy krajowe korzystają z nich aż w 1/3 przypadków. Głównymi 

portami towarowymi są: Tokio, Nagoja, Osaka oraz Jokohama. 

Produktom z UE podróż morzem do Japonii zabiera około 5-7 ty-

godni, toteż transport morski jest odpowiedni jedynie w odniesie-

niu do produktów z długim terminem przydatności do spożycia. 

Transport towarów drogą lotniczą: głównym portem lotniczym Ja-

ponii dla przewozów towarowych jest Międzynarodowe Lotnisko 
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Dotychczasowy import wieprzowiny został wstrzymany od lutego 

2014 r., ze względu na przypadki ASF (afrykańskiego pomoru świń) 

w Polsce i nie został wznowiony do chwili obecnej. 

W  odniesieniu do wołowiny, podmioty planujące eksport swoich 

wyrobów do Japonii muszą zdobyć odpowiednie uprawnienia do 

eksportu produktów na rynek japoński, wydawane przez Główny 

Inspektorat Weterynarii RP. Obecnie (data ostatniej publikacji listy 

to 25.11.2020 r.) uprawnienia takie posiada w Polsce 28 zakładów 

mięsnych6. Utrzymany jest jednak zakaz eksportu do Japonii wę-

dlin, w przypadku których stosowane są osłonki z jelit wołowych, 

owczych oraz kozich.

Największym utrudnieniem w rozwoju polskiego eksportu żywno-

ści do Japonii pozostają jednak uwarunkowania rynkowe, tj.:

• ogromna konkurencja z całego świata (USA, Australia) i geogra-

ficzna bliskość tanich producentów azjatyckich (Chiny, Wiet-

nam, Tajlandia),

• nieufność Japończyków do nowo pojawiających się towarów 

– tak konsumpcyjnych, jak i przemysłowych. Wejście na japoń-

ski rynek, wymaga długiego okresu przekonywania lokalnych 

odbiorców, promocji, negocjacji, testów, itd., co często znie-

chęca polskich eksporterów,

• zasadniczo różna dieta codzienna Japończyków,

• skłonność konsumentów japońskich, szczególnie kobiet, do 

kupowania towarów znanych, światowych marek.

Istniejące bariery regulacyjne jak dotąd nie mają większego wpły-

wu na rozwój polskiego eksportu na rynek japoński. Główną prze-

szkodą w zwiększaniu wymiany handlowej po stronie polskiej jest 

słabe przygotowanie firm polskich do ekspansji na rynku japońskim 

oraz brak wyrobionej marki. Problemem utrudniającym dostęp pol-

skich produktów do rynku japońskiego są również słabo rozwinięte 

kanały dystrybucji polskich towarów na terenie Japonii oraz niska 

wiedza konsumentów i przedstawicieli japońskiego biznesu na te-

mat Polski i jej ofert eksportowej.

6 Patrz Załącznik nr 1.

3.2. Bariery wobec polskich produktów

Z punktu widzenia struktury polskiego eksportu, potencjalnie naj-

bardziej uciążliwe dla polskich firm mogą być bariery w dostępie 

do japońskiego rynku produktów rolno-spożywczych. Ze względu 

na ochronę rodzimych producentów i rolnictwa japońskiego oraz 

wysokie standardy bezpieczeństwa żywności, eksporterzy produk-

tów rolno-spożywczych na rynek japoński mogą napotkać liczne 

bariery taryfowe i pozataryfowe. 

Poza wysokimi obciążeniami celnymi, do najczęściej stosowanych 

form ochrony rynku należą:

• kontyngenty importowe (np. nabiał, zboża), 

• ceny minimalne (wieprzowina),

• lub specjalne zezwolenia eksportowe, najczęściej związane 

z wymogami bezpieczeństwa żywności (np. mięso – wieprzo-

wina, wołowina, baranina). 

Poza barierami o charakterze administracyjno-regulacyjnym, istotne 

znaczenie mają również ograniczenia o charakterze rynkowym, zwią-

zane z odmiennymi gustami i specyfiką japońskich konsumentów.

Biorąc pod uwagę bariery regulacyjne, 

w przypadku mięsa z Polski, według stanu  

na październik 2021 r, na rynek japoński 

dopuszczone są: 

» wołowina, 

» drób (z wyjątkiem okresów, gdy 

w Polsce występują potwierdzone 

przypadki grypy ptaków), 

» konina,

specjalnych badań lub dostosowania do odmiennych standardów 

japońskich. Dlatego też proces dopuszczenia nowych towarów 

na rynek japoński jest z  reguły bardzo czasochłonny, kosztowny 

i  uciążliwy. Dotyczy to przede wszystkim artykułów żywnościo-

wych – kwarantanna, przepisy fitosanitarne, dopuszczenie dodat-

ków smakowych lub koloryzujących. 

b) Polityka konkurencji

Regulacje rynkowe i problemy z dostępem do rynku wynikają czę-

sto z polityki konkurencji. Japońscy decydenci (w tym Japońska Rada 

Handlu Zagranicznego – JFTC oraz METI) często odmiennie postrze-

gają pojęcie konkurencji niż UE. Przykładem tego może być domi-

nująca pozycja poczty japońskiej na rynku przesyłek pocztowych, 

bankowości detalicznej oraz detalicznych instrumentów finansowych.

c) Preferencje konsumentów

Wysoki poziom ostrożności konsumentów oraz władz japońskich 

wobec produktów zagranicznych wiąże się z problemem bezpie-

czeństwa żywności i  produktów medycznych oraz dominującym 

przekonaniem, że krajowe produkty lepiej chronią przed zagroże-

niami z niego wynikającymi. Pewne przykłady wskazują jednak, iż 

myślenie takie związane jest z ochroną rynku krajowego przez wła-

dze japońskie, czyli swego rodzaju protekcjonizmem.

d) Brak konkurencyjności wewnątrz grupy

System konglomeratów „keiretsu” nadal jest bardzo aktywny w Ja-

ponii i  - pomimo działań podejmowanych w  latach 90. XX wieku, 

celem jego dezintegracji, wciąż posiada znaczący udział w  japoń-

skim PKB. Instynktowna niechęć do konkurowania i  preferowanie 

„harmonijnych relacji” („sprawiedliwy handel”) osłabiają politykę kon-

kurencji w Japonii. Choć konkurencja poza grupą może być bardzo 

silna (przykładowo, na rynkach eksportowych), to ta wewnątrz grupy 

jest dużo bardziej ograniczona. Silne przenikanie się sektora prywat-

nego z publicznym wyjaśnia zaangażowanie METI w pomoc sekto-

rową i regulacje rynkowe. Taki układ ogranicza dostęp do japońskie-

go rynku dla europejskich produktów, usług i inwestycji.
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b) Dodatki do żywności:

Kwestia wzajemnego uznawania przez Japonię i WHO/FAO (Food 

and Agriculture Organization of the United Nations – FAO – Orga-

nizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) 

dodatków do żywności i  substancji spożywczych pozostaje nadal 

nierozwiązana, mimo iż proces uzgodnień został rozpoczęty jeszcze 

w 1981 roku. Spośród 828 substancji spożywczych dopuszczonych 

do użytku przez Japonię jedynie 294 zostały uznane jako bezpiecz-

ne przez WHO/FAO, podczas gdy ponad 600 substancji dopuszczo-

nych przez WHO/FAO nie jest akceptowanych przez Japonię. 

c) Import świeżych jabłek i świeżej papryki:

Import świeżych jabłek z Polski do Japonii zabroniony jest ustawą 

o ochronie roślin, ze względu na występowanie w Polsce szkodnika 

o nazwie „owocówka jabłkóweczka” (Cydia pomonella) oraz cho-

roby drzew o nazwie „zaraza ogniowa” (Erwinia amylovora). 

Import świeżej papryki z  Polski do Japonii zabroniony jest ustawą 

o ochronie roślin ze względu na występowanie w Polsce mączniaka 

rzekomego tytoniu (peronospora tabacina) oraz stonki ziemniaczanej 

(leptinotarsa decemlineata). W  celu zniesienia zakazu importu ww. 

produktów na rynek japoński, Polska musi wykazać, że jest w stanie 

zapobiec przewozowi ww. szkodników i choroby do Japonii.

3.4. Taryfy celne w Japonii

Taryfy Celne w  Japonii opierają się na klasyfikacji Harmonised 

System (HS). Za wyjątkiem niektórych produktów, import podle-

ga opłatom celnym. Większość podlegających ocleniu artykułów 

posiada określone stawki w ramach WTO. Jednocześnie, niektóre 

z nich mają czasowo obniżoną stawkę celną. Większość towarów 

podlega ocleniu ad valorem na bazie wartości CIF. 

Szczegóły dostępne są na stronach urzędu celnego: 

www.customs.go.jp/index_e.htm;http://www.customs.go.jp/en-

glish/tariff/ oraz na stronie Japan Tariff Association: http://www.

kanzei.or.jp/english/

Ze względu na niekonkurencyjne struktury dystrybucji produktów 

w Japonii, nowym oraz małym i średnim producentom, którzy nie 

mogą pozwolić sobie na budowę własnej sieci dystrybucji, niezwy-

kle trudno jest zaistnieć na rynku japońskim. Japońscy importerzy, 

przy ogólnym nasyceniu rynku i  bardzo silnej konkurencji, stale 

poszukują nowych, ciekawych towarów. Spodziewają się jednak 

w tym trudnym, kosztownym i czasochłonnym procesie wprowa-

dzania nowości na rynek japoński, bardzo aktywnej współpracy ze 

strony dostawcy. Dlatego jedynie rzeczywiście zainteresowani pol-

scy dostawcy, gotowi przebrnąć przez długotrwały okres próbny, 

mają szansę zaistnieć na tym rynku.

Co więcej, rynek japoński w dużym stopniu ukierunkowany jest na 

markę, która określa pozycję towaru na rynku lokalnym. Wyrobienie 

marki na japońskim rynku wymaga dużych nakładów finansowych 

na promocję i konsekwentnej, wieloletniej strategii sprzedaży.

3.3. Przykłady barier na konkretnych produktach w branży 

spożywczej

a) Wieprzowina z Polski:

W lutym 2014 roku Japonia wprowadziła zakaz importu wieprzo-

winy i produktów pochodnych pochodzących z Polski, w związku 

z wykryciem na terytorium Polski w styczniu 2014 roku przypadków 

afrykańskiego pomoru świń (African Swine Fever – ASF).

Pomimo wprowadzenia przez Polskę i UE rygorystycznych środków 

kontroli oraz ścisłego zdefiniowania obszaru zagrożonego, Japonia 

wprowadziła ogólnokrajowy zakaz importu powyższych produktów, 

nie uznając zasady regionalizacji, tj. ograniczenia zakazu importu 

wyłącznie do tej części kraju, na której wystąpiły przypadki ASF.

Zakazy importu wieprzowiny z całego terytorium Polski, w związku 

z ASF, wprowadziło wiele krajów, w tym Japonia, jednak pomimo 

stopniowego uchylania embarga nałożonego na polską wieprzo-

winę przez inne kraje w  ciągu ostatnich lat, embargo nałożone 

przez Japonię trwa. 
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Inną formą dywersyfikacji trendów żywieniowych w  Japonii jest 

jedzenie posiłków w pojedynkę, z uwagi na to, że nowoczesne ja-

pońskie społeczeństwo jest zapracowane i żyje w ciągłym pośpie-

chu. Wspólne z rodziną spożywanie posiłków stało się rzadkością 

także z uwagi na wzrost liczby jednoosobowych gospodarstw do-

mowych. Dla osób, które mieszkają same, łatwość przygotowania 

posiłku stanowi najważniejszy czynnik. Prowadzi to do zwiększenia 

popytu na żywność przetworzoną i mrożoną, a  także gotową do 

spożycia, jak również posiłki zamawiane i dostarczane do domu.

1.4. Zdrowszy tryb życia 

Równolegle z modą na jedzenie w stylu zachodnim, pojawił się także 

trend polegający na sięganiu po produkty zdrowe. Częściowo jest to 

spowodowane starzeniem się japońskiej populacji oraz wprowadze-

niem przez MHLW (Ministry of Health, Labour and Welfare – japoń-

skie Ministerstwo Zdrowia, Pracy i  Opieki Społecznej) obowiązko-

wych wizyt kontrolnych u lekarza, które mają na celu zapobieganie 

chorobom cywilizacyjnym, wynikającym m.in. z diety, np.: otyłości, 

chorobom serca, chorobom nowotworom, itp., aby zmniejszyć ob-

ciążenie dla narodowego systemu opieki medycznej. Dzięki temu 

rozporządzeniu, ludzie zaczęli chętniej sięgać po zdrową żywność, 

w tym organiczną, suplementy diety, żywność funkcjonalną, proz-

drowotną, jak np. produkty niskocukrowe i niskotłuszczowe. 

1.5. Jadanie w domach a jadanie w restauracjach

W  2019 roku wartość sprzedaży na rynku produktów spożyw-

czych w Japonii wyceniana była na 270,3 miliarda USD. W sto-

sunku do roku 2018 nastąpił wzrost o 0,9%. Przewidywane dane 

za 2020 rok (pełne dane nie zostały jeszcze opublikowane) to 

wartość 272,635 miliarda USD, a  szacunkowa wartość rynku 

produktów spożywczych w Japonii w 2023 roku może wynieść 

nawet 279,797 miliarda USD. Największym sektorem tego prze-

mysłu jest sektor restauracji (52,3 % udział w rynku), w tym udział 

restauracji tradycyjnych (FSR – full service restaurant) to 97,1 mi-

liarda USD, a restauracji typu fastfood (QSR) – 30,1 miliarda USD. 

Na kolejnych miejscach są puby i bary oraz kluby nocne. Ważne 

miejsce na rynku artykułów spożywczych stanowią sklepu tylu 

oferowanych produktów. Świeżość produktów oraz ich po-

chodzenie mają w tym zakresie szczególnie duże znaczenie,

• o pewnej wrażliwości na ceny: Japońscy konsumenci są dosyć 

uwrażliwieni na kwestię cen produktów. Są świadomi rzeczy-

wistej wartości towarów i  jednocześnie bardziej oszczędni niż 

dawniej. Japończycy są obecnie bardziej otwarci na opcję do-

jazdu do sklepu oferującego produkt w dobrej cenie. W sektorze 

spożywczym przejawia się to większym popytem na dania goto-

we do spożycia, a także żywność przetworzoną i mrożoną oraz 

produkty produkowane pod własną marką sieci handlowych,

• zainteresowany zagranicznymi towarami: Japońscy konsu-

menci są wyjątkowo zainteresowani zagranicznymi towarami, 

co dodatkowo wzmacnia promocja tych towarów w mediach 

i kulturze masowej. Marki importowane z Zachodu są zwykle 

sprzedawane po nieco wyższych cenach i służą konsumentowi 

do zaakcentowania jego społecznego statusu.

1.2. Wrażliwość na kulturę i inne aspekty

Wrażliwość na kulturę (czy subkulturę) odgrywa takie samo zna-

czenie przy zakupie produktów, jak inne aspekty. Trendy zakupo-

we w Japonii mogą się wydawać specyficzne, ale to one – wraz 

z czynnikami społecznymi – kształtują w Japonii zachowania kon-

sumenckie oraz mody, a ich poznanie może zagwarantować suk-

ces marketingowy na japońskim rynku.

1.3. Dywersyfikacja codziennej diety żywieniowej

Tradycyjny model konsumpcji i diety żywieniowej w Japonii ulega 

silnym zmianom wskutek wpływu zachodnich modeli żywienio-

wych. Młode osoby w obszarach miejskich częściej sięgają po za-

chodnią dietę, w odróżnieniu od osób starszych zamieszkujących 

wsie, które raczej trzymają się tradycyjnej japońskiej diety. Zaadop-

towanie zachodniego modelu żywienia przez Japończyków pocią-

gnęło za sobą wzrost spożycia nabiału, mięsa, słodyczy, soli, tłusz-

czów i olejów, przy jednoczesnym spadku spożycia ryb, owoców 

morza oraz ryżu.

1. Preferencje konsumenckie 
Japończyków 

1.1. Profile klientów

Pomimo ogólnego spadku wydatków japońskich konsumen-

tów, potencjał Japonii dla firm eksportujących produkty spo-

żywcze z  Unii Europejskiej nie uległ zmniejszeniu, bowiem 

wydatki na żywność wynosiły w 2018 roku około 16% wszyst-

kich wydatków konsumenckich i rosną. W sierpniu 2020 roku 

prawie 31 % gospodarstw domowych zadeklarowało wzrost 

wydatków na żywność7. Japonia jest w  dużym stopniu za-

leżna od importu artykułów rolno-spożywczych oraz czyn-

ników napędzających rynek żywności i napojów, t.j.: moda na 

zachodnią dietę, wzrost popularności zdrowej żywności oraz 

rosnące dochody w gospodarstwach domowych, co stano-

wić może szanse biznesowe dla firm z UE, w  tym z Polski. 

Chociaż trendy konsumenckie mogą się różnić w  zależno-

ści od tego, czy mówimy o miastach, czy prowincji, można 

jednak określić ogólny profil japońskiego klienta. Zasadniczo, 

japoński konsument to osoba wykształcona, o dość wysokich 

dochodach rozporządzalnych (dochodach netto).

Główne cechy charakterystyczne japońskiego konsumenta to: 

• poszukujący nowości: Japońscy konsumenci poszuku-

ją nowości i cenią sobie nowe doświadczenia o wysokiej 

wartości oraz nowe produkty. Japończycy preferują: wy-

jątkowość, oryginalność, nowe produkty, nowe funkcje 

oraz szeroki asortyment produktów żywnościowych. Pro-

ducenci żywności odpowiadają na tego typu oczekiwania, 

wprowadzając coraz to inne, nowe specjalne smaki,

• o wysokich oczekiwaniach jakościowych: Japońscy kon-

sumenci mają wysokie oczekiwania względem jakości 

7 https://www.statista.com/statistics/647774/japan-increased-ho-

usehold-expenditure-on-goods-services/
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Ponadto, wypadek w  elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi 

w marcu 2011 roku spowodował wzrost znaczenia importu spoza 

Japonii na długie lata, a jednocześnie zapoczątkował utrudnienia 

w  eksporcie z  Japonii. Prefektura Fukushima, podobnie jak cały 

region północno-wschodniej Japonii, czyli Tohoku, to obszar 

tradycyjnie rolniczy. Wypadek w  elektrowni bardzo negatywnie 

wpłynął na wizerunek produktów z  tego regionu, a niszczyciel-

ska fala tsunami, która zalała pola uprawne, nie tylko zniszczyła 

uprawy, ale także zasolenie gleby na tym terenie na całe dziesię-

ciolecia, sprawiając, że obszar stanowiący tradycyjnie japońskie 

zaplecze rolnicze, został wyłączony z  użytku. Pomimo upływu 

ponad 10 lat od tego tragicznego wydarzenia, ma ono nadal istot-

ny wpływ na produkcję rolną w Japonii. Jest to jeden z czynni-

ków pogłębiających i  tak oryginalnie niski poziom samowystar-

czalności żywnościowej Japonii, który obok zjawisk takich, jak: 

duża populacja, starzejące się społeczeństwo oraz postępujące 

wyludnianie się wsi, wpływa na to, że Japonia jest importerem 

netto żywności.

1.7. Turystyka przyjazdowa do Japonii i Olimpiada Tokijska 

w 2020 roku

Liczba obcokrajowców odwiedzających w  Japonię osiągnęła 

w  2019 roku rekordową wielkość 31,88 miliona osób9. Japoński 

rząd rozpoczął działania polegające na promocji turystyki przyjaz-

dowej do Japonii jeszcze w połowie lat 90. XX wieku, jednak szcze-

gólnie wzmaga swoje wysiłki w tym zakresie począwszy od 2000 

roku, czyli wraz z uruchomieniem kampanii “Visit Japan Campaign” 

i złagodzeniem wymogów wizowych dla obywateli krajów Azji. Tu-

ryści z Chin oraz Korei Południowej stanowią obecnie największą 

grupę wśród turystów z zagranicy. Jednakże, w 2020 roku liczba 

turystów dramatycznie spadła do 4,12 miliona osób. Wynikała to 

z obostrzeń związanych z wjazdem i poruszaniem się po Japonii 

oraz rezygnacją wielu osób z planów odwiedzenia tego kraju spo-

wodowaną wybuchem pandemii COVID-19. 

9 Japan Tourism Agency, Ministry of Land, Transport and Tourism, 2016.

convenience, odpowiedzialne w dużej części za rosnący rynek dań 

gotowych do spożycia. Wartość sprzedaży artykułów spożywczych 

w tego typu sklepach w 2019 roku wyniosła 14,942 miliarda USD, 

a prognoza na rok 2023 to wzrost do 15,387 miliarda UDS. Dopie-

ro za nimi plasują się super i hiper markety (4,530 miliardów USD) 

i domy towarowe (0,508 miliarda USD)8.

Jak można wywnioskować z  powyższego podsumowania, rynek 

artykułów spożywczych w Japonii napędzany jest wzrostem wy-

datków na jedzenie poza domem. Ma na to również wpływ wzrost 

liczby zagranicznych turystów w Japonii, jednakże ten czynnik od 

początku 2020 roku znacznie stracił na znaczenie na skutek obo-

strzeń związanych z wjazdem do Japonii, spowodowanych pan-

demią COVID-19. Jadanie poza domem stanowi wciąż ważny ele-

ment japońskiej kultury. W ostatnich latach japońscy konsumenci 

wydają coraz więcej pieniędzy na jedzenie w restauracjach. Rów-

nież kupowanie gotowych posiłków w sklepach typu convenience 

staje się coraz bardziej popularne, z uwagi na szybkie tempo życia 

i zapracowanie Japończyków.

1.6. Popyt na zagraniczne produkty spożywcze 

i samowystarczalność żywieniowa

Japonia jest krajem o wysokim zaludnieniu i niskim współczynni-

ku samowystarczalności żywieniowej. W 2019 roku Japonia zaim-

portowała żywność o  wartości 74,9 miliarda USD, przy własnym 

eksporcie o  wartości 7,6 miliarda. Zgodnie z  danymi japońskiego 

Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa w 2020 roku sa-

mowystarczalność Japonii pod względem artykułów rolnych wy-

nosiła 37%. To spadek o 1% w porównaniu z rokiem 2016. W 2015 

roku rząd wprowadził ambitny i trudny do realizacji plan podniesie-

nia tego współczynnika do 45% do roku fiskalnego 2025. Zadanie 

to będzie trudne do wykonania, z uwagi na niską produktywność 

w sektorze produkcji rolnej w Japonii oraz wysokie koszty wsparcia 

rolnictwa, które dodatkowo obciążają japońskie społeczeństwo, 

a także niedobór gruntów uprawnych. 

8 https://agriculture.canada.ca/en/international-trade/market-intelligen-

ce/reports/market-overview-japan
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2.3. Patriotyzm konsumencki – dynamiczny rynek

Japończycy wydają się być konserwatywni i tradycyjni w działaniu 

(lubią kupować to, co kupują inni), jednakże, żeby produkt odniósł 

sukces, nie tylko musi być bardzo dobrej jakości, ale przede wszyst-

kim charakteryzować się unikalnością i tym, że jest najnowszy, no-

woczesny i  kreatywny. Konsument japoński jest przyzwyczajony 

również do tego, że produkt jest ergonomiczny i wygodny w ob-

słudze. Tego typu podejście wymusza współzawodnictwo dużo 

bardziej dynamiczne niż w  innych krajach - na przykład częstsze 

wprowadzanie nowych modeli na rynek (dwa lub więcej razy do 

roku W tak zmiennym otoczeniu najlepiej radzą sobie oczywiście 

rodzime firmy, które reagują znacznie szybciej na zmieniające się 

potrzeby otoczenia. 

2.4. Patriotyzm konsumencki - suwerenność konsumenta 

Suwerenność konsumenta w  rozumieniu zachodnim praktycznie 

w Japonii nie istnieje. Powojenna Japonia była bardziej zorientowana 

na producenta niż na konsumenta. Rząd japoński w tym czasie pro-

mował interes producenta kosztem interesu konsumenta, na rzecz 

wysokiego wzrostu gospodarczego, którego utrzymanie jawiło się 

jako główny cel na pierwsze trzydzieści lat po wojnie. W  rozumie-

niu japońskim, konsument to nie bezkształtna masa ludzi zaintere-

sowanych wyłącznie nabywaniem dóbr i  usług końcowych po jak 

najniższej cenie i  w  jak największej ilości, lecz zarówno konsument 

indywidualny, jak i konsument korporacyjny, który jest równocześnie 

producentem. Przykładem tego może być koncepcja keiretsu, któ-

rej członkowie, w  ramach grupy podwykonawców zaopatrujących 

główną korporację, są dla siebie nawzajem zarówno producentem, 

jak i konsumentem. Dzięki temu tworzą wzajemne długotrwałe relacje 

biznesowe. W literaturze przedmiotu można przeczytać, że w takim 

systemie produkt końcowy składa się w 70% z części podwykonaw-

ców zrzeszonych w ramach keiretsu, korporacji czy innej grupy biz-

nesowej. U wielu konsumentów przekłada się na poczucie lojalności 

czy wręcz pewnego zobowiązania wobec danej grupy producentów. 

Szczególnie podatne na tego typu oddziaływanie na swoje decyzje 

konsumenckie są osoby, które urodziły się przed rokiem 1970 i były 

czynnymi uczestnikami procesu budowy potęgi gospodarczej Japonii.

2. Japoński patriotyzm konsumencki

Przypadek Japonii jest dość specyficzny i tzw. „patriotyzm konsu-

mencki” ma również charakter właściwy dla tego narodu. Na całą 

istotę zjawiska należy spojrzeć w  odniesieniu historycznym, bo-

wiem jego geneza jest odmienna od jej obecnej charakterystyki.  

2.1. Patriotyzm konsumencki - czynnik historyczny, okres 

przedwojenny

Japonia jako kraj wyspiarski funkcjonowała przez stulecia w izolacji. 

Niewielki procent żyjących w niej obcokrajowców wpływał na fakt 

słabej penetracji rynku przez produkty z zagranicy. Ponadto, spo-

łeczeństwu japońskiemu przez wieki wpajano, że Japonia to Kra-

ina Bogów, że Japończycy to naród wybrany, unikalna rasa, a sam 

Cesarz jest żyjącym na ziemi bogiem. Czynniki te miały niemały 

wpływ na budowanie patriotyzmu konsumenckiego. W okresie od 

czasu restauracji Meiji do zakończenia II wojny światowej rząd ja-

poński skoncentrował wszystkie swoje działania na przebudowie 

Japonii z kraju samurajów w nowoczesny kraj na miarę krajów sta-

rej Europy. W wyniku tych działań, Kraj Kwitnącej Wiśni został silnie 

uprzemysłowiony i uniezależniony od towarów z zagranicy. 

2.2. Patriotyzm konsumencki – kolektywizm

Źródłem silnego kolektywizmu w  kulturze japońskiej jest fakt, że 

społeczeństwo tego kraju złożone jest w znacznej mierze z  lud-

ności pochodzącej z tej samej grupy etnicznej. Zatem Japończyk 

żyjący w  społeczeństwie homogenicznym czuje się bezpiecznie, 

będąc równocześnie lojalnym członkiem jego sztywnej struktury. 

Natomiast funkcjonowanie poza grupą wywołuje niepokój, toteż 

w Japonii bezwzględnie przestrzega się obowiązujących zasad, by 

nie zostać wykluczonym ze społeczności. Z  tych powodów, nie-

rzadko decyzję o wyborze danego produktu konsumenci japońscy 

podejmują na podstawie informacji o tym, który produkt jest naj-

częściej kupowany, najpopularniejszy, itp. 

Wykres 2. Liczba obcokrajowców odwiedzających Japonię 

w latach 2011-2020.

Źródło: Japan Tourism Agency, Ministry of Land, Transport and Tourism, 2021

W przygotowaniach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio zaplanowanych 

na 2020 roku, zakładano, że liczba turystów w Japonii zdecydowa-

nie wzrośnie w trakcie i po tym wydarzeniu. Zwiększono zaplecze 

noclegowe i gastronomiczne licząc na znaczne wpływy do branży 

turystycznej. Ostatecznie igrzyska zostały przesunięte na rok 2021 

i odbyły się bez udziału publiczności, zarówno z kraju, jak i zagranicy. 

Z uwagi na utrzymujące się w 2021 roku restrykcje związane z pan-

demią COVID-19 należy zakładać, że będzie to kolejny rok znacz-

nych strat dla branży turystycznej, w tym gastronomii. 
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Z  tego powodu, konsumenci stopniowo zaczynają sięgać raczej 

po żywność w mniejszych opakowaniach niż w dużych. Dużą po-

pularnością cieszą się np. dostępne m.in. w sieciach sklepów typu 

convenience gotowe dania w torebkach produkowane pod własną 

marką sklepu, pakowane w  ilości przeznaczone do spożycia dla 

jednej osoby. 

W ostatnim okresie sukces na japońskim rynku spożywczym odnio-

sły produkty, którym można przypisać właściwości takie, jak: „proz-

drowotne”, „wysoka wartość dodana” oraz „wygoda w  przygoto-

waniu”. Rozwija się także rynek żywności gotowej do spożycia, typu 

instant oraz żywności opakowanej w specjalny woreczek - gotowej 

do spożycia już po podgrzaniu. 

2.5. Patriotyzm konsumencki – reklama 

Obecne pokolenia czterdziesto- czy pięćdziesięciolatków (oraz 

młodsze) swoje decyzje dotyczące wyboru konkretnego produktu 

podejmują na podstawie reklamy. Reklama w Japonii jest wszech-

obecna i  silnie oddziałuje na kształtowanie społecznej świado-

mości. Firmy, głównie japońskie, starają się wykupywać wszelkie 

możliwe powierzchnie reklamowe (np. poręcze od schodów ru-

chomych, na których naklejają swoje plakaty), sponsorują programy 

telewizyjne czy filmy w telewizjach publicznych i prywatnych, aby 

dotrzeć do konsumenta i przekonać go do oferowanych przez sie-

bie produktów. Młodzi Japończycy często kierują się w swoim wy-

borze reklamą i zwracają mniejszą uwagę na to, czy dany produkt 

jest japoński, czy zagraniczny. Ma on charakteryzować się przede 

wszystkim wysoką jakością, być nowatorski, modny i nowoczesny. 

Sytuacja ta wynika z coraz bardziej narastającego problemu utraty 

tożsamości narodowej przez młode pokolenia Japończyków.  

3. Najnowsze trendy konsumenckie 
(sektor rolno-spożywczy)

Japoński rynek jest bardzo dojrzały i nasycony. Zwykłe towary za-

graniczne nie są przez Japończyków kupowane. Zagraniczny pro-

dukt musi mieć w sobie coś wyjątkowego – tzn. jakieś wyjątkowe 

walory jakościowe, cenowe, innowacyjne lub kreatywne, aby Ja-

pończyk się nim zainteresował.

W  Japonii ma miejsce szybkie kurczenie się populacji, z  drugiej 

strony jednak wzrasta ilość gospodarstw domowych (zwłaszcza 

jednoosobowych). Aktualnie prawie 60% społeczeństwa miesz-

ka w  jedno- lub dwuosobowych gospodarstwach domowych10. 

10 https://www.stat.go.jp/english/data/handbook/c0117.html
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w stylu zachodnim, oferujących np. steki i hamburgery. Agresywna 

konkurencja cenowa odbywa się głównie w  ramach produktów 

z niższej półki, o zbliżonych poziomach cen. Głównymi dostaw-

cami wołowiny na rynek japoński są: Australia, Stany Zjednoczone, 

Nowa Zelandia, Kanada i Meksyk.

Wykres 3: Główne kraje pochodzenia - Mięso wołowe 

(zestawienie uwzględnia wolumen sprzedaży).

Źródło: Ministry of Finance of Japan (japońskie Ministerstwo Finansów), Sta-

tystyki Handlowe, dane za 2019 rok.

MIĘSO I PRZETWORY Z MIĘSA

Wołowina

Według danych na dzień 1 stycznia 2021 roku, wołowina podle-

ga podstawowej taryfie celnej w wysokości 38,5%, a w niektórych 

przypadkach (po przekroczeniu kwot kontyngentu) nawet 50%. 

Jednakże w wymianie handlowej z niektórymi państwami Japonia 

stosuje preferencyjne stawki celne, co wynika z zawartych porozu-

mień dwustronnych oraz wielostronnych umów o wolnych handlu. 

Podstawowa stawka celna w wysokości 28,5% obowiązuje w przy-

padku importy między innymi z:

• Stanów Zjednoczonych (na podstawie umowy dwustronnej),

• Australii (na podstawie umowy dwustronnej oraz w ramach Po-

rozumienia TPP),

• Pozostałych państw porozumienia TPP, w tym Kandy i Nowej 

Zelandii,

• Państw członkowskich Unii Europejskiej (na podstawie umowy 

o wolnym handlu),

• Zjednoczonego Królestwa (po wystąpieniu z Unii Europejskiej 

na podstawie umowy dwustronnej,

Wołowina importowana z  Meksyku jest objęta stawką pomiędzy 

30,8 a 34,6 % (na podstawie umowy dwustronnej13. 

W  2019 roku konsumpcja wołowiny osiągnęła poziom 930.370 

ton. Produkty importowane zaspokajają ponad 64% wielkości po-

pytu. Udział ten rośnie w związku z obniżeniem poziomu produkcji 

wołowiny w  Japonii. Wprawdzie z  powodu dużej różnicy w  po-

ziomach cen w odniesieniu do wołowiny krajowej i importowanej, 

produkty te są wyraźnie rozdzielone na lepszej i  gorszej jakości. 

Lokalna wołowina, jako droższa, jest spożywana głównie w formie 

yakiniku (grillowanych plastrów mięsa) i  raczej w  droższych re-

stauracjach w stylu japońskim. Wołowina importowana trafia czę-

ściej do sieci japońskich fastfoodów, restauracji rodzinnych, lokali 

13 https://www.customs.go.jp/english/tariff/2021_1/data/e_02.htm

1. Obroty handlowe Japonia 
-świat:

W opublikowanym przez Bank Światowy zestawieniu „Doing 

Business 2020”, Japonia pod względem warunków sprzyjają-

cych do prowadzenia działalności gospodarczej zajmuje 29 

pozycję wśród 190 ujętych w rankingu gospodarek świata11.

W  odniesieniu do kategorii handel zagraniczny / wymiana 

handlowa, Japonia zajmuje 57 pozycję. Procedury importo-

we wymagają sporządzenia 5 dokumentów, a całkowity czas 

i  koszt związany z procedurami importowymi (dokumenta-

cja i odprawa na granicy) to (odpowiednio): 43 godziny i 422 

USD. Procedury eksportowe wymagają sporządzenia 4 do-

kumentów, a całkowity czas i koszt związany z procedurami 

eksportowymi (dokumentacja i odprawa na granicy) to (od-

powiednio): 29 godzin i 326 USD.

Zgodnie z danymi Biura Statystycznego Japonii za rok 2019 

eksport Japonii ogółem wyniósł prawie 77 bilionów JPY, zaś 

import osiągnął wartość 78,6 bilionów JPY12. Oznacza to de-

ficyt w wymianie handlowej w wysokości ponad 1,5 biliona 

JPY. Wartość importu produktów spożywczych osiągnęła 

poziom 7,2 miliarda JPY, przy eksporcie o wartości zaledwie 

0,75 miliarda JPY, czyli prawie dziesięciokrotnie niższym. 

11 The World Bank, Doing Business 2020, http://www.doingbusi-

ness.org/data/exploreeconomies/japan.

12 https://www.customs.go.jp/toukei/suii/html/nenbet_e.htm
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Drób

Mięso kurczęce podlega taryfie celnej w  wysokości 8,5~11,9%, 

a 25% wielkości popytu stanowią produkty z importu. Importowa-

ne produkty to w przeważającej mierze mięso kurczęce mrożone, 

z  przeznaczeniem masowym dla przemysłu spożywczego. Jego 

walory jakościowe są gorsze niż schłodzonych produktów krajo-

wych, stąd ich zastosowanie jest inne niż produktów krajowych. 

Dominuje eksport drobiu z Brazylii. 

Wykres 5: Główne kraje pochodzenia - Mięso drobiowe.

Źródło: Ministry of Finance of Japan (japońskie Ministerstwo Finansów), Sta-

tystyki Handlowe, dane za 2019 rok.

Wieprzowina

W przypadku wieprzowiny, różnice cen pomiędzy krajowymi i za-

granicznymi produktami są centralnie regulowane, toteż zastoso-

wanie ma tutaj system kontyngentów celnych/taryfowych. Aby na 

produkty pochodzące z importu nakładane były jak najniższe taryfy 

celne, importuje się je, dopasowując poszczególne części do od-

powiednich stawek celnych, tak, aby minimalizować stawki tary-

fowe. Głównymi eksporterami mięsa wieprzowego do Japonii są: 

Stany Zjednoczone, Kanada, Dania, Hiszpania i Meksyk. 

Wykres 4: Główne kraje pochodzenia - Mięso wieprzowe.

Źródło: Ministry of Finance of Japan (japońskie Ministerstwo Finansów), Sta-

tystyki Handlowe, dane za 2019 rok.
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tość 54,934 miliarda EUR, a eksport z UE do Japonii 55,119 miliarda 

EUR. Oznacza to nadwyżkę w bilansie handlowym po stronie Unii 

Europejskiej w kwocie 184 milionów EUR. W  latach 2013 – 2019 

następował stabilny wzrost obrotów handlowych między Japonią 

i państwami Unii Europejskiej, jednakże w 2020 roku spadły odpo-

wiednio o 12,8 % (import) i 12,0 % (eksport)15. 

Główną grupę towarów importowanych z Japonii do UE stanowią 

wyroby przemysłowe (99,3%). Podobnie, towary eksportowane 

z  EU do Japonii to również w  przeważającej większości wyroby 

przemysłowe (86,7%). Eksport produktów spożywczych z Japonii 

do UE to zaledwie 0,6 % całej wartości importu (342 miliony EUR). 

Import produktów spożywczych z EU do Japonii w 2020 roku sta-

nowił 12,7% wartości importu (6,978 miliarda EUR), a więc znaczącą 

jego część. Pomimo protekcjonizmu Japonii wobec kluczowych 

sektorów rolnych za pomocą systemu taryf celnych i innych barier, 

od wielu lat roczna wartość importu produktów rolnych z państw 

Unii Europejskiej przekracza poziom 6 miliardów EUR.  

W  celu wsparcia wymiany handlowej i  inwestycji europejskich 

w Japonii Komisja Europejska utworzyła w Japonii EU-Japan Cen-

ter for Industrial Cooperation. Na stronach tego biura można zna-

leźć wiele przydatnych informacji, wskazówek i  zaleceń dla eks-

porterów z  Unii Europejskiej do Japonii. Wydawany jest również 

comiesięczny newsletter, którego najnowsze wydanie można po-

brać z adresu: 

https://www.eu-japan.eu/sites/default/files/publications/docs/oc-

tober21.pdf

15 https://webgate.ec.europa.eu/isdb_results/factsheets/country/deta-

ils_japan_en.pdf

Wędliny

Wędliny mają krótki termin przydatności do spożycia, a przy tym, 

po zamrożeniu ich walory jakościowe ulegają znacznemu pogor-

szeniu, więc niemal całą tę kategorię stanowią produkty krajowe, 

wyprodukowane przez krajowych producentów i  przetwórców 

wędlin. Ponadto, w odniesieniu do importu wędlin, zastosowanie 

ma ten sam system kontyngentów celnych/taryfowych, co wobec 

mięsa wieprzowego.

Kiełbasy

Kiełbasy podlegają taryfie celnej w wysokości 10% i są importowane 

w postaci mrożonej, głównie z Chin, z przeznaczeniem masowym 

dla przemysłu spożywczego, np. w lokalach restauracyjnych, jed-

nak z  uwagi na to, że ich walory jakościowe są niezbyt wysokie, 

produkty te są wyraźnie oznaczone i oddzielone na półkach skle-

powych od produktów krajowych. W kilku ostatnich latach można 

zaobserwować wzrost zainteresowania wędlinami i kiełbasami wy-

twarzanymi metodą rzemieślniczą na terenie Japonii. Przykładem 

może być zakład produkcyjny w prefekturze Akita, którego niektóre 

wyroby są stylizowane na polskie14. 

2. Obroty handlowe Japonia-UE

Jako kraj o dużym zaludnieniu i ograniczonych możliwościach sa-

mowystarczalności w odniesieniu do produktów rolnych, Japonia 

jest głównym importerem żywności, czwartym na świecie, po USA, 

Chinach oraz Unii Europejskiej. Dla Unii Europejskiej Japonia jest 

drugim po Chinach partnerem handlowym w Azji. W 2020 roku im-

port towarów z Japonii do państw Unii Europejskiej osiągnął war-

14 https://www.polmeat.jp/
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W polskim eksporcie do Japonii w 2019 roku ponad połowę pro-

duktów stanowiły wyroby przemysłu elektromaszynowego o cał-

kowitej wartości blisko 350 milionów EUR. Wśród tych towarów 

największe znaczenie miały następujące pozycje takie jak: samo-

chody osobowe (69 milionów EUR), statki pasażerskie, towarowe, 

promy oraz silniki turboodrzutowe, turbośmigłowe oraz inne tur-

biny gazowe. Kolejne miejsca w naszej sprzedaży na rynek japoński 

zajęły wyroby przemysłu chemicznego (99,3 miliona EUR, tj. 14,8% 

łącznego eksportu) oraz artykuły rolno-spożywcze (65,5 miliona 

EUR, tj. 9,8%). Największą część wśród produktów rolno-spożyw-

czych stanowił eksport: mięsa wołowego zamrożonego (10 milio-

nów EUR), puchu, pierza i odpadów (8,4 miliona EUR) oraz mleka 

i śmietany zagęszczonych lub dosłodzonych (6,9 miliona EUR).

Wśród produktów rolno-spożywczych jeszcze w  2013 roku wy-

sokie wartości wykazywała kategoria „mięso i przetwory z mięsa”, 

głównie za sprawą wzrostu rozpoznawalności wśród konsumen-

tów polskiej wieprzowiny na japońskim rynku. Od lutego 2014 roku 

trwa embargo nałożone przez władze japońskie na wieprzowinę 

z Polski, wskutek wykrycia na terenie Polski przypadków ASF – afry-

kańskiego pomoru świń. Pomimo starań polskich władz, Japonia 

nie uznaje zasad regionalizacji i nie wznawia możliwości eksportu 

wieprzowiny z Polski do Japonii. W odniesieniu do wołowiny, do 

eksportu na rynek japoński dopuszczone są tylko uprawnione pol-

skie podmioty (28), zaś wołowina przeznaczona na japoński rynek 

musi pochodzić z bydła do 30 miesiąca życia. 

W  lutym 2016 roku, po ostatecznym bilateralnym uzgodnieniu 

świadectwa zdrowia, otwarto także rynek japoński na polską koni-

nę16. Trwa także import mięsa z drobiu, głównie kurcząt i indyków 

(poza okresami występowania w Polsce potwierdzonych przypad-

ków grypy ptaków u kurcząt).

W  kategorii polskich produktów rolno-spożywczych, obserwuje 

się duży potencjał wzrostu eksportu na rynek japoński. Maleją-

16 Wymagania odnośnie koniny z Polski dostępne są na stronie MAFF, 

pod poniższym linkiem (wersja angielska): http://www.maff.go.jp/aqs/pdf/

pl_horsemeat.pdf.

3. Obroty handlowe Japonia-Polska

Wymiana towarowa z Japonią jest obok wymiany z Chinami, Rosją 

i Republiką Korei najbardziej deficytowa. Jest to konsekwencją wy-

raźnej dysproporcji między wielkością importu z  rynku japońskie-

go a eksportem (w 2019 r. import był ponad 6,5-krotnie wyższy niż 

eksport). Według danych za 2019 r. polski eksport do Japonii wyniósł 

668,8 miliona EUR (wzrost o ponad 18%), a import ponad 4,4 miliar-

da EUR. Wyraźna dysproporcja między wielkością importu z  rynku 

japońskiego, a eksportem na ten rynek przekłada się na głęboki de-

ficyt wymiany handlowej, który w 2019 r. wyniósł niemal 3,8 miliarda 

EUR i wobec poziomu sprzed roku pogłębił się o prawie 735 milionów 

EUR. Wiąże się to ze strukturalnymi przewagami gospodarki japońskiej 

nad gospodarką polską zarówno pod względem wydajności pracy, 

jak i poziomu innowacyjności produkcji. Import z Japonii obejmuje 

głównie nowoczesne technologie oraz maszyny i urządzenia dla róż-

nych sektorów gospodarki. Trzeba również zaznaczyć, że tak wysoki 

import jest generowany również przez inwestorów japońskich, którzy 

prowadzą działalność produkcyjną na terenie naszego kraju, a następ-

nie eksportują swoje produkty na rynki europejskie lub do Japonii (np. 

wyroby tytoniowe). Polska jest wśród państw Unii Europejskiej jednym 

z trzech o największym ujemnym bilansie handlowym z Japonią.

Tabela 1. Obroty handlowe Polska – Japonia w latach 2015-2019 

(w milionach EUR).

Źródło: Insigos 

Wykres 6. Struktura eksportu produktów spożywczych z UE do 

Japonii w 2020 roku.

Źródło:https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/

farming/documents/agrifood-japan_en.pdf

Pieczywo, makarony i ciastka

Oliwa z oliwek           

Pozostałe     

Cygara i cygaretki

Wieprzowina i ryby (mrożone lub chłodzone)

Wino, vermouth, cydr i ocet

Sery

Warzywa, owoce i orzechy

1160
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479
827

1581

2418

216
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2015 2016 2017 2018 2019

Obroty 2.916,7 3.204,5 3.866,7 4.180,8 5.121,5

Eksport 513,4 533,7 498,9 565,8 668,8

Import 2.403,3 2.670,8 3.367,8 3.615,0 4.452,7

Saldo -1.890,0 -2.137,1 -2.868,8 -3.049,2 -3.783,9
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Pozycja konkurencyjna polskich produktów na rynku japońskim 

nie uległa większej zmianie, głównie ze względu na wciąż słabo 

rozwinięte kanały dystrybucji polskich towarów na terenie Japo-

nii oraz niską wiedzę konsumentów i przedstawicieli japońskiego 

biznesu na temat Polski i jej oferty produktowej. Należy dodać, że 

rynek japoński jest w dużym stopniu ukierunkowany na markę, któ-

ra określa pozycję na nim danego produktu. Polskim firmom (z nie-

licznymi wyjątkami) nie udało się dotychczas wypracować marki, 

która byłaby jednoznacznie rozpoznawalna na tym rynku. Wiąże się 

to głównie z niską aktywnością polskich przedsiębiorców oraz bra-

kiem długofalowej i przemyślanej, branżowej lub narodowej stra-

tegii promocji na rynku japońskim. W tym wypadku można śmiało 

stwierdzić, że alternatywę dla firm z Polski stanowią atrakcyjniejsze 

i łatwiejsze w dostępie rynki Chin oraz Indii. 

ca z roku na rok samowystarczalność Japonii w produkcji rolnej 

zwiększać będzie potrzeby importowe Japonii w  tym sektorze. 

Potencjał zwiększenia wolumenu importu do Japonii dotyczy 

także polskich przetworów owocowo-warzywnych i  świeżych 

oraz mrożonych owoców i warzyw.

Bardzo istotnym (także z punktu 

widzenia rozpoznawalności Polski 

w Japonii) elementem polskiego 

eksportu do Japonii pozostają:

» polski puch gęsi (szczególnie 

z Gęsi Kołudzkiej), stosowany 

w kołdrach oraz ubraniach i sprzęcie 

sportowym. Od ponad 40 lat 

cieszący się w Japonii wyjątkowo 

wysoką jakością i niesłabnącą 

renomą, co znajduje swoje 

uzasadnienie w wyjątkowo wysokich 

cenach tego produktu dostępnego 

w sklepach, 

» polska ceramika z Bolesławca, 

od ponad 10 już lat królująca na 

japońskim rynku, której oryginalne 

wzornictwo zaczyna już kojarzyć 

się większości japońskiego 

społeczeństwa z Polską. 
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V.  J A P O Ń S K I  R Y N E K 
R O L N O - S P O Ż Y W C Z Y
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Ponadto, nawet na będących doskonałą platformą handlową 

dworcach kolejowych następuje zmiana formuły sprzedaży i dzięki 

zawartym umowom z firmami kolejowymi wzrasta ilość wewnątrz 

dworcowych centrów handlowych z placówkami sklepów typu co-

nvenience. Z kolei, w miejsce dotychczasowych sklepików, coraz 

częściej pojawiają się także sklepy typu convenience w obszarach 

poza dworcami kolejowymi, np. na terenie szpitali czy też placó-

wek edukacyjnych.

Dzięki upowszechnieniu się smartfonów, ugruntowuje się pozy-

cja sprzedaży internetowej i nastają czasy zakupów przez Internet 

także artykułów codziennego użytku oraz żywności. Siłą napę-

dową tego wzrostu jest m.in. strona internetowa Amazon Japan. 

Obecnie rozwija się także nastawiony szczególnie na indywidu-

alne dostawy do domu i  zajmujący najwyższe miejsce na rynku 

Seikyo, i jeśli tendencja rozwojowa stron dedykowanych zakupom 

przez Internet się utrzyma, to w niedalekiej przyszłości możliwy 

stanie się scenariusz odwrotny, gdzie sprzedaż internetowa weź-

mie nad nim górę. 

1.1. Motory rozwoju i trendy rynkowe

Rozwój rynku żywności i napojów w Japonii napędzany jest kilko-

ma wewnętrznymi motorami, takimi jak:

• szybkie starzenie się japońskiej populacji i jej jednoczesne kur-

czenie się,

• depopulacja wsi, która powoduje w  niektórych małych miej-

scowościach zamykanie nawet sklepów typu convenience 

z powodu braku klientów, 

• westernizacja trendów konsumpcyjnych w Japonii, 

• rozprzestrzenianie się i  dywersyfikacja niezakaźnych chorób 

(tzw. „non-communicable diseases” – NCD), wskutek zmiany 

stylu życia Japończyków. 

Czynniki te mają wpływ na to, czego japoński konsument poszuku-

je w produktach spożywczych. 

W oparciu o „Statystyki dotyczące sytuacji w handlu” METI (Mini-

sterstwa Gospodarki, Handlu i  Przemysłu), porównanie wartości 

sprzedaży w  sieciach domów towarowych, supermarketów oraz 

sklepów typu convenience, wskazuje na kurczenie się sprzeda-

ży w sieciach domów towarowych, przy jednoczesnym wzroście 

sprzedaży żywności typu fast-food oraz daily foods w  sieciach 

supermarketów oraz sklepów typu convenience. Pojawia się tak-

że coraz więcej doniesień o  likwidacji poszczególnych placówek 

domów towarowych.

W odniesieniu do innych kanałów dystrybucji, hipermarkety (GMS), 

walcząc z konkurencją o pozycję w kategorii artykułów niespożyw-

czych, zwiększają swoje wysiłki na rzecz zwiększenia sprzedaży ar-

tykułów spożywczych, co doprowadziło do tego, że w zależności 

od placówki, zdarzały się i  takie okresy, w których aż około 70% 

powierzchni sklepu zajmowały wyłącznie artykuły spożywcze. Po-

nadto, formuła sprzedaży stosowana dotychczas przez centralę 

firm stopniowo się wypala i staje się nieprzystawalna do współcze-

snych czasów, toteż postępuje profilowanie modelu sprzedaży pod 

konkretny sklep czy region.

Supermarkety specjalizujące się w  sprzedaży żywności skłaniają 

się ku coraz silniejszej indywidualizacji, dzięki stawianiu na ofertę 

świeżych i gotowych do spożycia codziennych dań, wobec sytu-

acji, w której nasila się agresywna codzienna konkurencja, w której 

hipermarkety wzmacniają sektor spożywczy, sklepy całodobowe 

typu convenience zmieniają się w  mini supermarkety, a  drogerie 

i internetowe sklepy wzmacniają swój asortyment spożywczy.

W odniesieniu do sklepów typu convenience, których w Japonii jest 

w sumie około 50.000, aktualnie następuje stopniowe umacnianie 

się monopolu 3 największych sieci tych sklepów, pod względem 

ilości placówek handlowych stanowiących w  sumie prawie 90% 

wszystkich sklepów typu convenience w Japonii, tj.: 

• Seven-Eleven, 

• Family Mart,

• Lawson.

1. Ogólna charakterystyka rynku 
rolno-spożywczego w Japonii

W 2019 roku japoński rynek spożywczy wyceniany był na 270,3 

miliarda USD, a  prognozy przewidują wzrost wartości tego 

rynku do 279,8 miliardów USD w roku 2023. Sprzedaż detalicz-

na osiągnęła w 2019 r. wartość 174,5 miliarda USD, a prognozy 

przewidują jej wzrost do 196,7 miliarda USD w roku 202417. 

Wykres 7: Udział poszczególnych rodzajów sieci 

handlowych w sprzedaży detalicznej artykułów 

spożywczych (dane za 2017 rok).

Źródło:https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/down-

loadreportbyfilename?filename=Retail%20Foods_Tokyo%20ATO_Ja-

pan_6-22-2018.pdf

17 https://agriculture.canada.ca/en/international-trade/market-in-

telligence/reports/market-overview-japan

Apteki / drogerie           Sklepy internetowe           Supermarkety 30%   

Hipermarkety Domy towarowe Sklepy typu convenience

71,1

2,93

14,2

3,5

5,4
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1.3. Trendy i wyzwania

Przed detalistami na japońskim rynku artykułów spożywczych stoi 

wiele wyzwań i czekają na nich liczne trendy konsumenckie oraz 

rynkowe królujące wśród Japończyków. 

Przede wszystkim, sektor sieci gotowych dań sprzedawanych 

w sieciach detalicznych rośnie systematycznie w ostatnich latach. 

Wśród oferowanych produktów znalazły się zarówno gotowe da-

nia (ready-to-eat food), jak również produkty typu „Home Meal 

Replacement” (HMR), takie jak pudełka lunchowe, tzw. „obento”, 

sprzedawane w sklepach typu convenience oraz supermarketach. 

Rozwój tego segmentu zawdzięczać należy rosnącej liczbie pra-

cujących zawodowo kobiet, młodych specjalistów z różnych dzie-

dzin, którzy nie mają czasu na samodzielne gotowanie, a  także 

osób starszych, które nie mają możliwości dojeżdżać do odległych 

sklepów spożywczych. Wskutek tego, sklepy typu convenience 

szybko dostosowują się do tego trendu i dokonują dywersyfikacji 

swoich ofert żywnościowych oraz usług.

Ponadto, w  perspektywie rosnącego współzawodnictwa ze skle-

pami typu convenience, wielkopowierzchniowe hipermarkety 

zaczęły udostępniać swoje przestrzenie do celu konsumpcji na 

miejscu. Niektóre z  nich ulokowały swoje placówki w  miejskich 

lokalizacjach, w pobliżu skupisk osiedli mieszkaniowych, dostoso-

wując ich rozmiary do wymogów miejskich o wyglądzie typowych 

podmiejskich sklepików. Dzięki tej strategii, udało im się pozyskać 

zamieszkujących ten obszar klientów, którzy nie chcą się daleko 

przemieszczać i szukają szerszej gamy produktów.

b) Sklepy typu convenience: są zdecydowanie dominujące na ja-

pońskim rynku głównie z uwagi na ich liczne lokalizacje – zarów-

no w miastach, jak i na wsiach. Zyskują na popularności z powo-

du szybkiego starzenia się społeczeństwa i szybkiego tempa życia 

japońskich konsumentów. Sprzedają one głównie żywność prze-

tworzoną, posiłki gotowe do spożywcza oraz żywność pakowaną, 

produkowaną pod własną marką – od klasy ekonomicznej do klasy 

premium. Agresywne współzawodnictwo pomiędzy sklepami typu 

convenience doprowadziło do tego, że wszystkie one skupiają się 

na obsłudze klienta na jak najwyższym poziomie oraz na jak najbo-

gatszym asortymencie. Najwięksi gracze na rynku, tj.: Seven Eleven, 

Family Mart oraz Lawson, nieustannie wypuszczają na rynek nowe, 

innowacyjne produkty i usługi, czyniąc japońskie sklepy typu co-

nvenience jeszcze wygodniejszymi z punktu widzenia klienta.

c) Domy towarowe: borykają się z  problemem wzmożonej kon-

kurencji ze strony szybko rozwijających się sieci hiper/supermar-

ketów, sklepów typu convenience oraz galerii handlowych. Domy 

towarowe oferują różnorodność sklepów i usług, w tym podziem-

ne piętra tzw. „depachika” – rozległych powierzchni handlowych 

z  bogatą ofertą świeżego jedzenia, artykułów spożywczych i  re-

stauracji. Choć tradycyjne depachika były spokojnymi miejscami 

sprzedaży detalicznej żywności, obecnie jednak mają za zadanie za 

wszelką cenę przyciągać klientów, więc często sprzedają impor-

towane markowe produkty, zwykle w niewielkich ilościach. Wiele 

z nich to produkty gotowe do natychmiastowego spożycia, z uwa-

gi na bliskość dworców kolejowych i przeznaczenie wielu z  tych 

produktów na prezenty. 

d) Sklepy internetowe (tzw. „e-Commerce”): Japonia jest drugim 

największym w  regionie Azji i Pacyfiku rynkiem sprzedaży przez 

Internet. Sprzedaż internetowa żywności staje się także wyjąt-

kowo popularna. Artykuły spożywcze to 12% całkowitego rynku 

e-commerce. Udział żywności w  tym kanale sprzedaży rośnie, 

jako że japońskie sklepy internetowe z żywnością stają się coraz 

bardziej wyrafinowane i  oferują szeroki asortyment produktów 

i usług. Użytkownikami sklepów internetowych z artykułami spo-

żywczymi stają się coraz częściej seniorzy, w mniejszym stopniu 

osoby młode.

1.2. Kanały sprzedaży detalicznej

Produkty importowane z UE, w tym z Polski mogą wykorzystywać 

kilka różnych kanałów sprzedaży detalicznej. Japoński rynek deta-

liczny żywności dzieli się zasadniczo na:

• hiper/supermarkety, 

• sklepy typu convenience, 

• domy towarowe.

Hiper/supermarkety i sklepy typu convenience pozostają nadal naj-

ważniejszymi detalistami. Te nowoczesne detaliczne sklepy spo-

żywcze są popularne głównie z uwagi na ich długie godziny otwar-

cia (bardzo często są otwarte całą dobę), łatwą dostępność oraz 

specjalne przeceny, których to korzyści nie mogą zapewnić trady-

cyjne detaliczne sieci spożywcze. Te ostatnie z kolei, zwykle mało-

skalowe i niezależne, borykają się ze średniorocznym 4% spadkiem 

sprzedaży już od 2014 roku. Zyskują popularność w okresach, gdy 

akurat sprzedają produkty klasy premium lub inne oryginalne to-

wary, jednak i ten zabieg coraz częściej zaczynają stosować super-

markety i sklepy typu convenience.

a) Hiper/supermarkety: są największymi sprzedawcami żywności 

w Japonii, ale i ich dotyka problem starzejącego się społeczeństwa, 

jako że starsi ludzie wolą kupować artykuły spożywcze w  pobli-

żu domu, w sklepach typu convenience (nawet kosztem wyższej 

ceny), niż dojeżdżać daleko do supermarketu. Sieci hipermarke-

tów, które posiadają wielkoskalowe powierzchnie do sprzedaży, 

zaczynają przegrywać ze sklepami typu convenience, toteż ostat-

nio można zaobserwować trend, zgodnie z  którym otwierane są 

ich małoskalowe oddziały na terenie centrów miast (np. „Maruetsu 

Petit”).

Największe sieci hipermarketów w Japonii to: AEON, Ito Yokado, 

Uny, Daiei oraz Life Corp Speciality. Niektóre sieci są szczególnie 

ważne dla produktów pochodzących z eksportu, ponieważ ofe-

rują asortyment o nieco wyższym zakresie cenowym, np.: Kino-

kuniya, Meidi-ya, Seijo Ishii, Dean & Deluca, Queens Isetan oraz 

Kaldi Coffee. 
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Co do perspektyw na przyszłość, należy się spodziewać, że popyt 

na mięso utrzyma się na podobnym poziomie, co dotychczas. Od-

nośnie do stanu podaży w zakresie produktów krajowych, nasila się 

jej zmniejszanie wskutek niedoboru siły roboczej spowodowanego 

szybkim starzeniem się japońskiego społeczeństwa. Szczególnie 

w gospodarstwach rodzinnych mamy do czynienia z postępującym 

zjawiskiem porzucania zawodu rolnika. 

Ceny wieprzowiny i drobiu są stosunkowo stabilne, a zwrot z  in-

westycji następuje dość szybko, toteż potencjał podaży pozostaje 

utrzymany. Natomiast, w odniesieniu do wołowiny, wobec której 

ryzyko fluktuacji cenowych jest wysokie, a okres wychowu krów na 

mięso jest długi, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że poten-

cjał podaży będzie w przyszłości nieznacznie malał.  

Przetwory z mięsa (wędliny i kiełbasy)

Popyt na przetwory mięsne ma tendencję wzrostową, wraz ze 

zmianą zwyczajów konsumenckich w  kierunku spożycia mięsa 

i w 2014 roku konsumpcja osiągnęła już pułap 592 tys. ton. Z chwilą 

opublikowania przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) w paź-

dzierniku 2015 roku oficjalnego raportu na temat wpływu spoży-

cia przetworów z  mięsa na wzrost ryzyka zapadania na choroby 

nowotworowe, nastąpił chwilowy spadek popytu, jednak można 

się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości temat ten przygaśnie, 

a popyt ulegnie wzrostowi.  

2. Struktura japońskiego rynku 
rolno-spożywczego, z podziałem na 
kategorie produktów

Mięso

Począwszy od 2006 roku, gdy problemy związane z BSE - gąbcza-

stą encefalopatią bydła (tzw. „chorobą szalonych krów”) oraz grypy 

ptaków zostały zażegnane, popyt na mięso uległ przesunięciu ku 

tendencji wzrostowej, i  proporcjonalnie do wprowadzania mięsa 

na japoński rynek, wzrastało spożycie przypadające na jedną oso-

bę, tak, aby w roku fiskalnym 2019 osiągnąć 55,6 kilograma na oso-

bę rocznie. Najszybciej rocznie spożycie mięsa drobiowego, które 

jest uważane za najmniej tłuste i najzdrowsze. Na kolejnym miejscu 

jest wołowina, a następnie wieprzowina i jagnięcina.

 

Tabela 2: Wielkość krajowego popytu na mięso (jednostka: tys. ton).

Źródło: MAFF (japońskie Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa), 

„Tabela Samowystarczalności Żywnościowej Japonii”, 2017 rok.

Rok 
fiskalny

Mięso 
wołowe

Mięso 
wieprzowe

Mięso 
drobiowe

Razem

2008 2.430 1.989 1.179 5.606

2009 2.381 2.017 1.211 5.618

2010 2.416 2.087 1.218 5.731

2011 2.461 2.099 1.250 5.821

2012 2.447 2.204 1.227 5.890

2013 2.440 2.195 1.239 5.887

2014 2.441 2.226 1.209 5.890

2015 2.502 2.298 1.185 6.000

2016 2.552 2.369 1.231 6.168
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Tabela 5: Wielkość sprzedaży przetwórców mięsa.

Źródło: Ministry of Finance of Japan (japońskie Ministerstwo Finansów), dane 

za 2020 rok.

towej sprzedaży mięs, artykułów rolno-spożywczych oraz napojów, 

daje to w sumie: 39.001 firm i wielkość zatrudnienia 591.597 osób. 

Według raportu za 2020 rok, japoński rynek mięsa jest wart 3,4 bi-

liona jenów i choć odnotował w roku pandemii koronawirusa zna-

czący spadek w tempie wzrostu, które wyniosło -0,3%, to jednak 

w tym samym okresie, stopa zysku wyniosła +1,7%. 

Tabela 4: Producenci i przetwórcy mięsa (w tym import oraz 

sprzedaż hurtowa produktów).

Źródło: Ministry of Finance of Japan (japońskie Ministerstwo Finansów), dane 

za 2020 rok.

Tabela 3: Wielkość krajowego popytu na przetwory z mięsa 

(jednostka: tys. ton).

Źródło: MAFF (japońskie Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa), 

„Tabela Samowystarczalności Żywnościowej Japonii”, 2017 rok.

3. Japońskie sieci handlowe branży 
spożywczej

Sektor rolnictwa przyczynia się do 1,4% PKB kraju, a zaledwie 12% 

gruntów nadaje się pod rolnictwo w kraju. Produkcja żywca zwie-

rzęcego, produkcja rolna, produkcja słodyczy i wyrobów z mąki re-

alizowane są w Japonii w sumie przez 13.833 firm, a  ich wielkość 

zatrudnienia wynosi 531.026 osób. Z uwzględnieniem kategorii hur-

Nazwa firmy
Wielkość sprzedaży 
(jednostka: 100 mln 

JPY)

1
Nippon Ham

https://www.nipponham.co.jp/
11.761

(wartość 
skumulowana)

2
ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC.

http://www.itoham-yonekyu-holdings.com/
8.426

(wartość 
skumulowana)

3
Prima Meat Packers, Ltd.

https://www.primaham.co.jp/
4.335

(wartość 
skumulowana)

4
Starzen Co., Ltd.

Starzen Co., Ltd.
3.492

(wartość 
skumulowana)

5
S Foods, Inc.

https://www.sfoods.co.jp/english/
3.274

(wartość 
skumulowana)

6
MARUDAI FOOD Co., Ltd.

http://www.marudai.jp/
2.341

(wartość 
skumulowana)

7
TAKIZAWA HAM Co., Ltd.

http://www.takizawaham.co.jp/
304

(wartość 
skumulowana)

8
FUKUTOME MEAT PACKERS, Ltd.

www.fukutome.com/
253

(wartość 
skumulowana)

9
Hayashikane Sangyo Co., Ltd.

http://www.hayashikane.co.jp/
196

(wartość 
skumulowana)

Nazwa firmy
Wielkość sprzedaży 
(jednostka: 100 mln 

JPY)

1
Nippon Ham

https://www.nipponham.co.jp/
1.176,1

2
ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC.

http://www.itoham-yonekyu-holdings.com/
842,6

3
Prima Meat Packers, Ltd.

https://www.primaham.co.jp/
433,5

4
S Foods, Inc.

https://www.sfoods.co.jp/english/
328,9

5
MARUDAI FOOD CO., Ltd.  

http://www.marudai.jp/
234,1

6
Hayashikane Sangyo Co., Ltd.

http://www.hayashikane.co.jp/
44,3

7
Kakiyasu Honten

https://www.kakiyasuhonten.co.jp/
38,6

Rok fiskalny Wędliny Kiełbasy Razem

2008 214 318 532

2009 218 335 553

2010 218 336 554

2011 223 342 565

2012 231 353 584

2013 233 354 587

2014 234 358 592

2015 236 349 585

2016 237 344 581
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GRUPA AEON Co., Ltd. http://www.aeon.info/

Hipermarkety

AEON Retail Co., Ltd. https://www.aeonretail.jp/

AEON Supercenter Co., Ltd. http://www.aeonsupercenter.co.jp/

AEON Liquor Co. Ltd. http://www.aeonliquor.co.jp/index.html

AEON Hokkaido Co., Ltd. https://www.aeon-hokkaido.jp/home.html

AEON Kyushu Co. Ltd. http://aeon-kyushu.info/

AEON Bakery Co., Ltd. http://www.aeon-bakery.co.jp/

AEON Ryukyu Co., Ltd http://www.aeon-ryukyu.jp/

Bon Belta Co., Ltd. http://www.bonbelta.co.jp/

Supermarkety spożywcze

Maxvalu West Japan Co., Ltd. http://www.maxvalu.co.jp/

Maxvalu  Tokai Co., Ltd. http://www.mv-tokai.com/

Inageya Co., Ltd. http://www.inageya.co.jp/

Acolle Co., Ltd. http://www.acolle.co.jp/

Sanyo Marunaka Co., Ltd. https://www.sanyo-marunaka.co.jp/

Bio c’ Bon Japan Co., Ltd. https://www.aeon.info/company/group//

My Basket https://www.mybstaff.aeon.biz/recruit/company/profile.php

Maxvalu Nagano Co., Ltd. http://www.mv-nagano.co.jp/

Maxvalu Minami Tohoku Co., Ltd. http://www.mv-minamitohoku.co.jp/

Marunaka http://www.marunaka.net/

Seibu Co., Ltd. http://seibu-super.com/company.html

U.S.M. Holdings http://www.usmh.co.jp/

(udziały kapitałowe: AEON 70%, Marubeni 30%)

The Maruetsu Inc. https://www.maruetsu.co.jp/

Kasumi Co., Ltd. https://www.kasumi.co.jp/

Maxvalu Kanto Co., Ltd. http://www.mv-kanto.co.jp/

Maxvalu Tohoku Co., Ltd. http://www.mv-tohoku.co.jp/

Maxvalu Chubu Co., Ltd. http://www.mv-chubu.co.jp/

Maxvalu Kyushu Co., Ltd. http://www.mv-kyushu.co.jp/company/

Belc Co., Ltd. https://www.belc.jp/

AEON SAVEUR Co., Ltd. https://www.picard-frozen.jp/Page/Com-

pany.aspx

AEON Market Co., Ltd. http://aeonmarket.co.jp/about_peacock.php

Kohyo Co., Ltd. https://www.kohyo.co.jp/

Tabela 7: Przychody ze sprzedaży spółek ogólnohandlowych.

Źródło: Ministry of Finance of Japan (japońskie Ministerstwo Finansów), dane 

za 2020 rok.

Tabela 6: Wielkość sprzedaży hurtowników artykułów 

spożywczych.

Źródło: Ministry of Finance of Japan (japońskie Ministerstwo Finansów), dane 

za 2020 rok.

Aż 90% żywności importowanej z  zagranicy odbywa się przy 

współudziale spółek prowadzących ogólną działalność han-

dlową (tzw. „sogo-shosha”). Spółki ogólnohandlowe mają pod 

swoim parasolem: supermarkety, sklepy typu convenience i inne 

placówki handlowe, co zapewnia im szeroką dostępność prze-

strzeni sprzedażowych.

Nazwa firmy
Wielkość sprzedaży 
(jednostka: 100 mln 

JPY)

1
Mitsubishi Shokuhin  

https://www.mitsubishi-shokuhin.com/ 
2.577,6

2
Kato Sangyo 

http://www.katosangyo.co.jp/
1.121,1

3
Itochu Shokuhin

https://www.itochu-shokuhin.com/
656,7

4
Nihon Shurui Hanbai Co., Ltd.

https://www.nishuhan.co.jp/
520,0

5
Yamae Hisano Co., Ltd.

https://www.yamaehisano.co.jp/
483,8

6
Central Forest Group

https://www.centralforestgroup.co.jp/
283,2

7
Toho Group

https://www.to-ho.co.jp/
186,3

8
Nishimoto Wismettac Group

https://www.wismettac.com/en/index.html
170,0

9
Yuasa Funashoku Co., Ltd.

https://www.yuasa-funashoku.com/
108,8

10
Lacto Japan Co., Ltd.

https://www.lactojapan.com/en/Top.html 
106,2

Nazwa firmy

Wielkość 
sprzedaży 

(jednostka: 100 
mln JPY)

1
Mitsubishi Corporation

https://www.mitsubishicorp.com/jp/en/index.html
12.884,5

2
Itochu Corporation

https://www.itochu.co.jp/en/index.html
10.362,6

3
Mitsui & Co., Ltd.

https://www.mitsui.com/jp/en/index.html
8.102,0

4
Marubeni Corporation

https://www.marubeni.com/en/
6.332,4

5
Toyota Tsusho Corporation

https://www.toyota-tsusho.com/english/
6.309,3

6
Sumitomo Corporation

https://www.sumitomocorp.com/en/jp
4.645,0

7
Sojitz Corporation

https://www.sojitz.com/en/
1.602,4

8
Kanematsu Corporation

https://www.kanematsu.co.jp/en/
649,1

9
Nomura Trading Co., Ltd.

https://www.nomuratrading.co.jp/en
95,0

10
Mitani Co., Ltd.

https://www.mitani.co.jp/
80,5
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Okinawa Family Mart Co., Ltd. https://www.okinawa-familymart.jp/

Kyushu Family Mart Co., Ltd. http://www.mfamily.co.jp/

Uny Food Co., Ltd. http://www.unifood-inc.jp/

GRUPA Mitsui & Co. https://www.mitsui.com/jp/ja/index.html

Nie posiada supermarketów ani sklepów typu convenience (kombini)

(pod zapożyczoną nazwą Grupy Mitsui Bussan Shokuhin, produku-

je i prowadzi handel hurtowy produktów żywnościowych).

GRUPA Sumitomo Corporation https://www.sumitomocorp.

com/ja/jp

Supermarkety

Summit Store Co., Ltd. http://www.summitstore.co.jp/compa-

ny/2aboutus.html

Mami Mart Co., Ltd. http://mami-mart.com/

GRUPA Marubeni Corporation https://www.marubeni.com/jp/

Supermarkety spożywcze

U.S.M. Holdings Co., Ltd. http://www.usmh.co.jp/

(udziały kapitałowe: AEON 70%, Marubeni 30%)

Maruetsu Co., Ltd. https://www.maruetsu.co.jp/

Kasumi Co., Ltd. https://www.kasumi.co.jp/

Maxvalu Kanto Co., Ltd. http://www.mv-kanto.co.jp/

Tobu Store Co., Ltd. http://www.tobustore.co.jp/

Sotetsu Rosen Co., Ltd. https://www.sotetsu.rosen.co.jp/

GRUPA Mitsubishi Corporation https://www.mitsubishicorp.

com/jp/ja/

Supermarkety spożywcze

Life Corporation Co., Ltd. http://www.lifecorp.jp/

Yaoko Co., Ltd. https://www.yaoko-net.com/ (rozwinięte też pod 

marką Life)

Sklepy typu convenience (kombini)

 Lawson Co., Ltd. http://www.lawson.co.jp/index.html

Restauracje

Japan KFC Holdings Co., Ltd. http://japan.kfc.co.jp/

GRUPA Itochu Corporation https://www.itochu.co.jp/ja/

Supermarkety, sklepy typu convenience (kombini), restauracje

Uny Family Market Holdings http://www.fu-hd.com/

Uny Co., Ltd. http://www.uny.co.jp/corporate/

99 Ichiba Co., Ltd. http://www.99-ichiba.jp/

Family Mart Co., Ltd. http://www.family.co.jp/

The Daiei Inc. http://www.daiei.co.jp/index.php

AEON BIG Co., Ltd. https://www.aeonbig.co.jp/

Big A Co., Ltd. https://www.biga.co.jp/

Maxvalu Hokuriku Co., Ltd. http://www.mv-hokuriku.co.jp/

Sklepy typu convenience (kombini)

Ministop Co., Ltd. https://www.ministop.co.jp/

Restauracje, sklepy z żywnością obiadową

Origin Toshu Co., Ltd. https://www.toshu.co.jp/

GRUPA 7 and I Holdings Co., Ltd. http://www.7andi.com/

Sklepy typu convenience (konbini):

Seven-Eleven Japan Co., Ltd. http://www.sej.co.jp/

Hipermarkety

Itoyokado Co., Ltd. http://www.itoyokado.co.jp/

Supermarkety spożywcze 

Yorkbeni Maru Co., Ltd. http://www.yorkbeni.co.jp/

YorkMart Co., Ltd. http://www.yorkmart.com/

Shell Garden Co., Ltd. http://www.garden.co.jp/

Daiichi Co., Ltd. http://www.daiichi-d.co.jp/

Tenmaya Store Co., Ltd. http://www.tenmaya-store.co.jp/

Domy towarowe

Sogo & Seibu Co., Ltd. http://www.sogo-seibu.co.jp/

Restauracje

7&I Food Systems Co., Ltd. https://www.7andi-fs.co.jp/7fs/index.html
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Wykres 8: Samowystarczalność żywieniowa Japonii na 

przykładzie wybranych produktów 

Źródło: MAFF(japońskie Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa), 

dane za 2016 rok.

5. Wprowadzanie zagranicznego 
produktu na rynek 

W  Japonii za import żywności odpowiedzialne są aż 3 minister-

stwa, tj.: MAFF (Ministerstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa), 

MHLW (Ministerstwo Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej) oraz MF 

(Ministerstwo Finansów), przy czym każde z  nich odpowiada za 

inne regulacje. MAFF ma w swojej jurysdykcji Ustawę o Ochronie 

Roślin (Plant Protection Act) oraz Ustawę o  Kontroli Chorób Za-

kaźnych Zwierząt Domowych (Act on Domestic Animal Infectious 

Diseases Control). Zadaniem tego ministerstwa jest zapobieganie 

4. Samowystarczalność 
żywnościowa Japonii

Japonia zajmuje pierwsze miejsce na świecie jako importer netto ar-

tykułów rolnych. Współczynnik samowystarczalności żywnościowej 

Japonii wynosi 67% w ujęciu bazowym wartości produkcji. W od-

niesieniu do zbóż innych niż ryż, a  także roślin strączkowych oraz 

olejów i tłuszczów, Japonia całkowicie polega na imporcie. 

Stany Zjednoczone są największym 

eksporterem żywności do Japonii. Zaraz 

za USA, plasują się Chiny oraz Australia.

Przy uwzględnieniu artykułów spożywczych leśnych i  morskich, 

Stany Zjednoczone nadal pozostają liderem rankingu eksporterów 

na japoński rynek, z udziałem w rynku w wysokości 18,5%, następ-

ne miejsce zajmują Chiny z udziałem w rynku na poziomie 13,6%, 

Tajlandia z udziałem w rynku wynoszącym 6,1%, Kanada z udzia-

łem rynkowym w wysokości 6% oraz Australia z udziałami w ryn-

ku wynoszącymi 5,7%. Stany Zjednoczone są liderem w eksporcie 

wieprzowiny na rynek japoński (a także kukurydzy – 30,6% udział 

w  rynku, kukurydzy – 73,8%, świeżych i  suszonych owoców – 

30,2% oraz soi – 68,9% i pszenicy – 45,5%), zaś największa wartość 

eksportu wołowiny do Japonii należy do Australii18.

18 MAFF (Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries – japońskie Mini-

sterstwo Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa), ”Tabela bilansu żywności”, 

dane za 2016 rok.
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ubezpieczenia i kosztów pakowania oraz kopii kontraktu sprzedaży 

i listy cen. Faktury pro-forma nie są zwyczajowo uznawane.

Aby uzyskać stawkę celną WTO lub na podstawie klauzuli najwyż-

szego uprzywilejowania - MFN (Most Favoured Nation), wysyłający 

jest zobowiązany do załączenia lub umieszczenia na fakturze de-

klaracji pochodzenia towaru. Faktyczne wymagania dotyczące listu 

przewozowego są określone w akredytywie, jednak zazwyczaj wy-

magane są przez bank trzy podpisane oryginały dokumentów i co 

najmniej dwie niepodpisane kopie dla odbiorcy.

Wysyłający powinien dołożyć wszelkich starań, aby właściwie wy-

pełniona faktura załączona była do każdej wysyłki. Opóźnienia 

w  przesłaniu faktury, jeśli nie będzie ona załączona wraz z  wy-

słanym towarem, spowoduje dodatkowe olbrzymie koszty maga-

zynowania towaru. Dlatego wysyłający powinien sprawdzić, czy 

faktura zawiera cenę jednostkową, wartość handlową, całkowitą 

wielkość przesyłki, podpis, eksportera i  oznaczenie kraju pocho-

dzenia. Na każdej paczce powinny być opisane poprawne dane, ta-

kie jak: pełny adres, dane zawierające nazwę, nazwisko, stanowisko 

osoby i wydział, firmy, do której jest ona adresowana oraz telefon 

kontaktowy do tej osoby. 

W Japonii kwestia kwarantanny (zwierząt i  roślin) oraz bezpie-

czeństwa żywności jest szczególnie istotna. Kraj ten importuje 

ponad 60% obecnych na rynku japońskim produktów żywno-

ściowych. Na terenie kraju znajduje się 31 stacji kontrolnych (in-

spection stations).   

Główne regulacje prawne dotyczące importu żywności do Japonii:

•  Food Sanitation Law

• Plant Protection Law

• Domestic Animal Infectious Diseases Control Law

• Foreign Exchange and Foreign Trade Law

• Inne (Foodstuff Law, Liquor Tax Law, Salt Business Law)

Cło przywozowe oraz podatek konsumpcyjny (w  wysokości 8%) 

muszą być uiszczone, za wyjątkiem przypadku, w którym wartość 

próbek towarów nie przekracza 10.000 JPY, lub gdy próbki poje-

dynczo nie posiadają znacznej wartości. Nie dotyczy to jednak nie-

których produktów, jak towary ze skór i tekstyliów. Próbki towarów 

muszą być jasno oznaczone jako próbki, tak by uniemożliwić ich 

ewentualną sprzedaż.

Import przez karnet ATA (Karnet przepustek celnych): Cło przy-

wozowe i  podatek konsumpcyjny nie będą naliczone, w  przy-

padku, gdy próbki nie będą przeznaczone na sprzedaż i zostaną 

reeksportowane w  ciągu roku, np.: w  celu zaprezentowania ich 

na innych wystawach lub targach. Karnet ATA musi zostać wysta-

wiony przed opuszczeniem przez towar terytorium Polski. Jeśli 

artykuły nie posiadają karnetu ATA, mogą zostać zaimportowa-

ne bez naliczenia podatku i cła przywozowego, pod warunkiem 

przedstawienia gwarancji bankowej na kwotę równą należności 

dla urzędu celnego. 

Szczegóły dostępne są na stronie JETRO: http://www.jetro.go.jp/

en/reports/regulations/

Informacje dodatkowe - Dokumentacja wymagana 
przez Japonię

Certyfikaty pochodzenia towaru nie są wymagane w stosunku do 

towarów, wobec których wymagane są konwencjonalne stawki 

celne, np.: towary, dla których stosuje się stawki WTO. W tym przy-

padku wystarczy deklaracja o pochodzeniu towaru na fakturze.   

Towary pochodzące z  kraju trzeciego muszą posiadać certyfikat 

pochodzenia towaru. Ponadto, wymagane są dwie kopie faktur, 

które powinny zawierać: oznaczenie, numer, nazwę i  opis, ilość 

i wartość towaru, dodatkowo numer HS, miejsce i datę wystawienia 

faktury, nazwy i adresy konsygnanta i odbiorcy oraz warunki kon-

traktu w odniesieniu do wartości towaru.

Jeśli wartość towaru nie może być łatwo odczytana z faktury, służ-

by celne mają prawo zażądać szczegółowych deklaracji frachtu, 

ryzyku wprowadzenia na rynek japoński chorób i szkodników owa-

dzich zagrażających warzywom, owocom oraz mięsu. Ponadto, 

stosuje się także Ustawę o Bezpieczeństwie Sanitarnym Żywności 

(Food Sanitation Law), podlegającą jurysdykcji MHLW, które regu-

luje wszystkie kwestie związane z  bezpieczeństwem sanitarnym 

żywności. Wreszcie, zagadnienia związane z procedurami celnymi 

pozostają w  gestii Ministerstwa Finansów, które reguluje Ustawa 

Celna (Customs Law).

W  przypadku importu mięsa, odprawa celna nie będzie możliwa 

bez uzyskania akceptacji Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybo-

łówstwa w  odniesieniu do Ustawy o  Kontroli Chorób Zakaźnych 

Zwierząt Domowych oraz Ministerstwa Zdrowia, Pracy i  Opieki 

Społecznej w  odniesieniu do Ustawy o  Bezpieczeństwie Sanitar-

nym Żywności.

Aktualnie import z Polski wołowiny i podrobów wołowych ograni-

cza się do produktów pochodzących z 28 zatwierdzonych do eks-

portu na rynek japoński zakładów produkcji i przetwórstwa mięsa 

wołowego, na podstawie dokonanych uzgodnień dwustronnych. 

Ponadto, z uwagi na wystąpienie na terenie Polski potwierdzonych 

przypadków afrykańskiego pomoru świn (ASF), z dniem 18 lutego 

2014 roku wprowadzone zostało embargo na import z Polski mięsa 

wieprzowego i mięsa z dzików oraz ich narządów wewnętrznych.

Przepisy dotyczące handlu

Ustawa dotycząca standaryzacji oraz dostosowania oznaczeń ja-

kościowych w odniesieniu do towarów rolnych i  leśnych (Ustawa 

JAS), Ustawa o  oznakowaniu żywności, Ustawa o  promowaniu 

efektywnego wykorzystania surowców naturalnych oraz Ustawa 

o  recyklingu opakowań i  pojemników, określają, jakie informacje 

powinny być zawarte na etykiecie produktu przeznaczonego na 

sprzedaż i wskazują sposób ich oznaczania. 

Sposoby Importu Próbek Towarowych do Japonii

Import: bez ograniczenia w stosunku do miejsca, czasu lub okresu 

korzystania z próbek.
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Stacje kwarantanny (Quarantine Station):

W  stacjach kwarantanny inspektorzy sanitarni sprawdzają zgod-

ność dokumentów z zapisami Food Sanitation Law oraz dokonują 

inspekcji żywności, badając, czy spełnia ona wymogi Imported Fo-

ods Monitoring and Guidance Plan. Dodatkowo, służby dokonują 

inspekcji na prośbę MHLW, kiedy zachodzi duże prawdopodobień-

stwo niezgodności. 

Deklaracja importowa jest wypełniana przez importera lub przez 

agenta celnego. Istnieją także formularze, które musi wypełnić 

eksporter.

Deklaracja celna - wymagania: 

Potrzebne są dwa zestawy deklaracji importowej (podatek), lub 

trzy - jeśli płatność przekracza 200.000 jenów. Ponadto faktura, 

konosament (morski list przewozowy BOL), ubezpieczenie, lista 

załadunkowa. Mogą być także wymagane dodatkowe dokumenty 

w zależności od towaru (certyfikat kraju pochodzenia i inne). Do-

kumenty powinny być przedstawione po tym, jak towary trafią na 

teren składu. Agent celny może zażądać opłaty za prowadzenie 

spraw związanych z dokumentacją.

Możliwości przyspieszenia procedury poprzez:

„Pre-arrival examination system” - złożenie wszystkich niezbęd-

nych dokumentów przed przybyciem towarów lub „Symplified Cu-

stoms Declaration System” - dla odbiorców, którzy stale odbierają 

dane towary i chcą wypełnić deklaracje celne po zakończonej od-

prawie celnej.

Zgłoszenie importowe musi być wypełnione nie później niż 7 dni 

przed przybyciem towarów do Japonii oraz przed dotarciem towa-

rów na teren składu (zaleca się jednak, aby zrobić to na 21 dni przed 

przybyciem towarów do Japonii).

Proces kontroli importowanej żywności:

W  Japonii funkcjonuje system „porad przed-importowych” (pre-

-import guidance). Obejmuje on jasno określone przepisy i  re-

gulacje dotyczące bezpieczeństwa żywności, odpowiedzialności 

importerów, gwarancje zgodności z  procedurami importowymi, 

systemy kontroli, standardy dla żywności i  jej dodatków. Usługa 

poradnictwa jest bezpłatna. 

Po przybyciu produktów żywnościowych na terminal cargo ko-

nieczne jest przeprowadzenie procedury zgłoszenia, której do-

konanie w  większości przypadków zleca się wyspecjalizowanym 

firmom spedycyjnym. Następnie sprawdzane są dokumenty doty-

czące importu i zapada decyzja o konieczności przeprowadzenia 

kontroli towarów, bądź przesyłka kierowana jest bezpośrednio do 

odprawy celnej. Towary mogą być skierowane do kontroli w trybie 

„monitoring inspection” lub „inspection order”. Inspekcja moni-

torująca (monitoring inspection) odbywa się na podstawie Art. 28 

Ustawy o kontroli bezpieczeństwa żywności importowanej. W tym 

przypadku, koszty kontroli pokrywa rząd japoński. Polecenie in-

spekcji (inspection order) odbywa się na podstawie Art. 26 Usta-

wy o kontroli bezpieczeństwa żywności o podwyższonym ryzyku. 

W tym przypadku, koszty kontroli pokrywa importer. 

Po przejściu kontroli następuje decyzja o dopuszczeniu bądź od-

mowie wprowadzenia towaru na rynek. Towary importowane, któ-

re nie przeszły procedury dopuszczenia, są niszczone lub odsyłane 

do kraju pochodzenia19. 

19 Szczegóły dostępne są na stronie Animal Qurantine Service: http://

www.maff.go.jp/aqs/languages/info.html.

Schemat procesu

Przyjazd towarów
na terytorium Japonii

Towary są przechowywane
na terenie składu celnego

Deklaracja importowa

Inspekcja i kontrola celna

Opłacenie ceł i podatków

Pozwolenie importowe

Odbiór towarów
ze składu celnego

Wprowadzenie
do sprzedaży
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Dwie największe imprezy branży spożywczej w Japonii o charakte-

rze międzynarodowym to:

• odbywające się co roku w lutym targi Supermarket Trade Show,

• odbywające się co roku w marcu targi Foodex Japan.

W związku z pandemią wirusa COVID-19 część wydarzeń targowych 

w 2020 roku została odwołana. W 2021 roku odbyły się z zastoso-

waniem dodatkowych wymogów sanitarnych. Zgodnie z  informa-

cjami organizatorów, na chwilę obecną, większość targów branży 

spożywczej zaplanowanych na 2022 rok odbędzie. Może się to jed-

nak zmienić w zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej.

Osoby planujące uczestnictwo w wydarzeniach targowych i wysta-

wienniczych, misjach i spotkaniach biznesowych w Japonii muszą 

liczyć się z koniecznością uwzględnienia obowiązujących obecnie 

obostrzeń związanych z przyjazdem do Japonii, w tym:

• obowiązkiem wcześniejszego uzyskania wizy wjazdowej 

w konsulacie Japonii,

• obowiązkiem wykonania testów na COVID-19,

• obowiązkiem odbycia 14 lub 10 dniowej kwarantanny (z możli-

wością skrócenia do 3 dni).

• Gromadzenie informacji i danych na temat warunków sanitar-

nych na stacji kwarantanny.

Każdego roku publikowany jest Imported Food Monitoring and 

Guidance Plan.

Przepisy fitosanitarne obowiązujące w Japonii dostępne są na po-

niższych stronach:

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/japonia

http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/wykaz-przepisow-panstw-

-trzecich/japonia,art,27.html

6. Imprezy targowe branży  
rolno-spożywczej 

Japonia jest krajem, w którym nadal najbardziej efektywnym na-

rzędziem pozyskiwania cennych kontaktów biznesowych (w tym 

niezbędnego w  procesie wprowadzania nowego produktu za-

granicznego na japoński rynek importera) pozostają targi bran-

żowe. Sektor rolno-spożywczy także opiera się w dużej mierze 

na imprezach targowych - zarówno tych o  charakterze lokal-

nym, jak i międzynarodowym.

Niektóre z wydarzeń targowych skierowane są do ostatecznego 

konsumenta i z tych względów warto, aby wystawiały się na nich 

firmy z produktami już obecnymi na japońskim rynku, które jedy-

nie planują wypromować je w celu zwiększenia sprzedaży. Z kolei 

inne są bardziej nastawione na poszukiwanie importera / dys-

trybutora, ewentualnie agenta który zajmie się wprowadzeniem 

zagranicznego produktu na rynek japoński, toteż dedykowane są 

raczej firmom zagranicznym z produktem, którego nikt jeszcze do 

Japonii nie zaimportował.  

Dokumenty sprawdzane są pod kątem:

• zgodności ze standardami produkcji określonymi w Food Sani-

tation Law,

• zgodnego ze standardami wykorzystania dodatków do żywności,

• obecności szkodliwych substancji,

• historycznych problemów producenta lub miejsca produkcji 

z przestrzeganiem warunków sanitarnych.

Wymagane dokumenty: 

Lista składników, proces produkcji; certyfikaty sanitarne (jeśli takie 

są wymagane); wyniki inspekcji własnej (jeśli jest wymagana).

Dla procedury polecenia inspekcji (Inspection order notice) oraz 

inspekcji monitorującej (Monitoring inspection notice) wymagane 

dokumenty można znaleźć na stronie: https://www.mhlw.go.jp/

english/topics/importedfoods/

Przygotowania dotyczące kontroli i inspekcji żywności w Japonii:

• Zebranie informacji od producentów i eksporterów:

» Nazwa i adres producenta i miejsce produkcji w kraju eks-

portu oraz nazwa produktu.

» Nazwy użytych składników, kontrola na obecność alerge-

nów lub żywności (organizmów) genetycznie modyfiko-

wanej, substancji chemicznych używanych w  rolnictwie, 

lekarstw podawanych przez weterynarzy (jeśli stwierdzono 

obecność), miejsce produkcji składników, brak substancji 

farmaceutycznych.

» Proces produkcji (w formie diagramu, który pokazuje pro-

ces przejścia z surowca w produkt końcowy, łącznie z usu-

waniem obcej materii, temperatury i czasu sterylizacji, itp.).

» Kontenery i proces pakowania. 

• Sprawdzenie warunków transportu i procesu przechowywania. 

» Japońska praktyka biznesowa kładzie wysoki nacisk na: 

jakość, świeżość, rozmiar, kolor i higieniczne (estetyczne) 

opakowanie.
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Źródło: Opracowano na podstawie informacji dostępnych na stronach inter-

netowych, dane za październik 2021 roku.

Tabela 8: Branżowe imprezy targowe w Japonii, zaplanowane 

w 2022 roku.

Nazwa imprezy Miejsce Data

Yakiniku Business Fair 2022, Tokyo 
http://yakinikufair.com/

Ikebukuro Sunshine 
City (Tokio)

19-20.01.2022 r.

Gaishoku Business Week 2022, Kansai 
https://www.k-gaishokubusiness.jp/

Intex Osaka 26-27.01.2022 r.

Supermarket Trade Show 2022 
http://www.smts.jp/

Makuhari Messe (Tokio) 06-08.02.2022 r.

HCJ 2022  
(Hoteres/Caterex/Food Service Equipment Show)

https://www.jma.or.jp/hcj/
Tokyo Big Sight 15-18.02.2022 r.

Private Label and OEM Trade Show JAPAN 2022
https://www.jma.or.jp/pb/

Tokyo Big Sight 19-22.02.2022 r.

Agri Food Expo, Osaka
http://osaka.agri-foodexpo.com/

ATC (Osaka) 19-20.02.2022 r.

Kansai Farmers’ AGRI Processing EXPO Osaka 
https://www.agriexpo-osaka.jp/en-gb/about/agriproc-

essing.html
Intex Osaka 08-10.03.2022 r.

FOODEX JAPAN 2022 
International Food and Beverage Exhibition
https://www.jma.or.jp/foodex/index.html 

Makuhari Messe (Tokio) 08-11.03.2022 r.

Japan Meat Industry Fair 2022
https://www.shokuniku-sangyoten.jp/

Makuhari Messe (Tokio) 08-11.03.2022 r.

Fabex 2022
The World Food And Beverage Great Expo 2022

http://www.fabex.jp/
Tokyo Big Sight 13-15.04.2022 r.

Food & Drink OEM Matching EXPO 2022
http://pboemfair.com/

Tokyo Big Sight 13-15.04.2022 r.

Organic Food EXPO Business 2022     
https://organic-expo.jp/

Tokyo Big Sight 13-15.04.2022 r.

IFIA Japan 2022 
International Food Ingredients/Additives  

Exhibition and Conference
https://www.ifiajapan.com/

Tokyo Big Sight 18-20.05.2022 r

FOOMA Japan 2022 
International Food Machinery and Technology Exhibition

https://www.foomajapan.jp/
Tokyo Big Sight 07-10.06.2022 r.

CAFERES JAPAN 2022 
Café & Restaurant Fair 

http://caferes.jp/
Tokyo Big Sight 27-29.07.2022 r.

Food Hakken – Regional Food Fair and Business  
Meetings 2021-22

http://food-hakken.com/index.html 

ONLINE DATABASE 
(ZOOM)

01.08.2021 r. -31.07.2022 r.

Yakiniku Business Fair 2022, Osaka 
http://yakinikufair.com/

ATC (Osaka) 05-06.07.2022 r.

Agri-Food EXPO Tokyo 2022 
http://tokyo.agri-foodexpo.com/ 

Tokyo Big Sight
08.2022 r. (brak dokład-

nych dat)

Gaishoku Business Week 2022 Tokyo 
http://www.gaishokubusiness.jp/ 

Tokyo Big Sight 28-29.09.2022 r.

Food System Solution 2022 
http://www.f-sys.info/index.html

Tokyo Big Sight
10.2022 r. (brak dokład-

nych dat)

Multimedia & Mail Order Trade Show
https://www.tsuhanexpo.com/

Tokyo Kokusai Kaikan 
(Tokio)

10.2022 r. (brak dokład-
nych dat)

Hi/FiT/S-tec Japan 2022
Health Ingredients/ Food Ingredients for Taste/ Safety 

and Technology
http://www.hijapan.info/

Tokyo Big Sight 12-14.10.2022 r.

West Japan Professional Foodservice,  
Industry&Creation 2022 

http://www.nikkanseibu-eve.com/food/
Marine Messe Fukuoka 16-18.11.2022 r.

JFEX MEAT & DAIRY 2022
Japan International Meat and Dairy Exhibition 
https://www.jfex.jp/en-gb/about/meat.html 

Intex Osaka
11.2022 r. (brak dokład-

nych dat); pierwsza edycja 
odbędzie się 17-19.11.2021 r.

Japan’s Food Export FAIR 2022
http://www.jpfood.jp/

Intex Osaka
11.2022 r. (brak dokład-

nych dat)

Food Style 2022
http://www.foodstyle-japan.com/

Marine Messe Fukuoka
11.2022 r. (brak dokład-

nych dat)

Drink Japan 2022
http://www.drinkjapan.jp/

Makuhari Messe (Tokio) 07-09.12.2022 r.
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Imported Foods Inspection Services (MHLW): http://www.mhlw.

go.jp/english/topics/importedfoods/index.html

Quarantine Station (MHLW): http://www.mhlw.go.jp/english/to-

pics/importedfoods/1-2.html

Japan Customs: http://www.customs.go.jp/english/exp-imp/

index.htm

Animal Quarantine Service (Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries): http://www.maff-aqs.go.jp/english/index.htm

Plant Protection Station (Ministry of Agriculture, Forestry and 

Fisheries): http://www.pps.go.jp/english/index.html

Japońska Organizacja Handlu Zagranicznego (Japan External 

Trade Organization (JETRO): http://www.jetro.go.jp/

Japońska Komisja ds.Handlu Zagranicznego(Japan Foreign Trade 

Council, Inc. (JFTC): http://www.jftc.or.jp/

Przepisy fitosanitarne obowiązujące w Japonii dostępne są na 

poniższych stronach:  

https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/japonia  

http://piorin.gov.pl/eksport-i-import/wykaz-przepisow-panstw-

-trzecich/japonia,art,27.html 

Listy Agentów Celnych: 

http://www.tsukangyo.or.jp/e-index.htm 

http://www.jafa.or.jp/english/index.html 

http://www.jiffa.or.jp/en/index.html 

Lista laboratoriów zarejestrowanych w Japonii i uznawanych 

przez MHLW: 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Sho-

kuhinanzenbu/0000204241.pdf 

Lista laboratoriów w Polsce uznawanych przez MHLW: http://

www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/h11.pdf 

7. Przydatne linki

7.1. Instytucje rządowe

Gabinet Rządowy (Cabinet Office): http://www.invest-japan.go.jp/

en_index.html

Ministerstwo Sprawiedliwości (The Ministry of Justice):  

http://www.moj.go.jp/ENGLISH/index.html

Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministry of Foreign Affairs of 

Japan): https://www.mofa.go.jp/policy/economy/japan/invest/

index.html

Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury, Transportu i Turystyki (Ministry 

of Land, Infrastructure, Transport and Tourism): http://www.mlit.

go.jp/en/index.html

MHLW - Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (Ministry 

of Economy, Trade and Industry): http://www.meti.go.jp/english/

policy/external_economy/investment/index.html

Japońska Komisja ds. Uczciwego Handlu (Japan Fair Trade Com-

mission): http://www.jftc.go.jp/en/index.html

Japońska Służba Celna (Japan Customs): http://www.customs.

go.jp/english/index.html

Japońska Agencja ds. Konusumenta (Consumer Affairs Agency - 

CAA): https://www.caa.go.jp/en/policy/food_labeling/

7.2. Instytucje odpowiedzialne za przepisy i regulacje związane 

z importem żywności:

MHLW - Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (Ministry 

of Economy, Trade and Industry): http://www.mhlw.go.jp/english/

topics/foodsafety/index.html
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Food and Agricultural Materials Inspection Center (FAMIC): http://

www.famic.go.jp/english/index.html

Japan Containers and Packaging Recycling Association: http://

www.jcpra.or.jp/english/tabid/603/index.php

Przywóz na teren Japonii produktów pochodzenia zwierzęcego: 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/product/import.html 

7.3. Izby Przemysłowo-Handlowe:

Japońska Izba Przemysłowo-Handlowa (Japan Chamber of 

Commerce and Industry): www.jcci.or.jp/home-e.html

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tokio (Tokyo Chamber of 

Commerce and Industry): www.tokyo-cci.or.jp/english

Izba Przemysłowo-Handlowa w Osace (Osaka Chamber of 

Commerce and Industry): http://www.osaka.cci.or.jp/

Izba Przemysłowo-Handlowa w Sapporo (Sapporo Chamber of 

Commerce and Industry (SCCI)): http://www.sapporo-cci.or.jp/

Izba Przemysłowo-Handlowa w Fukuoka (Fukuoka Chamber of 

Commerce and Industry): http://www.fukunet.or.jp/

Izba Przemysłowo-Handlowa w Niigata (The Niigata Chamber of 

Commerce & Industry): http://www.niigata-cci.or.jp/06-english/

english.htm

Izba Przemysłowo-Handlowa w Shizuoka (Shizuoka Chamber of 

Commerce and Industry): http://www.shizuoka-cci.or.jp/

Izba Przemysłowo-Handlowa w Nagoi (Nagoya Chamber of 

Commerce & Industry): http://www.nagoya-cci.or.jp/eng/

Izba Przemysłowo-Handlowa w Kobe (The Kobe Chamber of 

Commerce and Industry): https://www.kobe-cci.or.jp/english/

Dodatki do żywności - wytyczne MHLW: 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-

Shokuhinanzenbu/0000196569.pdf  

https://www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/foodadditives/

index.html 

Osady, pozostałości środków (substancji) chemicznych - 

wytyczne MHLW: https://www.mhlw.go.jp/english/topics/

foodsafety/positivelist060228/index.html 

Żywność modyfikowana genetycznie: https://www.mhlw.go.jp/

english/topics/foodsafety/dna/index.html 

Opakowania, pojemniki i naczynia - wytyczne MHLW: https://

www.mhlw.go.jp/english/topics/foodsafety/containers/index.html 

Informacje o chemii spożywczej - The Japan Food Chemical 

Research Foundation: http://www.ffcr.or.jp/en/index.html 

Informacje o poziomie stężenia w żywności substancji 

chemicznych używanych w rolnictwie - The Japan Food 

Chemical Research Foundation: http://db.ffcr.or.jp/front/ 

Informacje o systemie, standardach i regulacjach - Japan External 

Trade Organization (JETRO): https://www.jetro.go.jp/en/reports/

regulations/ 

Certyfikacja produktów regionalnych: http://www.maff.go.jp/e/

policies/intel/gi_act/

Przywóz na teren Japonii produktów pochodzenia zwierzęcego: 

http://www.maff.go.jp/aqs/english/product/import.html

System kontroli jakości żywności:

Japanese Agricultural Standards Association (tylko w wersji 

japońskiej): http://www.jasnet.or.jp/

Labeling and standards division (MAFF): http://www.maff.go.jp/ 
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Struktura uboju w podziale na kategorie hodowli przedstawiała się 

następująco:

• Wagyu - młode woły/byki: 93.281 sztuk, w górę o 3,3% (23% 

udział w całkowitej wielkości uboju),

• Wagyu - jałówki/krowy: 78.930 sztuk, w górę o 3,1% (19% udział),

• Młode woły/byki ras mlecznych: 73.572 sztuk, w  dół o  6,0% 

(18% udział),

• Jałówki/krowy ras mlecznych: 64.352 sztuk, w górę o 1,1% (16% 

udział),

• Młode woły/byki ras mieszanych: 52.802 sztuk, w górę o 3,6% 

(13% udział),

• Jałówki/krowy ras mieszanych: 46.473 sztuk, w  górę o  8,6% 

(11% udział),

• Ubój cieląt (wszystkie rasy hodowlane): 1.865 sztuk, w  dół 

o 15,9% (0,4% udział),

• Inne: 4.189 sztuk, w dół o 0,5% (1% udział).

Należy przy tym podkreślić, że typowy 

wiek uboju bydła stosowany w Japonii 

wynosi maksymalnie do 30 miesięcy 

dla młodych wołów rasy wagyu, do 24 

miesięcy dla ras mieszanych, natomiast 

do 20 miesięcy dla wołów rasy Holstein.

Mniejszy ubój bydła mlecznego był zrównoważony większym ubo-

jem wagyu oraz ras mieszanych wskutek krótszego okresu wypasu. 

W związku z wysokimi cenami cieląt rasy wagyu, producenci zgła-

szali propozycje skrócenia standardowego wieku uboju dla wagyu 

z 30 do 28 miesięcy, aby stworzyć możliwość zakupu nowych cie-

ląt po niższych cenach. Ceny cieląt stopniowo się normalizują. 

Brakuje chętnych do kontynuowania rodzinnych tradycji z uwagi na 

ciężką pracę związaną z hodowlą bydła. W rezultacie braku sukce-

sorów, część mniejszych gospodarstw jest przejmowana przez inne. 

Prowadziło to do zwiększenia średniej liczby pogłowia w  gospo-

darstwie z  9,6 w  2010 roku do 15,6 w  2019. Jednocześnie wzra-

stają koszty produkcji. Od 2010 roku do 2019 roku koszty produkcji 

wzrosły z około 850.000 JPY na sztukę bydła mięsnego do ponad 

1.250.000 JPY. Przy czym koszty pracy i paszy nie uległy znacznemu 

zwiększeniu, a  na ogólne zwiększenie kosztów największy wpływ 

miał wzrost cen cieląt. W latach 2009 – 2016 pogłowie cieląt spa-

dło o 20% z 388.000 do 310.000 sztuk20. Spadek ten przełożył się 

na wzrost kosztów produkcji i na ceny japońskiej wołowiny. Poziom 

samowystarczalności żywieniowej Japończyków w odniesieniu do 

mięsa wołowego wyniósł 36 % w 2020 roku.

Wykres 9. Roczna produkcja wołowiny w Japonii w latach  

2011-2020 (w tysiącach ton).

Źródło: Statista.com (e-Stat Japan)

20 https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportby-

filename?filename=Livestock%20and%20Products%20Annual_Tokyo_Ja-

pan_8-14-2019.pdf

1. Aktualna sytuacja na rynku 
wołowiny w Japonii

1.1. Produkcja krajowa mięsa wołowego

Hodowla bydła na mięso stała się znaczącym elementem ja-

pońskiego rolnictwa już od lat 60. XX wieku. Większość japoń-

skiego bydła nie jest hodowana na rozległych łąkach i nie żywi 

się trawami z przestronnych pastwisk. Zamiast tego, utrzymuje 

się je na małych poletkach i w osobnych oborach. . Podobnie 

jak w  przypadku innych hodowli, produkcja bydła mięsnego 

rozwinęła się w  kierunku większych skomercjalizowanych 

działalności i mali rolnicy już coraz rzadziej hodują w swoich 

zagrodach po kilka sztuk bydła mięsnego. Miasto Matsuzaka 

w  Prefekturze Mie jest najsłynniejszym w  Japonii obszarem 

produkcji bydła mięsnego, słynącym z  wyjątkowo mocno 

przerośniętego tłuszczem marmurkowego mięsa, które jest 

wyjątkowo cenione przez konsumentów i tym samym wyjąt-

kowo drogie. Bydło Matsuzaka hodowane jest w małych obo-

rach i przebywa w warunkach bardzo wysokiego dobrostanu, 

, poi się je piwem oraz poddaje codziennym relaksującym ma-

sażom. Japończycy są przekonani, że mięso z zestresowanych 

zwierząt traci na walorach smakowych i zapachowych.

W  latach 1965-1995, podczas gdy malała liczba rolników 

hodujących bydło mięsne, jednocześnie rosło całkowite 

pogłowie bydła w  Japonii. Ilość sztuk bydła na jedno go-

spodarstwo wzrosła, co jednoznacznie wskazuje na rozwój 

hodowli wielkoskalowych.

Według danych za 2019 rok, liczba gospodarstw hodowlanych 

(bydła mięsnego) wynosiła 46.000, co stanowiło spadek o 4% 

w  odniesieniu do roku 2018. W  porównaniu z  rokiem 2008 

spadek ten wyniósł aż 42%. W przypadku małych gospodarstw 

(do 20 sztuk bydła) spadek ten wyniósł 5% w stosunku do 2018 

roku i 48% w odniesieniu do roku 2008. Jest to głównie spo-

wodowane starzeniem się społeczeństwa i wyludnianiem wsi. 
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• bardzo cienkich plastrów do shabu-shabu, sukiyaki, itp. 

Fot. Tomasz Siwak

• grubszych plastrów do yaki-niku.

Fot. Tomasz Siwak

• różnych odmian beef stew.

Wołowina jest przez Japończyków spożywana przede wszystkim 

w formie:

• steków, których ceny uzależnione są od części krowy, a także 

pochodzenia mięsa. Za stek z wagyu trzeba zapłacić 5, 7 a na-

wet 10 tysięcy jenów (za około 200 gramów). Mięso bardziej 

“pospolite” to koszt około 2 tysięcy za podobną porcję.

Fot. Tomasz Siwak

• hamburgerów (mielone).

Fot. Tomasz Siwak

1.2. Popyt na mięso, w tym wołowe

Począwszy od 2006 roku, gdy problemy związane z BSE - gąbcza-

stą encefalopatią bydła (tzw. „chorobą szalonych krów”) oraz gry-

py ptaków zostały zażegnane, popyt na mięso w Japonii wzrastał, 

i proporcjonalnie do wprowadzania mięsa na japoński rynek, wzra-

stało spożycie przypadające na jednego mieszkańca, Z jednej stro-

ny miał miejsce wyraźny wzrost w odniesieniu do mięsa drobio-

wego i wieprzowego o niskich cenach, z drugiej zaś – utrzymywał 

się zaledwie nieznaczny wzrost w odniesieniu do mięsa wołowego. 

Tendencje te w ostatnich latach uległy zmianie i popyt na mięso 

wołowe rośnie szybciej niż na mięso wieprzowe. Mięso drobiowe 

wciąż odnotowuje największe roczne wzrosty sprzedaży. Zarówno 

w średniej i dłuższej perspektywie, należy się spodziewać, że po-

pyt na mięso wśród konsumentów japońskich będzie stabilnie, lecz 

nieznacznie wzrastał rok do roku.

Konsumpcja wołowiny w japońskich gospodarstwach domowych, 

która stanowi około 30% całkowitej konsumpcji wołowiny, ulega 

tendencji zwyżkowej. Według stanu na marzec 2018 roku, tabela 

miesięcznej konsumpcji wołowiny per-capita wskazywała, że ja-

pońscy konsumenci nadal wykazują rosnące zainteresowanie im-

portowanym czerwonym mięsem, które jest tańsze i mniej tłuste 

od krajowej wołowiny. Boom mięsny, który przetoczył się przez Ja-

ponię począwszy od 2017 roku kontynuuje napędzanie konsumpcji 

wołowiny także w latach kolejnych, zarówno w sektorze sprzedaży 

detalicznej, jak i w sektorze usług gastronomicznych. 

Obok restauracji serwujących steki spożywane na stojąco, duże 

miasta, takie jak Tokio czy Osaka doświadczają zjawiska rozprze-

strzeniania się barów mięsnych (meat pubs – tzw. „niku baru”), któ-

re oferują szeroki wybór dań, dając klientom możliwość spróbowa-

nia rozmaitych porcji mięsa. 
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rośniętą marmurkowym tłuszczem, o nazwie “wagyu” (dosłownie: 

“japońska wołowina”) pochodzącej z różnych regionów kraju. Wa-

gyu odnosi się wyłącznie do wybranych ras, takich jak: 

 • Japanese Black (Kuroge Washu), 

 • Japanese Brown (Akage Washu lub Akaushi),

 • Japanese Shorthorn (Nihon Tankaku Washu),

 • Japanese Polled (Mukaku Washu).

W ramach tych czterech kategorii, najwyższą jakościowo stanowi 

bydło urodzone i wyhodowane w Japonii. Co ciekawe, poza Japo-

nią, hodowle wagyu prowadzone są także na terenie: Australii, USA, 

Kanady i Wielkiej Brytanii, przy czym farmy australijskie są najwięk-

szym producentem wagyu poza Japonią oraz słyną z  najlepszej 

spoza Japonii jakości mięsa21. 

Fot. Tomasz Siwak

21 Szczegółowe informacje na temat australijskiej hodowli wagyu są do-

stępne na stronie The Australian Wagyu Association z siedzibą w Armidale w 

Australii: http://www.hntgroup.com/Wagyu.pdf

• corned beef w puszkach.

Fot. Tomasz Siwak

• onigiri (kanapki ryżowe, w których wołowina zastępuje trady-

cyjnie stosowane mięso ryb i owoce morza).

Fot. Tomasz Siwak

1.3. Wagyu

Japonia szczyci się znaną na całym świecie narodową i oryginalną 

marką wołowiny o wyjątkowej miękkości, charakterystycznie prze-

• japońskiego curry z ryżem i wołowiną (kare raisu).

Fot. Tomasz Siwak

• rostbefu zwykle podawanego z sałatkami.

• ozorów wołowych grillowanych lub suszonych.

• suszonej wołowiny jako przekąska - beef jerky.

Fot. Tomasz Siwak
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Ważnymi eksporterami wołowiny na japoński rynek są także Nowa 

Zelandia, Kanada oraz Meksyk, ale ich łączny udział w rynku wyno-

si w sumie poniżej 10%. Brazylia aktualnie pracuje nad wymogami 

bezpieczeństwa oraz protokołami importowymi z  japońskim rzą-

dem i nie eksportuje wołowiny do Japonii. Z kolei Indie nie mają 

dostępu do rynku japońskiego z powodu zbyt dużych wątpliwości 

władz japońskich odnośnie zdrowia zwierząt.   

2. Wizerunek polskiej wołowiny 
w Japonii

Japońskie firmy oraz konsumenci kojarzą produkty rolno-spo-

żywcze z  regionu Europy Środkowo-Wschodniej, w  tym z Polski, 

przede wszystkim z  produktami organicznymi/ekologicznymi, co 

wiąże się z  ich wiedzą na temat dużej dostępności terenów zie-

lonych i  hodowli naturalnej oraz upraw o  niskiej ingerencji ma-

szyn i nawozów sztucznych. Produkty pochodzące z tego regionu 

mają silny wizerunek produktów zdrowych, co aktualnie, w Japonii 

może stanowić bardzo duży atut. Już teraz produkty oznaczone 

na półkach sklepowych symbolem organicznych/ekologicznych, 

zarówno krajowe, jak i zagraniczne, uzyskują ceny znacznie wyż-

sze od tych, które takiego znaku są pozbawione. W odniesieniu do 

mało znanych na japońskim rynku polskich produktów, tak silnie 

kojarzący się atut produktów z regionu, do którego Polska należy, 

może stanowić argument nie do przecenienia.

przyprawionych. W  sklepach coraz częściej pojawia się też mięso 

wołowe z hodowli ekologicznych/organicznych.

Japoński sektor HORECA stanowi główny kanał odbioru austra-

lijskiej wołowiny, stanowiący około 70% wielkości jej eksportu do 

Japonii. 

Wskutek wzrostu importu mięsa z  USA w  2017 roku, spowodo-

wanego większą produkcją mięsa w  USA i  spadkiem jego ceny, 

w sierpniu 2017 roku władze japońskie uruchomiły mechanizm za-

bezpieczający przed zalewem taniego mięsa z tego kraju poprzez 

wprowadzenie kwot oraz podniesienie stawki celnej na wołowinę 

z krajów nie objętych umową o partnerstwie gospodarczym (EPA) 

z  38,5% do 50%, począwszy od 1 sierpnia 2017 roku. W  związku 

z zawarciem nowej umowy bilateralnej z USA ograniczenia te zo-

stały zniesione i można spodziewać się, że import wołowiny z tego 

kraju przewyższy wkrótce import z Australii.  

Fot. Tomasz Siwak

Australijscy hodowcy tej marki bydła szczycą się zresztą także ekspor-

tem swoich krów do Japonii, a także Korei, USA i Unii Europejskiej.

Najbardziej charakterystyczną zaletą wagyu jest jej marmurkowa 

faktura, cechująca się równomiernym niczym siatka przerośnię-

ciem i  opleceniem nitkami tłuszczu mięśni krowy. Dzięki temu 

smak wołowiny jest niepowtarzalny, jakby mięso niejako samo roz-

pływało się w ustach (dzieje się to pod wpływem rozpuszczania się 

marmurkowego tłuszczu pod wpływem wyższej niż na zewnątrz 

temperatury panującej w ustach człowieka). Drugą cechą charak-

terystyczną wagyu jest jej zapach uzyskiwany dzięki naturalnym 

warunkom, w  jakich krowy te są hodowane. Zwykło się mawiać, 

że tradycyjne potrawy japońskie, w których krowie mięso cięte jest 

na cieniutkie plasterki, tj. sukiyaki i shabu-shabu, zostały stworzone 

specjalnie po to, aby uwypuklić doskonałość struktury mięsa wagyu 

i pozwolić się nią podczas jedzenia nacieszyć.  

Trzema najbardziej znanymi kategoriami wagyu hodowanymi w Ja-

ponii są: 

• Matsusaka Ushi, 

• Kobe Beef, 

• Ohmi Beef.

1.4. Główni eksporterzy wołowiny na rynek japoński

Obecnie największymi eksporterami wołowiny na japoński rynek 

są Australia oraz Stany Zjednoczone. Oba kraje utrzymują bliskie 

relacje z Japonią w odniesieniu do eksportu wołowiny od początku 

lat 90. XX wieku. 

W  sprzedaży detalicznej, szczególnie w  supermarketach japońscy 

konsumenci chętniej sięgają po kawałki schłodzonego antrykotu 

(chilled brisket/short plate slices), karkówkę/łopatkę (chuck roll ste-

ak) ze Stanów Zjednoczonych, oraz po polędwicę/schab (loin steaks) 

i cięte na różne sposoby płaty mięsa (sliced/shaved packs) z Australii. 

Szczególną popularnością wśród klientów cieszą się zestawy typu 

„yakiniku plate” (z przeznaczeniem na grillowanie), złożone z pasków 

mięsa wieprzowego, wołowego oraz podrobów wołowych, często 
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• Wyznaczone podmioty w Polsce spełniają wszystkie wymogi, 

a także wszystkie zapisy dotyczące: bieżącej wymiany informa-

cji na szczeblu rządowym w zakresie kwestii zdrowia zwierząt 

i wyznaczonych podmiotów.

• Zwierzęta parzystokopytne, które są dopuszczone do przecho-

wywania w wyznaczonych podmiotach, powinny być urodzo-

ne i wyhodowane w wolnych krajach trzecich lub uzgodnio-

nych krajach; w przypadku zwierząt parzystokopytnych, które 

nie zostały urodzone ani wyhodowane w Polsce, nie powinny 

być one przewożone przez kraje inne niż wolne od BSE kraje 

trzecie lub uzgodnione kraje podczas importu do Polski.

• Mięso, itp., dopuszczone do przechowywania w  wyznaczo-

nych podmiotach powinno spełniać poniższe wymogi: zwie-

rzęta parzystokopytne, od których to mięso pochodzi, powinny 

spełniać wymogi punktu powyżej, a  mięso z  nich pochodzić 

z  wolnych krajów trzecich lub z  uzgodnionych krajów, zaś 

w przypadku mięsa, które nie pochodzi z Polski, nie powinno 

ono być przewożone przez inne kraje niż wolne od BSE kraje 

trzecie lub uzgodnione kraje podczas importu do Polski.

• Mięso może być przechowywane jedynie w  wyznaczonych 

podmiotach.

• W odniesieniu do chłodni, mięso wołowe i podroby przezna-

czone do wywozu do Japonii, które są przechowywane w wy-

znaczonych podmiotach, muszą być całkowicie owinięte lub 

zapakowane w celu pełnego odizolowania od mięsa, itp., nie-

spełniającego wymogów wymienionych w  punkcie powyżej, 

aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu.

• Gatunki, ilości, obszary produkcyjne i daty przechowywania (oraz 

w przypadku przewożenia tych zwierząt lub importu mięsa z kra-

jów trzecich, nazwa krajów/stref pochodzenia i daty przywozu) są 

rejestrowane na oryginalnych zapisach (przechowywanych przez 

okres co najmniej dwóch lat) w wyznaczonych podmiotach.

• Wymagania dotyczące wysyłki: czyste i higieniczne opakowania 

i/lub pojemniki (np. kartony) są wykorzystywane do pakowania 

mięsa wołowego i  podrobów wołowych przeznaczonych do 

wywozu do Japonii; są dostarczane w  szczelnie zamkniętych 

kontenerach, gdy są przewożone przez państwa trzecie; władze 

w Polsce uszczelniają kontener i plombują go oficjalną plombą 

zatwierdzoną wcześniej przez japońskie władze odpowiedzialne 

3. Wymagania w odniesieniu do 
wołowiny i podrobów wołowych 
z Polski

Szczegółowo uzgodnione na poziomie bilateralnym wymagania 

w  zakresie zdrowia zwierząt, mające zastosowanie do wołowiny 

i  podrobów wołowych przeznaczonych do wywozu do Japonii 

z Polski, odnoszą się m.in. do następujących zagadnień:

• Poddane ubojowi bydło musi być urodzone i wyhodowane w kra-

jach kwalifikujących się; w przypadku, gdy bydło poddane ubojo-

wi nie zostało urodzone w Polsce, nie powinno być przewożone 

przez inne kraje niż kraje uzgodnione przy przywozie do Polski.

• Poddane ubojowi bydło nie może być: podejrzane lub dotknię-

te chorobą gąbczastej encefalopatii bydła (BSE); hodowane 

wraz z  potwierdzonym przypadkiem gąbczastej encefalopatii 

bydła (BSE) w pierwszym roku życia; urodzone w tym samym 

stadzie, gdzie został potwierdzony przypadek gąbczastej ence-

falopatii bydła (BSE), w roku poprzedzającym lub następującym 

po urodzeniu wspomnianego potwierdzonego przypadku gąb-

czastej encefalopatii bydła (BSE).

• Poddane ubojowi bydło powinno być wolne od jakichkolwiek 

oznak choroby zakaźnej zwierząt i  dopuszczone do spożycia 

przez ludzi w wyniku przedubojowej i poubojowej kontroli wete-

rynaryjnej przeprowadzanej przez właściwe władze Polski lub kra-

jów wywozu w momencie uboju w wyznaczonych podmiotach.

• Wołowina i podroby wołowe przeznaczone do wywozu do Ja-

ponii są przechowywane w  taki sposób, aby zapobiec zanie-

czyszczeniu czynnikiem powodującym chorobę zakaźną zwie-

rząt, do momentu wysyłki do Japonii.

• Wołowina i podroby wołowe przeznaczone do wywozu do Japo-

nii są przechowywane wyłącznie w wyznaczonych podmiotach.

• Wołowina i podroby wołowe przeznaczone do wywozu do Ja-

ponii spełniają wszystkie wymogi („Standardy dotyczące uboju 

bydła i przetwórstwa mięsa wołowego i podrobów wołowych 

kwalifikujących się do wywozu do Japonii”).

Wykres 10: Eksport mrożonego mięsa wołowego z Polski do 

Japonii w latach 2017-2019.

Źródło: Ministerstwo Finansów.

Wołowina z  Polski aktualnie Japończykom kojarzy się przede 

wszystkim z  ozorami wołowymi, na które jest duże zapotrzebo-

wanie. Eksport podrobów wołowych (w tym głównie ozorów) do 

Japonii wyniósł w latach 2017 – 2019 odpowiednio 628, 823 i 856 

ton. Ogólny wizerunek polskiej wołowiny spotykany wśród japoń-

skich konsumentów, to raczej mięso twarde, które wymaga długo-

trwałego procesu obróbki cieplnej oraz mięso włókniste, a zatem 

raczej nie nadające się na popularne w Japonii steki ani na cienko 

krojone paski przeznaczone do grillowania. 

Polska wołowina w Japonii ma szansę zaistnieć w bardziej widocz-

nej postaci, jednak w tym celu wymagana byłaby większa obecność 

polskich firm eksportujących na ten rynek oraz wzmożona krajowa 

strategia promocyjna ze strony polskich jednostek administracyj-

nych na rynku japońskim. Umowa o wolnym handlu UE-Japonia 

z pewnością stwarza ku temu dodatkowe możliwości, które należy 

wykorzystać zanim do wyścigu o  japoński rynek staną inni unijni 

producenci wołowiny dopuszczeni na ten rynek.
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EVP określa standardy, które muszą zostać spełnione przez upraw-

nione do eksportu na japoński rynek polskie ubojnie i zakłady prze-

twórcze podczas produkcji wołowiny oraz podrobów wołowych, 

przeznaczonych na eksport do Japonii, aby spełnić następujące 

cele: usunąć z partii mięsa wołowego wszystkie tkanki nieuprawnio-

ne do eksportu do Japonii; zapobiec krzyżowemu zanieczyszczeniu 

wołowiny i podrobów uprawnionych do eksportu od nieuprawnio-

nych do eksportu tkanek podczas uboju lub obróbki mięsa; zagwa-

rantować, że jedynie bydło do 30 miesiąca życia jest przygotowane 

i certyfikowane na eksport do Japonii; umożliwić weryfikację zgod-

ności z japońskimi warunkami importowymi odnośnie do BSE (gąb-

czastej encefalopatii bydła), a także warunkami polskimi i unijnymi. 

W standardach EVP zawarte są m.in. zapisy dotyczące tego, że:

Bydło musi pochodzić z hodowli w Polsce; informacje o pocho-

dzeniu i zdrowiu bydła oraz mięsa i podrobów muszą być przej-

rzyste i  udostępnione do śledzenia; bydło na ubój nie może być 

starsze w chwili uboju niż 30 miesięcy; wołowina i podroby wo-

łowe na eksport do Japonii muszą być tymi, które wskazane są 

w dwustronnych uzgodnieniach dotyczących uprawnień do eks-

portu i nie mogą zawierać jakichkolwiek specyficznych materiałów 

o podwyższonym ryzyku, tzw. „Specified Risk Material” (SRM), a za-

tem zawierać któregokolwiek z  poniższych elementów – to jest 

w przypadkówozorów nie mogą zawierać migdałków.     

Mięso i podroby wołowe na eksport do Japonii muszą być prze-

twarzane zgodnie z wymaganiami. Podczas obróbki należy zapew-

nić higieniczne usunięcie SRM i uniknięcie ryzyka zanieczyszczenia 

krzyżowego przez SRM. 

Zgodnie z EVP, świadectwo eksportu wydane przez GIW i wypeł-

nione zgodnie z wymogami Food Safety Act of Japan, musi być do-

łączone do mięsa i podrobów wołowych w związku z eksportem 

do Japonii. Musi także zawierać zdanie potwierdzające zgodność 

z EVI: “The beef and beef offal meet the EVP requirements”24.

24 Wzór świadectwa zdrowia dla mięsa wołowego i podrobów wołowych, w 

tym produktów eksportowanych z Polski do Japonii – patrz Załącznik numer 4.

za kwestie zdrowia zwierząt, którą łatwo odróżnić od plomb in-

nych krajów; w przypadku, gdy oficjalna plomba jest uszkodzona 

lub brakuje jej w czasie kontroli przywozowej w Japonii, przywóz 

do Japonii wołowiny i podrobów wołowych przeznaczonych do 

wywozu do Japonii może zostać zakazany.

• Wymagania w zakresie zdrowia zwierząt, mające zastosowanie do 

wołowiny i podrobów wołowych przeznaczonych do wywozu do 

Japonii z Polski, weszły w życie w dniu 1 sierpnia 2014 roku22.

4. Wymagania dotyczące uboju 
bydła i obróbki wołowiny 
przeznaczonej na rynek japoński (EVP)

Program Weryfikacji Eksportu (Export Verification Program), tzw. 

“EVP”23 określa specyficzne wymagania dotyczące obróbki produk-

tów przez podmioty uprawnione do eksportu wołowiny i podro-

bów wołowych z Polski do Japonii. EVP stosuje się jako dokument 

uzupełniający do rozporządzeń polskich oraz unijnych, ale może 

także zawierać odniesienia do wymogów lokalnych. W Polsce pra-

widłowość wdrażania EVP nadzoruje Główny Lekarz Weterynarii 

i realizuje swoje zadania w tym zakresie z ramienia Głównego In-

spektoratu Weterynarii na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi w Polsce. Wymagania określone w EVP weszły w życie z dniem 

1 sierpnia 2018 roku, czyli w dniu zniesienia przez japońskie władze 

embarga na wołowinę i podroby wołowe z Polski. 

22 Oficjalna wersja „Wymagań”, zamieszczona na stronie japońskiego Mini-

sterstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Rybołówstwa, w wersji językowej angielskiej i 

japońskiej, dostępna jest pod poniższym linkiem: http://www.maff.go.jp/aqs/

hou/require/pdf/pl_beef_req2.pdf. 

23 Oficjalna wersja „Wymagań”, zamieszczona na stronie japońskiego Mini-

sterstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej, w wersji językowej angielskiej i 

japońskiej, dostępna jest pod poniższym linkiem:  https://www.mhlw.go.jp/

file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/poland_3.pdf.
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6. Lista polskich podmiotów 
uprawnionych do eksportu na rynek 
japoński wołowiny i podrobów 
wołowych

Według stanu na dzień 17 marca 2020 roku, do eksportu wołowi-

ny i podrobów wołowych na rynek japoński uprawnionych jest 28 

zakładów z Polski. 

Zakłady mięsne, ubojnie i chłodnie mogą aplikować w dowolnym 

momencie o przyznanie uprawnień eksportowych w celu rozpo-

częcia eksportu wołowiny na rynek japoński. Mogą to uczynić za 

pośrednictwem swojego lokalnego oddziału Państwowej Inspekcji 

Weterynaryjnej. Komplet dokumentów składających się na wniosek 

jest wtedy wysyłany do Japonii przez Główny Inspektorat Wetery-

naryjny i na tej podstawie przedsiębiorca może nabyć uprawnienia 

do eksportu. Audyt indywidualny danego zakładu nie jest w tej sy-

tuacji konieczny. Na wniosek strony japońskiej, mogą być wyma-

gane uzupełnienia do dokumentacji. Służby japońskie zastrzegają 

sobie również prawo do ewentualnych audytów kontrolnych, które 

mogą być przeprowadzone w przyszłości.

Lista zakładów stanowi Załącznik nr 1 

(https://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/facility/attach/pdf/seijo-

-building-677.pdf).

5. Wymagania dotyczące obróbki 
ozorów wołowych eksportowanych 
na rynek japoński

Japońskie służby weterynaryjne wymagają, aby ozory wołowe 

przeznaczone na eksport do Japonii były wycinane w specjalny 

sposób. Pełna procedura wraz ze schematami i ilustracjami zosta-

ła przygotowana przez Główny Inspektorat Weterynaryjny (ostat-

nia wersja z 18.10.2016 roku) i stanowi Załącznik nr 5. Procedura 

powinna być wdrożona w  zakładach mięsnych, które uzyskały 

zgodę na eksport wołowiny i wyrobów z mięsa wołowego do Ja-

ponii. Nadzór nad jej stosowaniem należy do obowiązków powia-

towych lekarzy weterynarii.

W wyniku rozbioru głowy, pozyskiwane są języki wraz z powią-

zanymi tkankami, takimi jak: węzły chłonne, gruczoły ślinowe, 

migdałki czy tkanka tłuszczowa. Odcięcie języka od pozostałych 

tkanek może odbywać się wyłącznie w rzeźni poprzez wykonanie 

poprzecznego cięcia w  kierunku przednim do wyrostka języko-

wego kości gnykowej. Cięcie powinno być wykonane w taki spo-

sób, aby usunąć migdałki podniebienne i językowe, które według 

władz weterynaryjnych Japonii, stanowią materiał szczególnego 

ryzyka (SRM). 

Pomimo obowiązywania wyżej wskazanych procedur, w  ostat-

nich kilku latach zdarzały się przypadki wysyłania przez zakłady 

mięsne z Polski ozorów wołowych przeznaczonych do spożycia 

w  Japonii, a  wyciętych niezgodnie z  japońskimi wymaganiami. 

Konsekwencją takich sytuacji jest zatrzymanie na granicy przez 

japońskie służby weterynaryjne kwestionowanych partii ozorów. 

Dla polskiego eksportera oznacza to konieczność poniesienia do-

datkowych kosztów związanych z  przechowaniem, odesłaniem 

lub utylizacją kwestionowanej partii ozorów. Ponadto, podważa 

wiarygodność w oczach japońskiego kontrahenta i może prowa-

dzić do zerwania współpracy oraz spadku zaufania Japończyków 

wobec innych zakładów z Polski.
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umowy handlowe, odpowiednio zabezpiecza prawo UE do regu-

lowania usług publicznych, takich jak publiczna służba zdrowia, 

edukacja publiczna czy usługi społeczne. Postanowienia dotyczą-

ce handlu elektronicznego to najbardziej ambitne zapisy, jakie UE 

kiedykolwiek zawarła z jakimkolwiek partnerem handlowym w tym 

obszarze. W sposób zrównoważony odzwierciedlają one interesy 

europejskich jak i  japońskich przedsiębiorstw oraz konsumentów. 

Ta część umowy zawiera także, po raz pierwszy w historii umów 

UE, klauzulę umożliwiającą wprowadzenie postanowień dotyczą-

cych transgranicznego przepływu danych i ochrony danych oso-

bowych. Umowa zapewnia wysoki poziom ochrony praw własno-

ści intelektualnej, m.in. w odniesieniu do egzekwowania tych praw 

oraz zawiera szczegółowe przepisy dotyczące prawa autorskiego 

przewidujące jego lepszą ochronę. Gwarantuje ochronę ponad 

200 produktów spożywczych, win i napojów spirytusowych (w tym 

dwóch produktów polskich: Polska Wódka i  Wódka „Żubrówka”), 

które w  UE chronione są za pomocą oznaczeń geograficznych, 

zgodnie z  art. 23 porozumienia WTO w  sprawie Handlowych 

Aspektów Praw Własności Intelektualnej (TRIPS). Dokument po raz 

pierwszy w historii umów zawieranych przez UE, zawiera postano-

wienia dotyczące ładu korporacyjnego, dla których inspiracją były 

postanowienia Kodeksu ładu korporacyjnego opracowanego przez 

Organizację Współpracy Gospodarczej i  Rozwoju (OECD), które 

to odzwierciedlają także najlepsze praktyki UE i Japonii stosowane 

w tej dziedzinie. Umowa zawiera kompleksowy rozdział dotyczący 

handlu i zrównoważonego rozwoju, za sprawą którego handel ma 

wspierać ochronę środowiska i rozwój społeczny oraz przyczyniać 

się do zrównoważonej gospodarki leśnej i  zrównoważonego za-

rządzania zasobami rybnymi. W rozdziale tym określono również, 

w jaki sposób społeczeństwo obywatelskie będzie zaangażowane 

w jego wykonywanie i monitorowanie. Zawiera ona również zobo-

wiązanie do wdrożenia Porozumienia paryskiego w sprawie zmian 

klimatu. Ponadto umowa ustanawia specjalny mechanizm prze-

glądu dla realizacji tego rozdziału. Porozumienie zawiera również 

kompleksowy rozdział poświęcony małym i średnim przedsiębior-

stwom (MŚP). Jego przepisy są tak skonstruowane, by MŚP w pełni 

skorzystały z możliwości, jakie oferuje umowa25.

25 Departament Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Rozwoju.

z UE objęta okresami przejściowymi to 9%, a wartość unijnego im-

portu z Japonii objętego okresami przejściowymi to 24%. Do istot-

nych w zakresie liberalizacji osiągnięć UE należy zaliczyć m.in. 

• pełną liberalizację, po okresie przejściowym, eksportu produk-

tów rolno-spożywczych – twarde sery dojrzałe, makaron, nie-

które wyroby cukiernicze; 

• pełną liberalizację z chwilą wejścia umowy w życie, win i win 

musujących; 

• japońskie koncesje prowadzące z czasem do pełnej liberalizacji 

w przypadku mięsa wieprzowego;  

• poprawę warunków dostępu do rynku japońskiego dla unijnych 

eksporterów wołowiny oraz wszystkich innych niż ww. serów; 

• liberalizację całego europejskiego eksportu towarów przemy-

słowych, w  tym także obuwia i  wyrobów ze skóry, które od 

dawna napotykały na istotne ograniczenia w  dostępie do ja-

pońskiego rynku. Umowa 

EPA to także nowe możliwości uczestnictwa w  postępowaniach 

przetargowych zamówień publicznych dla oferentów z UE. Japonia 

otworzyła dostęp do zamówień na szczeblu niższym niż centralny 

do 89 podmiotów (m.in. uniwersytety, szpitale i centra badawcze), 

a także do swoich 48 „głównych miast” z liczbą mieszkańców prze-

kraczającą 300 tys. osób (ok. 15% ludności Japonii). Wyraziła też 

zgodę na zniesienie, rok po wejściu w  życie umowy EPA, „Klau-

zuli bezpieczeństwa operacyjnego” w  przypadku przedsiębiorstw 

unijnych działających na rynku przewozów kolejowych. Doku-

ment przewiduje ograniczenie technicznych i regulacyjnych barier 

w  handlu towarami takich jak np. konieczność przeprowadzania 

podwójnych testów w sektorach pojazdów silnikowych, elektroni-

ki, produktów leczniczych i wyrobów medycznych, ekotechnologii. 

Porozumienie przewiduje liberalizację handlu usługami, inwestycji 

oraz handlu elektronicznego, co oznacza m.in. lepszy dostęp do 

rynku japońskiego dla polskich przedsiębiorstw usługowych i solid-

ne podstawy ograniczające dyskryminacyjne traktowanie unijnych 

inwestorów w Japonii. Umowa zawiera też przekrojowe postano-

wienia dotyczące jasnych zasad budowania wewnętrznych regula-

cji krajowych i ramy dla tworzenia umów w sprawie wzajemnego 

uznawania kwalifikacji zawodowych. Podobnie jak wszystkie inne 

1. Główne założenia umowy 
o wolnym handlu UE-Japonia

Umowa została podpisana w dniu 17 lipca 2018 roku podczas 

szczytu UE-Japonia w Tokio, na podstawie Decyzji Rady (UE) 

2018/966 z 6 lipca 2018 roku, a weszła w życie 1 lutego 2019 

roku. Celem Umowy EPA było utworzenie strefy wolnego 

handlu między UE i Japonią, a tym samym otwarcie nowych 

możliwości w dziedzinie handlu i inwestycji, przede wszystkim 

poprzez lepszy dostęp towarów i usług do rynków oraz udo-

skonalone zasady handlu. Umowa ma doprowadzić do po-

wstania silniejszych relacji gospodarczych z trzecią (poza UE) 

największą gospodarką świata pod względem PKB. To najwięk-

sza i najbardziej kompleksowa umowa gospodarcza zawarta 

dotychczas zarówno przez UE jak i Japonię. Eliminuje cła oraz 

inne przepisy ograniczające handel, zasadniczo do całej wy-

miany handlowej towarami przemysłowymi i dużej części wy-

miany handlowej towarami rolnymi. Istotnie wykracza też poza 

istniejące zobowiązania stron w ramach Światowej Organizacji 

Handlu (WTO) w takich obszarach jak np.: usługi, zamówienia 

publiczne, bariery pozataryfowe i ochrona praw własności in-

telektualnej, w  tym oznaczenia geograficzne. We wszystkich 

tych obszarach Japonia zgodziła się przyjąć nowe zobowią-

zania, jakich władze tego kraju nie były dotychczas gotowe 

zaakceptować. Z  chwilą wejścia w  życie Umowy, Japonia 

dokonała liberalizacji 91% wartości swojego importu z UE. Na 

koniec okresów przejściowych (stopniowego znoszenia ceł) 

liberalizacja obejmie 99% wartości importu z  UE. Pozostały 

1% zostanie częściowo zliberalizowany przez wprowadzenie 

kontyngentów taryfowych oraz obniżonych stawek celnych 

w rolnictwie. Z punktu widzenia pozycji taryfy celnej, z chwi-

lą wejścia Umowy EPA w  życie, Japonia w  pełni liberalizuje 

86% swoich pozycji taryfowych, a po 15 latach 97%. Dokument 

przewiduje przejściowe okresy liberalizacji, które po stronie 

Japonii mogą wynosić do 15 lat (rolnictwo), a po stronie UE 

do 7 lat (branża samochodowa). Wartość japońskiego importu 
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dotyczących wołowiny poddawanej działaniu hormonów i organi-

zmów zmodyfikowanych genetycznie GMO. Konsumenci z Japonii 

podzielają te same obawy odnośnie do GMO, co konsumenci eu-

ropejscy. Podobnie jak UE, Japonia ma restrykcyjne przepisy w za-

kresie GMO.

Chociaż UE dopuszcza import wołowiny z Japonii, Japonia (po-

dobnie jak UE) zakazuje stosowania hormonów w odniesieniu do 

wołowiny. Nawet w przypadku przetworzonych produktów z wo-

łowiny pochodzących z Japonii, przy produkcji których wykorzy-

stuje się importowaną wołowinę, w Japonii – podobnie jak w Eu-

ropie – obowiązują restrykcyjne przepisy dotyczące przetwórstwa.

W odniesieniu do przetworów mięsnych, cła importowe, zarówno 

na wędliny, jak i  kiełbasy, zostaną stopniowo zniesione. Jednak-

że, z uwagi na krótką przydatność do spożycia wędlin, szansa na 

zwiększenie ich importu jest znikoma, natomiast w odniesieniu do 

kiełbas, istnieje szansa na wzrost importu dzięki zniesieniu ceł, pod 

warunkiem dostosowania ich walorów smakowych do preferencji 

Japończyków. 

Z chwilą wejścia w życie umowy stawki celne na mięso wołowe 

zostały obniżone z 38,5% do 25%. Docelowo (w 2034 roku) zostaną 

obniżone do poziomu 9%. 

2. Perspektywy dla polskiego 
producenta mięsa wołowego

Dzięki umowie o wolnym handlu między UE a Japonią, kraj ten 

zniósł natychmiast cła na ponad 90 % eksportowanych przez Unię 

Europejską produktów rolnych, a w ciągu 15 lat obowiązujące ak-

tualnie taryfy celne ulegną całkowitemu zniesieniu. Dzięki temu, 

produkty europejskie będą bardziej dostępne cenowo i  jeszcze 

bardziej atrakcyjne dla konsumentów z Japonii. Eksport przetwo-

rzonych produktów spożywczych z  UE do Japonii może wzro-

snąć nawet o  180%, co przełożyłoby się na nawet 10 mld EUR 

dodatkowej sprzedaży.

UE pragnie również wyeliminować inne bariery handlowe, takie 

jak niejasne przepisy i  regulacje w  Japonii, aby ułatwić europej-

skim producentom eksport do Japonii. Niektóre produkty są jed-

nak zbyt wrażliwą kwestią dla Japonii, aby możliwe było całkowi-

te zniesienie ceł na nie obowiązujących. W  takich przypadkach, 

umowa o wolnym handlu UE-Japonia doprowadzi do zwiększenia 

kontyngentów bezcłowych lub obniżenia ceł na produkty z  Unii 

Europejskiej. Przy niższych taryfach celnych, mniejszej biurokracji 

i  wyższych kontyngentach, europejskim rolnikom i  producentom 

zdecydowanie łatwiej będzie eksportować i wykorzystywać nowe 

możliwości rynkowe.

Podobnie jak wszystkie umowy o handlu, których UE jest sygnata-

riuszem, umowa z Japonią nie będzie miała wpływu na europejskie 

normy bezpieczeństwa produktów, w tym normy dotyczące pro-

duktów spożywczych i rolnych. Podobnie jak w UE w Japonii obo-

wiązują bardzo restrykcyjne normy dotyczące produktów, w  tym 

produktów spożywczych i rolnych. Co więcej, w UE i Japonii obo-

wiązują najwyższe standardy ochrony konsumentów na świecie. 

Dzięki umowie, standardy te zostaną wzmocnione.

Umowa o  partnerstwie gospodarczym między UE a  Japonią nie 

zmieni unijnych przepisów
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3. Perspektywy dla polskich producentów wołowiny na rynku japońskim – 
szanse i zagrożenia (analiza metodą SWOT)

Mocne strony eksportu polskiej wołowiny  
na rynek japoński

Słabe strony eksportu polskiej  
wołowiny na rynek japońskim

• Konkurencyjność cenowa (relatywnie 

niskie, w porównaniu do konkurencji, 

koszty produkcji).

• Produkcja w większości pochodząca 

z wolnego wypasu bydła.

• Produkcja bez zastosowania hor-

monów i antybiotyków.

• Gospodarstwa rolne i pastwiska 

ulokowane w czystych, zielonych i ma-

lowniczych terenach Polski.

• Produkcja przyjazna środowisku, co jest 

coraz bardziej doceniane przez japońs-

kich konsumentów.

• Obecność Polski w strukturach Unii 

Europejskiej, co zapewnia zachowanie 

i odpowiednią kontrolę norm bezpiec-

zeństwa żywności.

• Obecność na rynku japońskim (nie 

trzeba budować pozycji „od zera”).

• Rosnący wolumen eksportu, co daje 

możliwość zwiększenia sprzedaży 

również do Japonii.

• Brak negatywnych konotacji związa-

nych z Polską i żywnością pochodzenia 

polskiego.

• Rozbudowana infrastruktura trans-

portowa (drogi, koleje, porty). Bez-

pośrednie połączenie lotnicze na trasie 

Warszawa-Tokio (cargo).

• Niska rozpoznawalność Polski i polskiej 

oferty eksportowej – zarówno przez 

świat biznesu, jak i konsumentów 

japońskich.

• Walory smakowe, zapachowe oraz 

struktura mięsa nie są najlepiej oceni-

ane przez japońskich konsumentów 

(opinia obecnych importerów i dystryb-

utorów polskiej wołowiny).

• Brak rozpoznawalnej marki polskiej 

wołowiny (takiej jak na przykład „US 

Beef” czy „Aussie Beef”).

• Brak spójnej i długoterminowej strategii 

promocji sprzedaży na rynek japoński. 

Dotychczas pojedynczy producenci 

działali na własną rękę.

• Słabe przygotowanie polskich przed-

siębiorców do ekspansji na rynek 

japoński. Brak cierpliwości w kontak-

tach z potencjalnymi kontrahentami.

• Pojawiające się problemy z zachowan-

iem wyśrubowanych norm jakościo-

wych – dotyczy obróbki, pakowania, 

przygotowania do wysyłki mięsa.

Szanse na przyszłość Przeszkody i ryzyka

• Umowa o wolnym handlu pomiędzy 

Unią Europejską i Japonią zmniejszająca 

obciążenia celne, co zwiększy konkuren-

cyjność cenową polskiej wołowiny.

• Spadek produkcji japońskiej wołowiny, 

który będzie musiał zostać zbalansowany 

zwiększonym importem.

• Zmiana preferencji żywieniowych 

Japończyków. Młodsze pokolenia 

preferują jedzenie w stylu zachodnim.

• Wzrost liczby turystów i wydatków 

ponoszonych przez nich na żywność 

(z wyłączeniem okresu pandemii COV-

ID-19).

• Zwiększająca się sprzedaż żywności 

przetworzonej i gotowej do spożycia. 

Konsumenci nie zwracają uwagi na 

pochodzenie składników, ale na produkt 

finalny. 

• Rosnący rynek żywności halal. 

• Możliwość eksportu do Japonii wołow-

iny ekologicznej/organicznej (certy-

fikowanej), dla której popyt szybko się 

zwiększa.

• Możliwość specjalizacji – np. eksport 

podrobów, w tym ozorów wołowych.

• Rozważenie rozpoczęcia hodowli ras 

typu wagyu i ubiegania się o możliwość 

eksportu na rynek japoński.

• Bariery językowe (słabe posługi-

wanie się językami obcymi przez 

Japończyków) oraz wynikające ze 

specyficznej kultury biznesowej.

• Bardzo konkurencyjny rynek, zdom-

inowany przez takie kraje, jak: USA, 

Australia i Nowa Zelandia.

• Skomplikowane i czasochłonne pro-

cedury importowe.

• Spadek populacji Japonii, co przełoży 

się na obniżenie konsumpcji.

• Ryzyko nagłego wstrzymania całego 

eksportu mięsa wołowego z Polski do 

Japonii. Japonia nie uznaje zasad re-

gionalizacji w przypadku wystąpienia 

zagrożeń związanych z chorobami 

zwierząt.

• Przedłużająca się epidemia COV-

ID-19. Utrudnienia w podróżowan-

iu, udziale w targach i spotkaniach 

biznesowych, co może osłabić relacje 

z japońskimi partnerami.
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ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1. Lista podmiotów zatwierdzonych na rynek Japonii 

w zakresie mięsa wołowego oraz produktów z mięsa wołowego 

(wg stanu na 25.11.2020 roku) / The list of meat establishments 

approved for export of beef meat and beef meat products to the 

Japanese market.

Załącznik nr 2. Lista japońskich importerów mięsa wołowego.

Załącznik nr 3. Lista japońskich przetwórców mięsa wołowego.

Załącznik nr 4. Wzór świadectwa zdrowia dla mięsa wołowego 

i podrobów wołowych.

Załącznik nr 5. Procedura dotycząca specjalnego sposobu wycina-

nia ozorów u bydła przeznaczonych na eksport na rynek Japonii.

Źródła fotografii w dokumencie: 

adobestock.com 

Tomasz Siwak 
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Załącznik 1

Lista podmiotów zatwierdzonych na rynek Japonii w zakresie 

mięsa wołowego oraz produktów z mięsa wołowego / The list of 

meat establishments approved for export of beef meat and beef 

meat products to the Japanese market

Weterynaryjny numer 
identyfikacyjny/ Veterinary 

approval number

Nazwa zakładu/Name 
of the establishment

Adres zakładu/Address 
of the establishment

Zakres działalności do 
zatwierdzenia na rynek 

Japonii* / Scope of 
activity to be approved 

for the market of 
Japan*

Data zatwierdzenia 
zakładu/ Date of estab-

lishment approval
Uwagi

1 02043801

OSI POLAND FOOD-
WORKS SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ OD-
POWIEDZIALNOŚCIĄ

56-200 Góra 
Chróścina 3a

SH, CP 04.12.2017

Zniesiony zakaz impor-
tu mięsa wołowego i 

produktów mięsnych od 
13 lutego 2018 roku / Ban 
on the import of beef and 
beef meat products lifted 
from February 13, 2018

2 06011101 KAROL Sp. z o.o. Sp. k.
Strzakły 55

21-560 Międzyrzec 
Podlaski

CS 06.08.2014

3 06140205
PINI BEEF Sp. z o. o. 

z siedzibą w Warszawie, 
Oddział w Końskowoli

24 – 130 Końskowola
ul. Żyrzyńska 44

SH, CP,CS 06.08.2014

4 10041101
Snowman Foods Solution 

Sp. z o.o.
Walew 29

99-107 Daszyna
CS, CP 04.03.2020 r.

5 10060204
Zakład Mięsny „ZBYSZKO” 

Zbigniew Kruk

95-020 Andrespol ul. 
Słowiańska 9 Bedoń 
Wieś Oddział: Zakład 
Uboju i Przetwórstwa 

Mięsa 95-020 Andrespol 
ul. Brzezińska 46 Nowy 

Bedoń

SH, CP 05.07.2018
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6 10203802 Milex Meat Sp. z o. o.
Niesułków 72, 95-010 

Stryków
SH, CP 07.11.2014

7 12034202

„RUBIN” Spółka z ogran-
iczoną odpowiedzial-

nością
Spółka Komandytowo - 

Akcyjna

32-543 Myślachowice
ul. Płocka 83

CP 07.08.2014

8 12103801

Firma Handlowo – Usłu-
gowa

„MIPOL” Sp. j.
P. Mikulec, M. J. B. Plata

33-340 Stary Sącz,
Moszczenica Wyżna 72

SH, CP 07.08.2014

9 12630215
„SOKOŁÓW”

Spółka Akcyjna
Oddział w Tarnowie

33-102 Tarnów,
ul. Klikowska 101

SH,CP,CS 06.07.2015

10 14030205 ARTUS II Spółka z o.o.
08-480 Maciejowice ul. 

Polikowska 8a
SH, CP 23.11.2017

11 14113803
Eco-Beef Ubojnia Sp. z 

o.o.

06-211 Płoniawy-Bra-
mura,

Węgrzynowo 179
SH 25.11.2015

12 14260112
ZAKŁADY-MIĘSNE 

MOKOBODY Sp. z o.o.
08-124 Mokobody

ul. Zielona 4
SH 06.08.2014

13 14353802
PPHU „BARTEK” Ubojnia 

Zwierząt S.J.
W. Bartosiak, R. Nasiadko

07-203 Somianka
Wólka Somiankowska 11

SH, CP 12.05.2015

14 20023804
ABP POLAND SP z o.o.

62-045 Pniewy
ul. Wspólna 1

16-080 Tykocin
ul. Sokołowska 32

SH, CP 06.08.2014

15 20033804

“BEEF-MAREK”
Marek Zbigniew Zakrze-

wski
Zakrzewo Zalesie 1

07-324 Szulborze Wielkie
Zakład Ubojowy

17-120 Brańsk
Brzeźnica 67A

SH, CP 07.08.2014

16 20130101
Zakłady Mięsne ,,Łu-
niewscy” Eugeniusz 

Łuniewski

18-214 Klukowo Kostry 
Śmiejki 12

SH,CP 15.07.2016

17 24043802

Henryk Kowalczyk
Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno-Usłu-
gowo-Handlowe

42-262 Poczesna, Bargły
ul. Śląska 95

SH, CP 20.02.2017



STRATEGIA EKSPANSJI POLSKICH PRODUCENTÓW MIĘSA WOŁOWEGO NA JAPOŃSKI RYNEK (aktualizacja)

18 24090201
Zakłady Mięsne ,,JÓZAN’’

Anna Kaczorowska

42-350 Koziegłowy
 Rzeniszów

ul. Zielona 21
SH 07.08.2014

19 24091101
Zakłady Mięsne “JÓZAN” 

Anna Kaczorowska
42-350 Koziegłowy

Rzeniszów ul. Zielona 21
CS 07.08.2014

20 24094202 „ECO-BEEF” Sp. z o.o.
42-350 Koziegłowy,

Rzeniszów, ul. Zielona 21
CP 11.02.2015

21 28140104
ZAKŁAD UBOJU BYDŁA     

BISKUPIEC Sp. z o.o.

11-300 Biskupiec
 Biskupiec - Kolonia 

Druga
ul. Olsztyńska 3

SH, CP 30.10.2020

22 30051101 PAGO Sp. z o.o.
62-065 Grodzisk Wlkp.,

ul. Fabryczna 14
CS 06.08.2014

23 30063801
Zakład Przemysłu Mięs-

nego
 Biernacki Sp. z o.o.

63-200 Jarocin
Golina

ul. Dworcowa 47d
SH, CP, CS 06.08.2014.

24 30094205 EUROBEEF Sp. z o. o
62-600 Koło
ul. Klonowa 9

CP 06.08.2014

25 30074202 MCKEEN-BEEF Sp. z o.o.
62-850 Lisków

ul. Spółdzielców 13
CP 05.04.2017

26 30140304
ABP Poland Sp. z o.o.

ul. Wspólna 1,
62-045 Pniewy

Kłosowice 31,
64-410 Sieraków

CP, CS 17.12.2014

27 30243801 ABP Poland Sp. z o.o.
62-045 Pniewy
ul. Wspólna 1

SH 16.12.2014

28 30270106
MCKEEN-BEEF UBOJNIA 

Sp. z o.o.
62-730 Dobra

Linne 47
SH, CS 14.07.2017



STRATEGIA EKSPANSJI POLSKICH PRODUCENTÓW MIĘSA WOŁOWEGO NA JAPOŃSKI RYNEK (aktualizacja)

Nazwa firmy/ Name of 
the company

Adres siedziby/ HQ address
Kod pocz-

towy/ Post-
al code

Tel. kontaktowy/ 
Tel. number

Numer fax/ Fax 
number

Strona internetowa/ Website
E-mail kontaktowy/ Company’s 

email

1 Natori Co., Ltd. 5-5-1, Oji, Kita-ku, Tokio, Japonia 14-8611 81-3-53908111 81-3-53908111
https://www.natori.co.jp/en/outline.

html
support@natori.co.jp

2 Yonekyu Corporation
1259, Terabayashi, Okanomiya, 

Numazu, Shizuoka, Japonia
410-8530 81-55-9261510 81-55-9225345 http://www.yonekyu.co.jp khinsitu@yonekyu.co.jp

3 Pro Meat K.K.
7-7 Ichiba, Nagano, Nagano, 

Japonia
381-2202 81-26-2843355 81-26-2846044 http://www.promeat.co.jp diego@promeat.co.jp

4 Hanew Foods, Inc.
2-11-16, Minami Senba, Chuo-ku, 

Osaka, Osaka, Japonia
542-0081 81-6-62529774 81-6-62520869

https://hanewfoods.com/

about/#tab3
t-sakai@hannan.co.jp

5 Central Foods Co., Ltd.
2-15-7, Nishi-Gotanda, Shinaga-

wa-ku, Tokio, Japonia
141-0033 81-3-57456801 81-3-57456831 http://www.centralfoods.co.jp https://ssl.centralfoods.co.jp/

6 Amai Meat, Ltd.
4-12-29, Shibaura, Minato-ku, 

Tokio, Japonia
108-0023 81-3-34570611 81-3-34570616 http://www.amai-meat.co.jp tokubai-amai@amai-meat.co.jp

7 Ishii Food Co., Ltd.
2-7-17, Honcho, Funabashi, Chi-

ba, Japonia
273-8690 81-47-4350141 81-47-4350151 http://www.ishiifood.co.jp

https://www.ishiifood.co.jp/con-
tact.php

8 Sunny Side, Inc.
87, Ro, Minami-shinbo-machi, 
Kanazawa, Ishikawa, Japonia

920-0064 81-76-2374129 81-76-2381613 http://www.e-sunnyside.co.jp
http://www.e-sunnyside.co.jp/

contact/

9 Vestey Foods Japan
YBP West Tower 11F, 134 Godo-
gaya-cho, Jokohama, Japonia

240-0005 81-45-3396552 81-45-3331444 http://www.vesteyfoods.jp m.noguchi@vesteyfoods.jp

10 Cosmofoods Co.Ltd.
2-4-11, Chibune, Nishi-Yodoga-

wa, Osaka, Japonia
555-0013 81-6-64750762 81-6-64755167 http://www.cosmofoods-ss.co.jp t-ysyk75@cosmosfoods-ss.co.jp
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STRATEGIA EKSPANSJI POLSKICH PRODUCENTÓW MIĘSA WOŁOWEGO NA JAPOŃSKI RYNEK (aktualizacja)

11 NH Foods Ltd
3-11-36, Mita, Minato-ku, Tokio, 

Japonia
108-0073 81-3-54418511 https://www.nipponham.co.jp/eng/ a.kaneda@nipponham.co.jp

12 Triad Co., Ltd
4-7-16 Kudan-Minami, Chiyo-

da-ku, Tokio, Japonia
102-0074 81-3-52158967 hiroshi.hayakawa@triad-co.jp

13 Saiboku Co., Ltd
546, Shimo-Otonisawa, Hidaka, 

Saitama, Japonia
350-1221 81-42-9892221 81-42-9897933 http://www.saiboku.co.jp

tonton@saiboku.co.jp; https://
www.saiboku.co.jp/contact/busi-

ness/

14 Kamakura Ham Tamioka
961, Iwase, Kamakura, Kanagawa, 

Japonia
247-0051 81-467-442186 81-467-451503

http://www.kamakuraham-tomioka.

co.jp
info@kamakuraham-tomioka.

co.jp

15 Prima Meat Packers, Ltd.
Shinagawa Seaside West Tower, 
4-12-2, Higashi-Shinagawa, Shi-

nagawa, Tokio, Japonia
140-8529 81-3-63861800

https://www.primaham.co.jp/en/

company/profile.html
https://www.primaham.co.jp/

soudan/form.php

16 Delifresh Foods, K.K.
600, Arai, Honjo, Saitama, 

Japonia
367-0075 81-495-224141 81-495-224911 http://www.dff.co.jp/ delifresh@dff.co.jp

17 Starzen Co., Ltd.
Konan Building, 2-5-7 Konan, 

Minato-ku, Tokio, Japonia
108-0075 81-3-57832538 https://www.starzen.co.jp/en/

https://www.starzen.co.jp/con-
tact/index.html

18
Nippon Steel Trading Cor-

poration
8-5-27, Akasaka, Minato-ku, 

Tokio, Japonia
107-0052 81-3-54125001 81-3-54125101

https://www.nst.nipponsteel.com/

en/business/food/
https://www.nst.nipponsteel.

com/en/contact/input

19 Matsuda Sangyo
6F Shinjuku Nomura Bldg., 1-26-

2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokio, Japonia

163-0590 81-3-53810001

https://www.matsuda-sangyo.co.jp/

en/business/food/products/index.

html

https://www.matsuda-sangyo.
co.jp/CGI/en_contact/form.cgi

20 Watasei Co., Ltd.
5-6-6 Higashishukugo, Ut-
sunomiya City, Tochigi-ken, 

Japonia
321-0953 81-28-6343474 81-28-6338921

https://www.rakuten.ne.jp/gold/pre-

mium-deli/conpany.html

21
https://www.rakuten.ne.jp/
gold/premium-deli/con-

pany.html

5F Ginza First Bldg., 1-10-6 Gin-
za, Chuo-ku, Tokio, Japonia

104-0061 81-3-3538 5721 81-3-45636627
http://www.kanematsu-foods.com/

business/index.html
http://www.kanematsu-foods.

com/inquiry/index.html

22 Riez Company
1-15-203, Kinmitsu-cho, Ashiya, 

Hyogo, Japonia 
 659-0065 81-797 34 5201 http://www.riezcojp.com

riez@pop07.odn.ne.jp, wel-
come1@riezcojp.com

23 Fujita and Associates, Ltd. barniesmd@nifty.com

24 Kobe Bussan
876-1 Nakaisshiki, Inami-cho, 

Kako-gun, Hyogo-ken, Japonia
675-0063 81-79-4966534 81-79-4966620

https://www.kobebussan.co.jp/

english/
https://www.kobebussan.co.jp/

english/mail.php

25 SC Foods Co. Ltd.
13F, Sumitomo Corporation Take-

bashi Building, 1-2-2 Hitotsub-
ashi, Chiyoda-ku, Tokio, Japonia 

100-0003 
Spółdzielców 

13
81-3-63690111 81-3-63690201 https://www.scfoods.co.jp/

https://www.scfoods.co.jp/eng-
lish/form/

https://www.nipponham.co.jp/eng/
http://www.saiboku.co.jp
http://www.kamakuraham-tomioka.co.jp
http://www.kamakuraham-tomioka.co.jp
https://www.primaham.co.jp/en/company/profile.html
https://www.primaham.co.jp/en/company/profile.html
http://www.dff.co.jp/
https://www.starzen.co.jp/en/
https://www.nst.nipponsteel.com/en/business/food/
https://www.nst.nipponsteel.com/en/business/food/
https://www.matsuda-sangyo.co.jp/en/business/food/products/index.html
https://www.matsuda-sangyo.co.jp/en/business/food/products/index.html
https://www.matsuda-sangyo.co.jp/en/business/food/products/index.html
https://www.rakuten.ne.jp/gold/premium-deli/conpany.html
https://www.rakuten.ne.jp/gold/premium-deli/conpany.html
http://www.kanematsu-foods.com/business/index.html
http://www.kanematsu-foods.com/business/index.html
http://www.riezcojp.com
https://www.kobebussan.co.jp/english/
https://www.kobebussan.co.jp/english/
https://www.scfoods.co.jp/
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26
Toyota Tsusho Foods Cor-

poration
2-3-13, Konan, Minato-ku, Tokio, 

Japonia
108-0075 81-3-43068541 https://www.toyotsu-shokuryo.com/ contact@toyotsu-shokuryo.com

27
Tohzai Sangyo Boeki Co., 

Ltd.
17-8 Yushima, 2-chome, Bun-

kyo-ku, Tokio, Japonia
113-0034 81-3-38155445 81-3-38155560 https://www.marketentry.asia/

https://www.marketentry.asia/
contact.html

28 IBC Corporation
4F Nisshokan, 1-10 Nihonbashi 

Kabutocho, Chuo-ku, Tokio, 
Japonia

103-0026 81-3-36651900 81-3-36651818 http://www.ibc-corp.jp/
http://www.ibc-corp.jp/form/

index.cgi

29
Kawasho Foods Corpo-

ration

5F JFE Shoji Bldg., 7-1, Otemachi 
2-chome, Chiyoda-ku, Tokio, 

Japonia
100-0004 81-3-52031001

http://www.kawasho-foods.co.jp/

english/
info@kawasho-foods.co.jp

https://www.toyotsu-shokuryo.com/
https://www.marketentry.asia/
http://www.ibc-corp.jp/
http://www.kawasho-foods.co.jp/english/
http://www.kawasho-foods.co.jp/english/
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Załącznik 3

Lista japońskich producentów i przetwórców wołowiny i 

wyrobów z mięsa wołowego_2021

Nazwa firmy/ Name of 
the company

Adres siedziby/ HQ address
Kod pocz-

towy/ Post-
al code

Tel. kontaktowy/ 
Tel. number

Numer fax/ Fax 
number

Strona internetowa/ Website
E-mail kontaktowy/ Company’s 

email

1 Natori Co., Ltd. 5-5-1, Oji, Kita-ku, Tokio, Japonia 14-8611 81-3-53908111 81-3-53908111
https://www.natori.co.jp/en/outline.

html
support@natori.co.jp

2 Yonekyu Corporation
1259, Terabayashi, Okanomiya, 

Numazu, Shizuoka, Japonia
410-8530 81-55-9261510 81-55-9225345 http://www.yonekyu.co.jp khinsitu@yonekyu.co.jp

3 Hannan Corp.
2-11-16, Minami Senba, Chuo-ku, 

Osaka, Osaka, Japonia
542-0081 81-6-62529774 81-6-62520869 http://www.hannan.co.jp t-sakai@hannan.co.jp

4 Central Foods Co., Ltd.
2-15-7, Nishi-Gotanda, Shinaga-

wa-ku, Tokio, Japonia
141-0033 81-3-57456801 81-3-57456831 http://www.centralfoods.co.jp https://ssl.centralfoods.co.jp/

5 Amai Meat, Ltd.
4-12-29, Shibaura, Minato-ku, 

Tokio, Japonia
108-0023 81-3-34570611 81-3-34570616 http://www.amai-meat.co.jp tokubai-amai@amai-meat.co.jp

6 Ishii Food Co., Ltd.
2-7-17, Honcho, Funabashi, Chi-

ba, Japonia
273-8690 81-47-4350141 81-47-4350151 http://www.ishiifood.co.jp

https://www.ishiifood.co.jp/con-
tact.php

7 Sunny Side, Inc.
87, Ro, Minami-shinbo-machi, 
Kanazawa, Ishikawa, Japonia

920-0064 81-76-2374129 81-76-2381613 http://www.e-sunnyside.co.jp
http://www.e-sunnyside.co.jp/

contact/

8 NH Foods Ltd
3-11-36, Mita, Minato-ku, Tokio, 

Japonia
108-0073 81-3-54418511 https://www.nipponham.co.jp/eng/ a.kaneda@nipponham.co.jp

9 Triad Co., Ltd
4-7-16 Kudan-Minami, Chiyo-

da-ku, Tokio, Japonia
102-0074 81-3-52158967 hiroshi.hayakawa@triad-co.jp

10 Saiboku Co., Ltd
546, Shimo-Otonisawa, Hidaka, 

Saitama, Japonia
350-1221 81-42-9892221 81-42-9897933 http://www.saiboku.co.jp tonton@saiboku.co.jp

https://www.natori.co.jp/en/outline.html
https://www.natori.co.jp/en/outline.html
http://www.yonekyu.co.jp
http://www.hannan.co.jp
http://www.centralfoods.co.jp
http://www.amai-meat.co.jp
http://www.ishiifood.co.jp
http://www.e-sunnyside.co.jp
https://www.nipponham.co.jp/eng/
http://www.saiboku.co.jp
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11 Kamakura Ham Tamioka
961, Iwase, Kamakura, Kanagawa, 

Japonia
247-0051 81-467-442186 81-467-451503

http://www.kamakuraham-tomioka.

co.jp
info@kamakuraham-tomioka.

co.jp

12 Prima Meat Packers, Ltd.
Shinagawa Seaside West Tower, 
4-12-2, Higashi-Shinagawa, Shi-

nagawa, Tokio, Japonia
140-8529 81-3-63861800

https://www.primaham.co.jp/en/

company/profile.html
https://www.primaham.co.jp/

soudan/form.php

13 Delifresh Foods, K.K.
600, Arai, Honjo, Saitama, 

Japonia
367-0075 81-495-224141 81-495-224911 http://www.dff.co.jp/ delifresh@dff.co.jp

14 Starzen Co., Ltd.
Konan Building, 2-5-7 Konan, 

Minato-ku, Tokio, Japonia
108-0075 81-3-57832538 https://www.starzen.co.jp/en/

https://www.starzen.co.jp/con-
tact/index.html

15
Nippon Steel Trading Cor-

poration
8-5-27, Akasaka, Minato-ku, 

Tokio, Japonia
107-0052 81-3-54125001 81-3-54125101

https://www.nst.nipponsteel.com/

en/business/food/
https://www.nst.nipponsteel.

com/en/contact/input

16 Matsuda Sangyo
6F Shinjuku Nomura Bldg., 1-26-

2 Nishishinjuku, Shinjuku-ku, 
Tokio, Japonia

163-0590 81-3-53810001

https://www.matsuda-sangyo.co.jp/

en/business/food/products/index.

html

https://www.matsuda-sangyo.
co.jp/CGI/en_contact/form.cgi

17 Watasei Co., Ltd.
5-6-6 Higashishukugo, Ut-
sunomiya, Tochigi, Japonia

321-0953 81-28-6343474 81-28-6338921
https://www.rakuten.ne.jp/gold/pre-

mium-deli/conpany.html

18
Kanematsu Foods Corpo-

ration
5F Ginza First Bldg., 1-10-6 Gin-

za, Chuo-ku, Tokio, Japonia
104-0061 81-3-35385721 81-3-45636627

http://www.kanematsu-foods.com/

business/index.html
http://www.kanematsu-foods.

com/inquiry/index.html

19 Kobe Bussan
876-1 Nakaisshiki, Inami-cho, 

Kako, Hyogo, Japonia
675-0063 81-79-4966534 81-79-4966620

https://www.kobebussan.co.jp/

english/
https://www.kobebussan.co.jp/

english/mail.php

20 SC Foods Co., Ltd.
13F, Sumitomo Corporation Take-

bashi Building, 1-2-2 Hitotsub-
ashi, Chiyoda-ku, Tokio, Japonia

100-0003 81-3-63690111 81-3-63690201 https://www.scfoods.co.jp/
https://www.scfoods.co.jp/eng-

lish/form/

21 Nichiiku Co., Ltd.
2-11-22 Shinonome, Koto-ku, 

Tokio, Japonia
135-0062 81-3-35294120 81-3-35294127 https://www.niichiku.com/ https://www.niichiku.com/p5/

22
ITOHAM YONEKYU HOLD-

INGS INC.
1-6-21 Mita, Meguro-ku, Tokio, 

Japonia
153-0062 81-3-57238111 81-3-57232111

https://www.itoham-yonekyu-hold-

ings.com/
https://www.itoham-yon-

ekyu-holdings.com/inquiry/form/

23 Mansei Foods Co., Ltd.
23-22 Matsudo Shinden, Matsu-

do, Chiba, Japonia
270-2241 81-47-3318881 81-47-3652949

http://www.mansei-foods.co.jp/

ct01/
http://www.mansei-foods.co.jp/

contact/

24 SFoods, Inc.
1-22-13 Naruohama, Nishinomi-

ya, Hyogo, Japonia
663-8142 81-798-431065 81-798-431067 https://www.sfoods.co.jp/index.html

https://www.sfoods.co.jp/con-
tact/index.html

http://www.kamakuraham-tomioka.co.jp
http://www.kamakuraham-tomioka.co.jp
https://www.primaham.co.jp/en/company/profile.html
https://www.primaham.co.jp/en/company/profile.html
http://www.dff.co.jp/
https://www.starzen.co.jp/en/
https://www.matsuda-sangyo.co.jp/en/business/food/products/index.html
https://www.matsuda-sangyo.co.jp/en/business/food/products/index.html
https://www.matsuda-sangyo.co.jp/en/business/food/products/index.html
https://www.rakuten.ne.jp/gold/premium-deli/conpany.html
https://www.rakuten.ne.jp/gold/premium-deli/conpany.html
http://www.kanematsu-foods.com/business/index.html
http://www.kanematsu-foods.com/business/index.html
https://www.kobebussan.co.jp/english/
https://www.kobebussan.co.jp/english/
https://www.scfoods.co.jp/
https://www.niichiku.com/
https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/
https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/
http://www.mansei-foods.co.jp/ct01/
http://www.mansei-foods.co.jp/ct01/
https://www.sfoods.co.jp/index.html

