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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ
Α.1 Γενικά Φαρακτηριστικά Φώρας
Θ Ιαπωνία βρίςκεται ςτον Ειρθνικό Ωκεανό, ςτθ βορειοανατολικι Αςία, και αποτελείται από τζςςερα
μεγάλα νθςιά, το Hokkaido, το Honshu, το Shikoku και το Kyushu ςτα οποία προςτίκενται πολλά μικρότερθσ
ζκταςθσ.
Το ζδαφοσ τθσ Ιαπωνίασ χαρακτθρίηεται από υψθλι ςειςμικι δραςτθριότθτα. Επιπλζον, ςτθν Ιαπωνία
ςυγκεντρϊνεται το 10% των ενεργϊν θφαιςτείων παγκοςμίωσ. Οι ςειςμοί μικρισ ζνταςθσ είναι πολφ
ςυχνοί, και πολλοί από αυτοφσ γίνονται ελάχιςτα αιςκθτοί και δεν προκαλοφν ανθςυχία ςτον πλθκυςμό.
Γίνονται όμωσ και ςειςμοί μεγάλθσ ζνταςθσ, οι οποίοι προκαλοφν πολλά κφματα και ςοβαρζσ ηθμιζσ, όπωσ
ςυνζβθ με το ςειςμό τθσ Fukushima και το τςουνάμι του Μαρτίου 2011 ι τον ςειςμό του Kumamoto το
2016. Οι Ιάπωνεσ εφαρμόηουν αυςτθρά πρωτόκολλα ςτθν οικοδομι με ςκοπό τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων.
Τα κοιτάςματα άνκρακα, χαλκοφ, ψευδαργφρου, χρυςοφ, αργφρου και μολφβδου τυγχάνουν
εκμετάλλευςθσ ςε πολφ μικρι κλίμακα. Θ Ιαπωνία ειςάγει πετρζλαιο, φυςικό αζριο και μεγάλο μζροσ του
άνκρακα που καταναλϊνει. Το 2018, οι ειςαγωγζσ ορυκτϊν καυςίμων αντιπροςϊπευαν το 21,05% τθσ
ςυνολικισ αξίασ των ειςαγωγϊν. Το ποςοςτό αυτό μειϊκθκε μετά από αρκετά χρόνια αφξθςθσ και μετά τον
καταςτροφικό ςειςμό τθσ Fukushima - από 32,3% το 2014 ςε 21,05% το 2017.
Δεδομζνου ότι μεγάλο μζροσ των ςυνολικϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ ςε πρϊτεσ φλεσ είναι ειςαγόμενο, θ
Ιαπωνία είναι πολφ ευάλωτθ ςτισ διεκνείσ εξελίξεισ και θ ενεργειακι αςφάλεια αποτελεί κορυφαία
προτεραιότθτα τθσ ιαπωνικισ πολιτικισ. Τα μζτρα αφξθςθσ των αποκεμάτων αςφαλείασ και θ ενκάρρυνςθ
τθσ αυτόνομθσ ανάπτυξθσ παραγωγικϊν πθγϊν, αποτελοφν βαςικζσ προτεραιότθτεσ τθσ Ιαπωνικισ
οικονομικισ πολιτικισ.
To πολιτικό περιβάλλον ςτθν Ιαπωνία, χαρακτθρίηεται από ςτακερότθτα δεδομζνου ότι οι μεταβολζσ
ςτθν εξουςία, πραγματοποιοφνται ομαλά και χωρίσ κλυδωνιςμοφσ. Θ Ιαπωνία αποτελεί Συνταγματικι
Μοναρχία με δικοινοτικό κοινοβοφλιο (δίαιτα ι κοκάι). Το Σφνταγμα τζκθκε ςε ιςχφ το 1947. Αρχθγόσ του
κράτουσ είναι ο αυτοκράτορασ Naruhito, ο οποίοσ διεδζχκθ τον πατζρα του Akihito ςτισ 30 Απριλίου 2019.
Ο Αυτοκράτορασ αποτελεί ςφμβολο του κράτουσ και τθσ ενότθτασ του λαοφ. Οι γενικζσ εκλογζσ
πραγματοποιοφνται κάκε τζςςερα χρόνια. Οι εκλογζσ ςτθν Άνω Βουλι, που ονομάηονται επίςθσ Συμβοφλιο
ι Γερουςία, διεξάγονται κάκε τρία χρόνια και ςε κάκε πρόςκλθςθ ανανεϊνονται, εναλλακτικά, τα μιςά
μζλθ.
Το κεντρϊο «Φιλελεφκερο Δθμοκρατικό Κόμμα» (PLD), κυριαρχεί παραδοςιακά ςτθν πολιτικι ςκθνι.
Τον Δεκζμβριο του 2014 πραγματοποιικθκαν πρόωρεσ εκλογζσ, αμζςωσ μόλισ δθμοςιοποιικθκε ότι θ
χϊρα είχε ειςζλκει ςε φφεςθ. Ο Ρρωκυπουργόσ κ. Shizo Abe, παρουςίαςε τισ εκλογζσ αυτζσ ωσ ςιωπθρι
διαβοφλευςθ για τθ ςτρατθγικι οικονομικισ πολιτικισ του. Το PLD κζρδιςε και πάλι τθν πλειοψθφία με 291
ζδρεσ, ενϊ το κόμμα Komeito, ζλαβε 35 ζδρεσ οπότε διαμορφϊκθκε ιςχυρι κοινοβουλευτικι πλειοψθφία
326 από τισ 475 εδρϊν, για τον κυβερνθτικό ςχθματιςμό. Στισ 22 Οκτωβρίου 2017, διεξιχκθςαν εκλογζσ για
τθν Κάτω Βουλι (Shugiin). Σε αυτζσ, ο κυβερνθτικόσ ςυναςπιςμόσ πιρε και πάλι απόλυτθ πλειοψθφία. Τον
Σεπτζμβριο του 2018, ο Shinzo Abe επανεξελζγθ Ρρόεδροσ του PLD. Σε περίπτωςθ εξάντλθςθσ τθσ κθτείασ
του, κα είναι ο πρωκυπουργόσ ο οποίοσ κατζχει το πρωκυπουργικό αξίωμα για το μεγαλφτερο χρονικό
διάςτθμα ςτθν ιςτορία τθσ Ιαπωνίασ.
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Α.2 Δημογραφικά τοιχεία

Ο πλθκυςμόσ τθσ Ιαπωνίασ το 2018, ανζρχονταν ςε 126,3 εκατομμφρια, που αντιςτοιχεί ςτο 1,7% του
πλθκυςμοφ τθσ γθσ. Θ πυκνότθτα του πλθκυςμοφ, υπολογίηεται ςε 340,8 άτομα ανά τετρ. χλμ. (απογραφι
2015), κατατάςςοντασ τθν Ιαπωνία, ωσ τθν ενδζκατθ μεταξφ χωρϊν ι περιοχϊν με πλθκυςμό πάνω από 10
εκατομμφρια κατοίκουσ. Το 2018 ο πλθκυςμόσ των θλικίασ άνω των 15 ετϊν, ανιλκε ςε 111,08
εκατομμφρια. Το ζτοσ 1950, θ Ιαπωνία είχε πλθκυςμό 83.200.000.
Σφμφωνα με τθν απογραφι του 2015(πλζον πρόςφατα ςτοιχεία), ςτθν χϊρα ηουν 53,33 εκατομμφρια
ιδιωτικά νοικοκυριά, εξαιρουμζνων των «κεςμικϊν νοικοκυριϊν» (πχ φοιτθτζσ ςε ςχολικοφσ κοιτϊνεσ), εκ
των οποίων το 55,9% ιταν νοικοκυριά πυρθνικισ οικογζνειασ. Ο αρικμόσ των θλικιωμζνων νοικοκυριϊν ,
δθλαδι εκείνων με μζλθ θλικίασ 65 ετϊν και άνω, το 2015 ανζρχονταν ςε 21,71 εκατ. που αντιςτοιχεί ςτο
40,7% των ιδιωτικϊν νοικοκυριϊν.
Το εργατικό δυναμικό, δθλαδι το τμιμα του πλθκυςμοφ θλικίασ 15 ετϊν και άνω, επί του ςυνόλου των
απαςχολουμζνων και των ατόμων που είναι άνεργοι, αρικμεί 67,2 εκατομμφρια. Επιςθμαίνεται θ
αντιςτροφι τθσ μείωςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ που παρατθρικθκε ςτθ δεκαετία του 2000, αφοφ από
το 2013 και μετά, καταγράφεται αφξθςθ. Το εργατικό δυναμικό, το 2018, είναι αυξθμζνο κατά 470.000
(0,7%) για πζμπτο ςυνεχζσ ζτοσ αφξθςθσ. Θ κατανομι απαςχόλθςθσ του εργατικοφ δυναμικοφ, ζχει ωσ εξισ:
Ο πρωτογενισ τομζασ απαςχολεί το 3,4% του εργατικοφ δυναμικοφ, ο δευτερογενισ το 24,2% και ο
τριτογενισ το 72,4%. Μακροπρόκεςμα, το ποςοςτό των απαςχολουμζνων ςτον πρωτογενι και ςτον
δευτερογενι τομζα, μειϊνεται ςυνεχϊσ, ενϊ το ποςοςτό των ατόμων που απαςχολοφνται ςτον τριτογενι
τομζα, αυξάνεται, με τον κλάδο των «προςωπικϊν υπθρεςιϊν και διαςκζδαςθσ» να ανζρχεται ςτο 59,0%
των απαςχολοφμενων ςτον τριτογενι τομζα.
Τα ποςοςτά των ανδρϊν και γυναικϊν που απαςχολοφνται ανά επάγγελμα είναι: άνδρεσ ςτουσ τομείσ
«καταςκευϊν» και των «μεταλλείων» (98,0%) κακϊσ και ςτισ μεταφορζσ και ςτθν βιομθχανίασ (97,7%).
Γυναίκεσ: ςτον τομζα των "υπθρεςιϊν" (67,5%) και των "υπαλλιλων" (60,3%).
O δείκτθσ παραγωγικότθτασ αυξικθκε ςε 101,90. Ο μζςοσ όροσ παραγωγικότθτασ μετά το 1990,
ανιλκε ςτο 90,78, με τθν μζγιςτθ τιμι του να καταγράφεται τον Μάρτιο του 2007, ςτα 117,70. Θ ανάγκθ
αντιςτάκμιςθσ των ελλείψεων των εκνικϊν και τοπικϊν εςόδων, κακϊσ και το αυξανόμενο ποςό των
δθμόςιων εξαγορϊν ομολόγων, ςε ςυνδυαςμό με τθν αφξθςθ των δαπανϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ που
ςυνδζονται με τθν γιρανςθ του πλθκυςμοφ τα τελευταία χρόνια, ζχουν ςυμβάλλει ςτθν αφξθςθ των
δθμοςίων δαπανϊν λόγω τθσ αφξθςθσ τθσ ζκδοςθσ δθμοςίων ομολόγων, και τθσ αφξθςθσ των δαπανϊν
κοινωνικισ αςφάλιςθσ που αποτελοφν ζνα υψθλό ποςοςτό κακαρϊν ςυνολικϊν κυβερνθτικϊν δαπανϊν.
Ο πλθκυςμόσ ςυγκεντρϊνεται ςτο 31% τθσ ζκταςθσ τθσ Ιαπωνίασ - το υπόλοιπο 69% αποτελεί ορεινζσ
δαςικζσ εκτάςεισ. Θ επίςθμθ γλϊςςα είναι ιαπωνικι, παρατθρείται όμωσ μεγάλθ ποικιλία διαλζκτων. Στθν
Ιαπωνία, ο Βουδιςμόσ, ο οποίοσ προιλκε από τθν Ινδία και τθν Κίνα, και ο Σιντοϊςμόσ, θ αρχικι κρθςκεία
τθσ χϊρασ, ςυνυπάρχουν. Οι Χριςτιανοί, Ρροτεςτάντεσ και Κακολικοί, αποτελοφν τθν μειοψθφία. Οι
περιςςότεροι Ιάπωνεσ δεν είναι ςυνδεδεμζνοι με μια ςυγκεκριμζνθ κρθςκεία, ςτθν πραγματικότθτα
ενςωματϊνουν πολλά χαρακτθριςτικά πολλϊν κρθςκειϊν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι. Tθροφν εορτζσ που
ανικουν ςε διαφορετικζσ κρθςκείεσ.
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Α.3 Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Αγοράς
Επιςκόπθςθ τθσ οικονομίασ τθσ Ιαπωνίασ
Θ ιαπωνικι οικονομία χαρακτθρίηεται ςε μεγάλο βακμό από διτι διάρκρωςθ, αφοφ μια ομάδα
μεγάλων πολυεκνικϊν εταιρειϊν με ιςχυρι παρουςία ςτθ διεκνι αγορά, ελζγχουν περιςςότερουσ από τουσ
μιςοφσ τομείσ τθσ οικονομίασ, τόςο ςτθν μεταποίθςθ όςο και ςτον τομζα των υπθρεςιϊν, ωςτόςο, ζνασ
μεγάλοσ αρικμόσ μεςαίων και μικρϊν επιχειριςεων, ςυχνά οικογενειακοφ χαρακτιρα, δραςτθριοποιείται
δυναμικά ελζγχοντασ το 40% περίπου τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ.
Μετά τα εξαιρετικά αποτελζςματα τθσ δεκαετίασ του 1970 και τθσ δεκαετίασ του '80, θ ανάπτυξθ
τθσ ιαπωνικισ οικονομίασ επιβραδφνκθκε, καταγράφοντασ ταυτόχρονα αποπλθκωριςτικζσ τάςεισ τθν
περίοδο 1990-2009. Το ΑΕΡ ςυρρικνϊκθκε ςε τζςςερα θμερολογιακά ζτθ, με αρνθτικό Δείκτθ Τιμϊν
Καταναλωτι ςε οκτϊ από αυτά (ςτοιχεία του ΔΝΤ). Ραρά τισ προςπάκειζσ τόνωςθσ τθσ οικονομίασ με τθν
χριςθ «εργαλείων» τόςο δθμοςιονομικοφ όςο και νομιςματικοφ χαρακτιρα, θ μζςθ ετιςια αφξθςθ του ΑΕΡ
ςε πραγματικζσ τιμζσ, τισ δφο αυτζσ δεκαετίεσ, ιταν μόλισ 0,9%, ζναντι 2,9% ςτισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ ι 1,4%
ςτθ Γερμανία.
Ξεπερνϊντασ τθν διεκνι χρθματοπιςτωτικι κρίςθ, θ ιαπωνικι οικονομία κατζγραψε
αξιοςθμείωτθ ανάπτυξθ το 2010, θ οποία επιβραδφνκθκε λόγω φυςικϊν καταςτροφϊν το 2011. Κακϊσ θ
ιαπωνικι οικονομία εξζρχονταν από τθν «παγίδα» αποπλθκωριςμοφ, θ δθμοςιονομικι εξυγίανςθ
κατζγραψε αξιοςθμείωτθ πρόοδο, χάρθ ςτθν επιτυχι εφαρμογι δθμοςιονομικϊν, νομιςματικϊν και
αναπτυξιακϊν πολιτικϊν, με το πρωτογενζσ ζλλειμμα να ςυρρικνϊνεται. Για να εξζλκει τθσ ςπείρασ του
αποπλθκωριςμοφ, τον Ιανουάριο του 2013, θ κυβζρνθςθ παρουςίαςε τθ ςτρατθγικι των "τριϊν ςτόχων»,
γνωςτι και ωσ "Abenomics". Ο πρϊτοσ "ςτόχοσ" αφοροφςε ςτθν "επικετικι νομιςματικι πολιτικι" για
"ςτακεροποίθςθ των τιμϊν", με τον ετιςιο ρυκμό αφξθςθσ του δείκτθ καταναλωτι να κυμαίνεται ςτο 2%, ςε
ςυνδυαςμό με «ποςοτικι και ποιοτικι νομιςματικι χαλάρωςθ» για τον διπλαςιαςμό τθσ νομιςματικισ
βάςθσ επι δφο χρόνια. Ο δεφτεροσ «ςτόχοσ» αφοροφςε ςτθν «ευζλικτθ δθμοςιονομικι πολιτικι», θ οποία
ςυνίςταται ςε ζνα πακζτο επείγουςασ οικονομικισ ϊκθςθσ περίπου 10 τριςεκατομμυρίων γιεν (83 δισ Ευρϊ
περίπου: Ευρϊ/Γιζν-120). Ο τρίτοσ «ςτόχοσ» αφοροφςε ςτθ «ςτρατθγικι ανάπτυξθσ μζςω ιδιωτικϊν
επενδφςεων» και αναπτυξιακϊν ςτρατθγικϊν, με άξονα τθν «χαλάρωςθ» του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου. Η
πολιτικι αυτι, ςυνζβαλλε ςτθν αφξθςθ των κερδϊν των επιχειριςεων και ςτθ βελτίωςθ των δεικτϊν απαςχόλθςθσ
και ειςοδιματοσ.

Τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ ιαπωνικισ οικονομίασ που τθν διαφοροποιοφν από τισ
άλλεσ αναπτυγμζνεσ οικονομίεσ, είναι: To υψθλό δθμόςιο χρζοσ ωσ ποςοςτό του ΑΕΠ, θ πλιρθσ
απαςχόλθςθ, θ γιρανςθ του πλθκυςμοφ, ο πολφ χαμθλόσ πλθκωριςμόσ, ο χαμθλόσ ςυντελεςτισ ΦΠΑ, θ
ζλλειψθ πλουτοπαραγωγικϊν πθγϊν που τθν υποχρεϊνει να τισ αναηθτά ςτο εξωτερικό και θ ανάγκθ να
επιτευχκεί αυτάρκεια ςτα τρόφιμα, δεδομζνθσ τθσ αρνθτικισ εμπειρίασ του Β ϋπαγκοςμίου πολζμου.
Α υτάρκεια ςτα τρόφιμα Θ Ιαπωνία μαηί με τθν Κίνα και τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ αποτελεί ζναν
από τουσ ςθμαντικότερουσ ειςαγωγείσ ςίτου, αραβοςιτου, κρζατοσ, και ςόγιασ. Το ποςοςτό αυτάρκειασ τθσ
Ιαπωνίασ ςε τρόφιμα, κυμαίνεται ςτο 40%. Οι λόγοι για τθ μείωςθ του ποςοςτοφ αυτάρκειασ των τροφίμων
είναι θ μείωςθ των εργαηομζνων ςτθ γεωργία, θ διαφοροποίθςθ τθσ ιαπωνικισ διατροφικισ ηωισ και θ
πτϊςθ ςτθν κατανάλωςθ ρυηιοφ, (αυτάρκεια εντόσ τθσ Ιαπωνίασ) με ταυτόχρονθ αφξθςθ τθσ κατανάλωςθσ
ηωικϊν προϊόντων, ελαίων και λιπϊν, για τα οποία αυξικθκε θ εξάρτθςθ από το εξωτερικό. Το ποςοςτό
αυτάρκειασ ιταν 100% για το ρφηι, 12% για το ςιτάρι, 8% για τα φαςόλια, 80% για τα λαχανικά, 41% για
φροφτα, 53% για κρζατα και 56% για καλαςςινά. Αν και είναι απολφτωσ αυτάρκθσ ςτο ρφηι, το βαςικό
φαγθτό του λαοφ τθσ, θ Ιαπωνία βαςιηόταν ςχεδόν εξ ολοκλιρου ςτισ ειςαγωγζσ για τθν προμικεια ςιταριοφ
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και φαςολιϊν. Το ςθμερινό ποςοςτό αυτάρκειασ των τροφίμων ςτθν Ιαπωνία είναι το χαμθλότερο μεταξφ
των μεγάλων βιομθχανικϊν χωρϊν και θ Ιαπωνία είναι, ωσ εκ τοφτου, ο μεγαλφτεροσ παγκοςμίωσ κακαρόσ
ειςαγωγζασ γεωργικϊν προϊόντων. Επίςθσ, θ Ιαπωνία είναι ιςτορικά ο μεγαλφτεροσ ειςαγωγζασ καλάςςιων
προϊόντων παγκοςμίωσ, αν και προσ το παρόν κατζχει τθ δεφτερθ κζςθ μετά τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Μετά
το 2016, φςτερα από δφο χρόνια αρνθτικισ τάςθσ, οι ειςαγωγζσ ιχκφων αυξικθκαν κατά 7% το 2016 και
κατά 12% το 2017, αντιπροςωπεφοντασ το 1,8% των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν και περιςςότερο από το ιμιςυ
τθσ κατανάλωςθσ ιχκφων τθσ χϊρασ.
Θ μεταλλευτικι δραςτθριότθτα είναι πολφ μικρι: Τα κοιτάςματα άνκρακα, χαλκοφ,
ψευδαργφρου, χρυςοφ, αργφρου και μολφβδου τυγχάνουν εκμετάλλευςθσ ςε πολφ μικρι κλίμακα. Θ
Ιαπωνία ειςάγει πετρζλαιο, φυςικό αζριο και μεγάλο μζροσ του άνκρακα που καταναλϊνει. Το 2018, οι
ειςαγωγζσ ορυκτϊν καυςίμων αντιπροςϊπευαν το 21,05% τθσ ςυνολικισ αξίασ των ειςαγωγϊν. Το ποςοςτό
αυτό μειϊκθκε μετά από αρκετά χρόνια αφξθςθσ και μετά τον καταςτροφικό ςειςμό τθσ Fukushima - από
32,3% το 2014 ςε 21,05% το 2017.
Δεδομζνου ότι μεγάλο μζροσ των ςυνολικϊν αναγκϊν τθσ χϊρασ ςε πρϊτεσ φλεσ είναι
ειςαγόμενο, θ Ιαπωνία είναι πολφ ευάλωτθ ςτισ διεκνείσ εξελίξεισ και θ ενεργειακι αςφάλεια αποτελεί
κορυφαία προτεραιότθτα τθσ ιαπωνικισ πολιτικισ. Τα μζτρα αφξθςθσ των αποκεμάτων αςφαλείασ και θ
ενκάρρυνςθ τθσ αυτόνομθσ ανάπτυξθσ παραγωγικϊν πθγϊν, αποτελοφν βαςικζσ προτεραιότθτεσ τθσ
Ιαπωνικισ οικονομικισ πολιτικισ
Θ γιρανςθ και θ μείωςθ του πλθκυςμοφ, ςυμβάλλουν ςε φορολογικι επιβάρυνςθ λόγω
αφξθςθσ των δαπανϊν κοινωνικισ πρόνοιασ και ςυνταξιοδότθςθσ, με αποτζλεςμα θ ιαπωνικι κυβζρνθςθ να
οδθγείται ςε δραςτικι μεταρρφκμιςθ του φορολογικοφ ςυςτιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αφξθςθσ
του φόρου κατανάλωςθσ (ΦΡΑ), ωσ το πρϊτο βιμα προσ τθν ταυτόχρονθ εξαςφάλιςθ ςτακερισ
χρθματοδότθςθσ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ και τθν επίτευξθ υγιϊν δθμόςιων οικονομικϊν. Στο τζλοσ του
2018, θ Ιαπωνικι κυβζρνθςθ, ανακοίνωςε τθν νζα πολιτικι υποδοχισ μεταναςτϊν, ςε μια προςπάκεια να
λφςει τα προβλιματα που δθμιουργοφνται λόγω του δθμογραφικοφ.

Η οικονομία κατά τομείσ
1. Ο πρωτογενισ τομζασ
Κατά τθ διάρκεια τθσ οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ Ιαπωνίασ, οι γεωργικζσ, δαςοκομικζσ και
αλιευτικζσ βιομθχανίεσ τθσ, απαςχολοφςαν όλο και λιγότερουσ εργαηόμενουσ κάκε χρόνο, με ςυνεχι μείωςθ
του μεριδίου ςτο ΑΕΡ. Ο αρικμόσ των εργαηομζνων ςτουσ τομείσ αυτοφσ, μειϊκθκε από 13,40 εκατομμφρια
το 1960 (30,2% του ςυνολικοφ εργατικοφ δυναμικοφ), ςε 2,23 εκατομμφρια το 2016 (3,4%) ενϊ το μερίδιο
επί του ΑΕΡ, μειϊκθκε από 12,8 % το 1960 ςε 1,2% το 2016.
Αγροτικόσ-Γεωργικόσ τομζασ
Θ ςυνολικι γεωργικι παραγωγι τθσ Ιαπωνίασ, το 2018, ανιλκε ςτα 9,20 τρισ Γιζν,
καταγράφοντασ ετιςια αφξθςθ τθσ τάξεωσ του 4,6%. Θ αξία των καλλιεργειϊν αντιςτοιχεί ςε 5,98 τρισ Γιζν,
δθλαδι αφξθςθ κατά 6,3% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Ο κφριοσ όγκοσ αγροτικισ παραγωγισ
καταγράφεται ςτθ νιςο Hokkaido, που είναι το δεφτερο ςε μζγεκοσ και το βορειότερο νθςί τθσ χϊρασ.
Το 2015 (πλζον πρόςφατα ςτοιχεία), ο αρικμόσ των νοικοκυριϊν που απαςχολοφνται με τθν
εμπορικι γεωργία, θ οποία αναφζρεται ςε νοικοκυριά με καλλιεργιςιμθ γθ υπό διαχείριςθ 0,3 εκταρίων και
άνω ι με ετιςιεσ πωλιςεισ γεωργικϊν προϊόντων φψουσ 500.000 Γιζν ι περιςςότερο, ιταν 1,33
εκατομμφρια. Από αυτά, το 33,3% αφορά ςε νοικοκυριά με πλιρθ απαςχόλθςθ, το 12,4% ςε νοικοκυριά με
μερικι απαςχόλθςθ και το 54,3% ςε νοικοκυριά με μερικι απαςχόλθςθ με μθ αγροτικό ειςόδθμα το
οποίο υπερβαίνει το αγροτικό.
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Ο αγροτικόσ-εμπορικόσ τομζασ απαςχολεί 2,10 εκατομμφρια άτομα ωσ κφρια απαςχόλθςθ, εκ των
οποίων το 63,5%, θλικίασ άνω των 65 ετϊν. Το ειςόδθμα ανά εμπορικό γεωργικό νοικοκυριό ανιλκε ςε 5,21
εκ. Γιζν, αυξθμζνο κατά 5,1% από το προθγοφμενο ζτοσ.
Θ καλλιεργοφμενθ ζκταςθ τθσ Ιαπωνίασ ςυρρικνϊκθκε από 6,09 εκ. εκτάρια το 1961, ςε 4,44 εκ.
εκτάρια το 2017. Θ πιο ςυνθκιςμζνθ αιτία για τθ μείωςθ τθσ καλλιεργιςιμθσ γθσ, ιταν θ υποβάκμιςθ και θ
περιβαλλοντικι μόλυνςθ τθσ γεωργικισ γθσ, αντιπροςωπεφοντασ περίπου το 60% όλων των περιπτϊςεων.
Θ μζςθ ζκταςθ ανά αγρόκτθμα, δεν ξεπερνά τα δφο εκτάρια. Οι ςθμαντικοί γεωργικοί
ςυνεταιριςμοί είναι ςυχνά αντίκετοι με τισ προςπάκειεσ απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ, με επιχειριματα όπωσ
θ διατιρθςθ του φυςικοφ περιβάλλοντοσ, θ προςταςία τθσ παραδοςιακισ ιαπωνικισ γεωργίασ και θ
αςφάλεια του εφοδιαςμοφ. Κατά τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ, θ Ιαπωνία ζχει καταργιςει οριςμζνα εμπόδια
που περιορίηουν τθν πρόςβαςθ ςτισ γεωργικζσ αγορζσ τθσ. Ραρόλα αυτά, θ προςταςία είναι υψθλι ςε
προϊόντα που κεωροφνται ευαίςκθτα, όπωσ το ρφηι, τα λαχανικά και τα φροφτα. Οι υγειονομικοί ζλεγχοι
είναι πολφ αυςτθροί, ιδίωσ ςτθ νομοκεςία για τα πρόςκετα τροφίμων και τα φυτοχγειονομικά πρότυπα για
τα φροφτα και τα λαχανικά.
Δαςοκομία
Θ δαςικι ζκταςθ τθσ Ιαπωνίασ είναι 25,08 εκ. εκτάρια, που καλφπτει το 70% περίπου τθσ
ςυνολικισ επιφάνειασ τθσ χϊρασ). Από αυτά, τα φυςικά δάςθ αντιπροςωπεφουν το 54%, ενϊ φυτεφονται
τεχνθτά δάςθ, τα περιςςότερα από τα οποία είναι φυτείεσ κωνοφόρων, που αποτελοφν το 41%. Ρροωκείται
θ χριςθ οικιακισ ξυλείασ μζςω τθσ χριςθσ ξυλείασ ςε κατοικίεσ, δθμόςια κτίρια , κ.λπ. και θ χριςθ
ενζργειασ ωσ ξυλϊδθσ βιομάηα.
Θ εγχϊρια προςφορά ξυλείασ (μετατροπι κορμϊν), ανερχόταν ςε 22,4 εκατομμφρια κυβικά
μζτρα το 2016, που ιςοδυναμεί με το 40% περίπου του αντίςτοιχου μεγζκουσ του 1967 (52,7 εκ. κ. μ.). Το
2016, το ποςοςτό αυτάρκειασ τθσ Ιαπωνίασ για ξυλεία ιταν 31,1%. Επί του παρόντοσ, θ Ιαπωνία εξαρτάται
κυρίωσ από τθν ειςαγόμενθ ξυλεία για χαρτοπολτό, ξφλο και υλικά από κόντρα πλακζ. Ραρά το γεγονόσ ότι ο
αρικμόσ των εργαηομζνων ςτθ δαςοκομία ζχει μειωκεί λόγω τθσ επιβράδυνςθσ των δραςτθριοτιτων
εγχϊριασ παραγωγισ ξυλείασ, ο ρυκμόσ μείωςθσ υποχϊρθςε τα τελευταία χρόνια.
Πςον αφορά ςτθν απαςχόλθςθ του εργατικοφ δυναμικοφ, το 2015 (πλζον πρόςφατα ςτοιχεία),
υπιρχαν 63.663 εργαηόμενοι ςτθ δαςοκομία, περίπου ζνασ ςτουσ πζντε θλικίασ 65 ετϊν και άνω.
Το 2016 το ςυνολικό ποςό των ειςαγωγϊν ξυλείασ ςτθν Ιαπωνία ανιλκε ςε 11.041 εκατ.
Δολάρια (αφξθςθ 91% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ). Οι πρϊτεσ χϊρεσ εξαγωγισ είναι θ Κίνα, θ ΕΕ και ο
Καναδάσ.
Αλιεία
Ο ιαπωνικόσ κλάδοσ τθσ αλιείασ είναι ζνασ από τουσ ςθμαντικότερουσ ςτον κόςμο, ωςτόςο θ
αλιευτικι παραγωγι, βαίνει μειοφμενθ από το 1989. Σφμφωνα με ζκκεςθ του FAO για τθν αλιεία και τθν
υδατοκαλλιζργεια (ςτατιςτικζσ αλιείασ και υδατοκαλλιζργειασ 2016) που δθμοςιεφκθκε τον Ιοφνιο του 2018,
θ ιαπωνικι αλιεία αντιπροςωπεφει το 3,5%.
Η αλιευτικι παραγωγι του 2018, ςφμφωνα με τθν Στατιςτικι Υπθρεςία τθσ Ιαπωνίασ, ανιλκε ςε
4,30 εκατομμφρια τόνουσ, ςε ςφνολο 171 εκατομμφρια τόνουσ παγκοςμίωσ. Από το ςφνολο τθσ ιαπωνικισ
παραγωγισ αλιείασ, θ καλάςςια αλιεία και υδατοκαλλιζργεια, ανιλκε ςε 4,24 εκ. τόνουσ.
Ο αρικμόσ των εργαηομζνων ςτον κλάδο τθσ καλάςςιασ αλιείασ (οι εργαηόμενοι που εργάηονται
ςτθ κάλαςςα επί 30 θμζρεσ ι περιςςότερο ετθςίωσ) μειϊνονται ςυνεχϊσ. Το 2018, καταγράφθκε ετιςια
μείωςθ τθσ τάξεωσ του 4,1%. Ο αρικμόσ των απαςχολοφμενων ςτον τομζα τθσ αλιείασ, ανζρχεται ςτουσ
153.490. Η γιρανςθ των αλιευτικϊν ςκαφϊν και θ αφξθςθ των θλικιωμζνων αλιζων, δθμιουργοφν
ευκαιρίεσ απαςχόλθςθσ.
Θ Ιαπωνία είναι ιςτορικά ο μεγαλφτεροσ ειςαγωγζασ καλάςςιων προϊόντων παγκοςμίωσ, αν και
προσ το παρόν κατζχει τθ δεφτερθ κζςθ μετά τισ Θνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Μετά το 2016, φςτερα από δφο χρόνια
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αρνθτικισ τάςθσ, οι ειςαγωγζσ ιχκφων αυξικθκαν κατά 7% το 2016 και κατά 12% το 2017,
αντιπροςωπεφοντασ το 1,8% των ςυνολικϊν ειςαγωγϊν και περιςςότερο από το ιμιςυ τθσ κατανάλωςθσ
ιχκφων τθσ χϊρασ.

2. Ο δευτερογενισ τομζασ
Ο δευτερογενισ τομζασ ςυνζβαλε με ποςοςτό 29,3% (τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία ζωσ το Μάρτιο
του 2019) του ΑΕΡ απαςχολϊντασ το 24,3% του απαςχολοφμενου πλθκυςμοφ. Ραραδοςιακά, θ
επιχειρθματικι δομι οργάνωςθσ, γνωςτι ϊσ keiretsu, κυριάρχθςε ςτον βιομθχανικό ιςτό τθσ Ιαπωνίασ.
Ρρόκειται για επιχειρθματικζσ ομάδεσ με διαςταυροφμενεσ ςυμμετοχζσ, αμοιβαία απονομι μελϊν του
Διοικθτικοφ Συμβουλίου κλπ. Οριςμζνεσ από τισ πιο ςθμαντικζσ ομάδεσ περιλαμβάνουν οριςμζνεσ όπωσ
Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo ι Marubeni
Η μεταποίθςθ
Το ποςοςτό τθσ προςτικζμενθσ αξίασ που παράγεται ςτον μεταποιθτικό τομζα τθσ Ιαπωνίασ, ανζρχεται
περίπου ςτο 20% επί του ονομαςτικοφ ΑΕΡ. Πρόκειται για τον τομζα με τθν μεγαλφτερθ επίδραςθ ςε
άλλουσ κλάδουσ.
Το 2016 (πλζον πρόςφατα δθμοςιοποιθμζνα ςτοιχεία), υπιρχαν 217.601 εγκαταςτάςεισ (με τζςςερα ι
περιςςότερα άτομα που αςχολοφνται με τον τομζα) ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ. Από τον βιομθχανικό
κλάδο, ςτα " μεταποιθμζνα μεταλλικά προϊόντα" αντιςτοιχοφςαν 28.776 εγκαταςτάςεισ, ενϊ ςτα " προϊόντα
τροφίμων" αντιςτοιχοφςαν 28.239 εγκαταςτάςεισ (13,0%) και ςτα « μθχανιματα παραγωγισ»,
αντιςτοιχοφςαν 20.651 παραγωγικζσ μονάδεσ (9,5%).
Επίςθσ, το 2016, απαςχολοφνταν 7,50 εκατομμφρια εργαηόμενοι, με τθν «βιομθχανία τροφίμων» να
απαςχολεί 1,11 εκατομμφρια εργαηόμενουσ , δθλαδι το 14,8% του ςυνολικοφ αρικμοφ απαςχολουμζνων
ςτον τομζα τθσ μεταποίθςθσ, ακολουκοφμενθ από τθν βιομθχανία "εξοπλιςμοφ μεταφοράσ" με 1,04
εκατομμφρια εργαηομζνουσ που αντιςτοιχεί ςτο 13,9% του ςυνολικοφ αρικμοφ απαςχολοφμενων ςτθν
μεταποίθςθ. Θ βιομθχανία " μεταποιθμζνων μεταλλικϊν προϊόντων" με 0,58 εκατομμφρια εργαηομζνουσ
απαςχολεί το 7,8% του ςυνολικοφ αρικμοφ απαςχολοφμενων ςτθν μεταποίθςθ.
Με βάςθ τουσ δείκτεσ για τθ μεταλλεία και τθ μεταποίθςθ (μζςοσ όροσ 2010 = 100), ο δείκτθσ
παραγωγισ για το ζτοσ 2018 ιταν 102,0, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 4,4% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ, ενϊ
οι αποςτολζσ ανιλκαν ςε 100,1, ςθμειϊνοντασ αφξθςθ 3,9% από το προθγοφμενο ζτοσ.
Ο αρικμόσ των ςυνδεδεμζνων ςτο εξωτερικό κυγατρικϊν ςτθ μεταποιθτικι βιομθχανία, ανζρχεται
ςτισ 11.000 επιχειριςεισ περίπου, με δείκτθ παραγωγισ τθσ τάξεωσ του 23,8% ςε πραγματικζσ τιμζσ. Στο
μζλλον, αναμζνεται ότι οι εταιρείεσ ςτθ μεταποιθτικι βιομθχανία τθσ Ιαπωνίασ κα επεκτείνουν τισ
δραςτθριότθτζσ τουσ ςτο εξωτερικό. Υπάρχουν πολλζσ εταιρείεσ που ςχεδιάηουν να επεκτείνουν τισ
δραςτθριότθτζσ τουσ ςτθν Κίνα, τθν Ινδία, το Βιετνάμ και τθν Ταϊλάνδθ.
Η Αυτοκινθτοβιομθχανία
O κλάδοσ τθσ αυτοκινθτοβιομθχανίασ, εξακολουκεί να αποτελεί το κφριο αντικείμενο των εξαγωγϊν
και μία από τισ βάςεισ του βιομθχανικοφ τομζα. Το 2018, θ παραγωγι επιβατικϊν αυτοκινιτων ςτθν Ιαπωνία
ζφταςε τα 8,35 εκατομμφρια μονάδεσ. Αν προςτεκοφν φορτθγά και άλλα οχιματα, θ παραγωγι
αυτοκινιτων ςτθν Ιαπωνία υπερβαίνει τα 9,6 εκατομμφρια μονάδεσ (ετιςια αφξθςθ 5,3% ), εκ των οποίων
4,7 εκατομμφρια οχιματα εξιχκθςαν ςτο εξωτερικό (ςτοιχεία από τθν Ζνωςθ Ιαπωνικϊν Καταςκευαςτϊν
Αυτοκινιτων ). Υπάρχουν αρκετζσ ιαπωνικζσ εταιρείεσ αυτοκινιτων μεταξφ των πρϊτων ςτον κόςμο: Toyota,
Renault-Nissan, Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Subaru και Isuzu. Ζνα μεγάλο μζροσ τθσ παραγωγισ,
πραγματοποιείται ςε άλλεσ χϊρεσ.
Ο κλάδοσ θλεκτρονικϊν προϊόντων
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O κλάδοσ των θλεκτρονικϊν προϊόντων, είναι από τουσ ςθμαντικότερουσ τθσ ιαπωνικισ οικονομίασ,
δεδομζνου ότι θ Ιαπωνία είναι παγκόςμιοσ θγζτθσ ςτα θλεκτρονικά προϊόντα με εταιρείεσ παγκόςμιουσ
«παίκτεσ», όπωσ θ Sony, θ Casio, θ Mitsubishi Electric, θ Panasonic, θ Canon, θ Fujitsu, θ Nikon ι θ Yamaha.
Ο κλάδοσ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν
O κλάδοσ πλθροφορικισ και τθλεπικοινωνιϊν ςυγκαταλζγεται επιςθσ ςτουσ βαςικοφσ κλάδουσ τθσ
ιαπωνικισ οικονομίασ, δεδομζνου ότι ςτον κλάδο αυτό, θ Ιαπωνία είναι επίςθσ ζνασ από τουσ παγκόςμιουσ
«παίκτεσ». Οριςμζνεσ από τισ ςθμαντικότερεσ ιαπωνικζσ εταιρείεσ ςτον τομζα αυτό είναι οι Fujitsu, NEC,
Unisys, Toshiba ι IT.
Ο κλάδοσ παραγωγισ εργαλειομθχανϊν
O κλάδοσ παραγωγισ εργαλειομθχανϊν, ςτον οποίο θ Ιαπωνία ςυγκαταλζγεται μεταξφ των
κυριότερων παραγωγϊν, «θγετϊν παγκοςμίωσ», το 2018, κατζγραψε αξία παραγωγισ τθσ τάξεωσ των
1.129.823 εκατομμυρίων Γιζν ςφμφωνα με τα τελευταία ςτοιχεία που δθμοςίευςε ο Σφνδεςμοσ
Καταςκευαςτϊν Μθχανθμάτων Μθχανϊν Ιαπωνίασ τον Αφγουςτο του 2018, απαςχολϊντασ 26.170 άτομα
(Στατιςτικζσ Μθχανθμάτων, Υπουργείο Οικονομίασ, Εμπορίου και Βιομθχανίασ, Ιοφλιοσ 2018).
Ο κλάδοσ ρομποτικισ
Ο κλάδοσ ρομποτικισ, είναι ακόμθ ζνασ κλάδοσ ςτον οποίο θ Ιαπωνία είναι επίςθσ πρωτοπόρα
παγκοςμίωσ. Το 1971 ιδρφκθκε θ ιαπωνικι ζνωςθ ρομποτικϊν. Θ ιαπωνικι κυβζρνθςθ ανζλαβε τθν
πρωτοβουλία το 2015 να δθμιουργιςει ςτο Υπουργείο Οικονομίασ, Εμπορίου και Βιομθχανίασ ζνα ειδικό
τμιμα για τθ ρομποτικι, με ςτόχο τθν τυποποίθςθ τθσ χριςθσ τθσ τεχνολογίασ ςε εκνικό επίπεδο και τθν
υποςτιριξθ τθσ προαιρετικισ χριςθσ τθσ ρομποτικισ ςτθν Ιαπωνικι βιομθχανία Θ ιαπωνικι βιομθχανία
ρομπότ, ειδικεφεται τόςο βιομθχανικζσ εφαρμογζσ, ζναν τομζα του οποίου είναι παγκόςμιοσ θγζτθσ, όςο
και καταναλωτικζσ.
Ο κλάδοσ τθσ χθμικισ βιομθχανίασ
Ο κλάδοσ τθσ χθμικισ βιομθχανίασ γνωρίηει ιδιαίτερθ ανάπτυξθ ςτθν Ιαπωνία με ςτροφι ςτθν κάκετθ
διαφοροποίθςθ και ςτθν ανάπτυξθ πιο ςφνκετων και καινοτόμων προϊόντων, με μεγαλφτερθ προςτικζμενθ
αξία. Θ επζνδυςθ ςτθν «Ζρευνα και Τεχνολογία» (Ε & Α ι R&D), ςτον τομζα τθσ καταςκευισ εξαρτθμάτων
και υλικϊν για τουσ τομείσ υψθλισ τεχνολογίασ (θλεκτρονικά, αυτοκίνθτα, αεροδιαςτθμικι, ιατρικι). Για
παράδειγμα, τα "τεχνολογικά πλαςτικά" και οι ρθτίνεσ υψθλισ αντοχισ, των οποίων θ ηιτθςθ ζχει ςθμειϊςει
αξιοςθμείωτθ αφξθςθ. Οι βιοτεχνολογικζσ και φαρμακευτικζσ βιομθχανίεσ είναι εξίςου ςθμαντικζσ.
Ο κλάδοσ τθσ βιομθχανίασ τροφίμων, καπνοφ και ποτϊν
H ιαπωνικι βιομθχανία τροφίμων, καπνοφ και ποτϊν, είναι από τουσ πλζον ςθμαντικοφσ κλάδουσ του
τομζα τθσ μεταποίθςθσ. Υπάρχουν πολλζσ εταιρείεσ που ανταγωνίηονται για να κερδίςουν ζνα μερίδιο ςτθν
αγορά αυτι των 126,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Η παρουςία ειςαγόμενων προϊόντων γίνεται ιςχυρότερθ.
Στον τομζα των οινοπνευματωδϊν ποτϊν υπάρχουν μεγάλοι εκνικοί παραγωγοί ςακε (ρφηι) και μπφρασ. Θ
παραγωγι κραςιοφ ςτθν Ιαπωνία είναι ςπάνια.
Ο τομζασ καταςκευϊν (οικοδομικι δραςτθριότθτα)
Ο κλάδοσ των καταςκευϊν, αντιπροςωπεφει περίπου το 10% του ΑΕΡ και τθσ απαςχόλθςθσ και
αποτελεί ζναν από τουσ ςθμαντικοφσ κλάδουσ τθσ Ιαπωνικισ οικονομίασ. Θ κατανομι των επενδφςεων ςε
καταςκευζσ δείχνει ότι τα κτίρια ανιλκαν ςε 29,2 τρισ γιζν (αφξθςθ 6,8% από τθν προθγοφμενθ χριςθ), ενϊ
τα ζργα πολιτικοφ μθχανικοφ ανιλκαν ςε 23,3 τρισ γιεν (0,9%).
Οι δθμόςιεσ επενδφςεισ ςτον κλάδο αυτό, ανιλκαν ςε 21,1 τρισ γεν (0,1% από τθν προθγοφμενθ χριςθ),
ενϊ οι ιδιωτικζσ επενδφςεισ ανιλκαν ςε 31,4 τρισ γιζν (αφξθςθ 5,7%). Οι δθμόςιεσ επενδφςεισ
αντιπροςϊπευαν το 40,2% των ςυνολικϊν επενδφςεων ςτισ καταςκευζσ, ενϊ οι ιδιωτικζσ επενδφςεισ
αντιπροςϊπευαν το 59,8%. Ο αρικμόσ των νζων αρχικϊν καταςκευϊν κατοικιϊν (ςτθν περίπτωςθ των
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πολυκατοικιϊν, ο αρικμόσ των μονάδων διαμεριςμάτων υπολογίςτθκε) ανιλκε ςε 0,96 εκ. κατοικίεσ (κάτω
από 0,3% από το προθγοφμενο ζτοσ), καταγράφοντασ μείωςθ για πρϊτθ φορά ςτο τρία χρόνια.
3. Ο τριτογενισ τομζασ
Ο τριτογενισ τομζασ ςυνζβαλε με ποςοςτό 72,0% (τελευταία διακζςιμα ςτοιχεία ζωσ το Μάρτιο του
2019) του ΑΕΡ το 2018, απαςχολϊντασ το 74,5% του ενεργοφ πλθκυςμοφ ςτα τζλθ του 2018 (Ζρευνα
Εργατικοφ Δυναμικοφ, Στατιςτικι Υπθρεςία Υπουργείο Εςωτερικϊν, Επικοινωνιϊν). Οι κυριότερεσ υπθρεςίεσ
περιλαμβάνουν τισ χρθματοπιςτωτικζσ (τραπεηικζσ και αςφαλιςτικζσ), τθν εμπορικι διανομι, τισ μεταφορζσ
και τισ τθλεπικοινωνίεσ. Θ Ιαπωνία διακζτει μερικζσ από τισ μεγαλφτερεσ εταιρείεσ ςτον κόςμο ςτον τομζα
των υπθρεςιϊν: Mitsubishi UFJ, NTT, Sumitomo Mitsui Financial, Mizuho Financial, Softbank, KDDI, Seven & I
Holdings, AEON, Marubeni. Οι μεγάλεσ εταιρείεσ ςτον τομζα των υπθρεςιϊν ςτθν Ιαπωνία δεν είναι τόςο
εξειδικευμζνεσ όςο οι βιομθχανικζσ εταιρείεσ.
Η εμπορικι διανομι
Στο εμπόριο, οι μεγάλεσ εμπορικζσ εταιρείεσ (sogo-shosha) διαδραματίηουν ςθμαντικό ρόλο.
Χαρακτθρίηονται από τθν ανάπτυξθ επιχειριςεων διαφόρων ειδϊν. Ρροωκοφν το εξωτερικό εμπόριο
διαφόρων προϊόντων και ενεργοφν ωσ υποςτθρικτζσ μεγάλων επενδυτικϊν ςχεδίων και υποδομϊν τόςο
ςτθ χϊρα όςο και ςτο εξωτερικό. Μερικζσ από τισ μεγαλφτερεσ εμπορικζσ εταιρείεσ, ςυγκαταλζγονται
μεταξφ των μεγάλων ιαπϊνων επενδυτϊν ςτο εξωτερικό, όπωσ θ Mitsubishi Corp., θ Marubeni Corp., θ
Mitsui, θ Sumitomo Corp., θ Itochu Corp., θ Toyota Tsusho και θ Sojitz. Οι εταιρείεσ αυτζσ παρζχουν
οικονομικι βοικεια ςτισ κυγατρικζσ τουσ, ςε εταιρείεσ του ίδιου βιομθχανικοφ ομίλου (keiretsu) και ςε
ςυνδεδεμζνεσ εταιρείεσ. Επίςθσ, είναι υπεφκυνεσ για τθν οργάνωςθ ζργων εντόσ του ομίλου, για επενδφςεισ
και για τθν ίδρυςθ κοινοπραξιϊν και κυγατρικϊν ςτο εξωτερικό.
Ωςτόςο, οι μεςαίου μεγζκουσ εμπορικζσ εταιρείεσ που ειδικεφονται ςε ςυγκεκριμζνεσ ςειρζσ
προϊόντων, δεν διαδραματίηουν μικρότερο ρόλο ςτθν ιαπωνικι οικονομία. Στο χονδρικό και λιανικό
εμπόριο κυριαρχοφν οι μικρζσ επιχειριςεισ, πολλζσ από τισ οποίεσ είναι εξοικειωμζνεσ με τισ επικυμίεσ των
πελατϊν και τισ μεταβολζσ ςτισ προτιμιςεισ των καταναλωτϊν. Επιςθμαίνεται ότι θ αγορά εξελίςςεται προσ
το «άνοιγμα» πολυκαταςτθμάτων και τθ δθμιουργία εξειδικευμζνων πολυκαταςτθμάτων. Επιςθμαίνεται
επίςθσ θ επιτυχία των ολοκλθρωμζνων εμπορικϊν κζντρων (πϊλθςθ καταναλωτικϊν αγακϊν και
υπθρεςιϊν) και των πολυκαταςτθμάτων ςυνεχοφσ λειτουργίασ, όπου τα καταςτιματα λειτουργοφν
κακθμερινά με πολφ διευρυμζνα ωράρια. Θ τάςθ δθμιουργία μεγάλων εμπορικϊν, πολλζσ με ξζνο κεφάλαιο
και με τεχνικζσ διανομισ διαφορετικζσ από τισ ιαπωνικζσ, αποτελεί ζναν από τουσ παράγοντεσ αλλαγισ του
ιαπωνικοφ ςυςτιματοσ διανομισ. Ωςτόςο, οριςμζνεσ ξζνεσ αλυςίδεσ που επιχείρθςαν να ειςζλκουν ςτθν
αγορά αποςφρκθκαν τελικά επειδι δεν πζτυχαν τα αναμενόμενα αποτελζςματα, ίςωσ λόγω τθσ
μοναδικότθτασ τθσ ςυμπεριφοράσ των Ιαπϊνων καταναλωτϊν (κακθμερινζσ αγορζσ ςε μικρζσ ποςότθτεσ,
προτίμθςθ για προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ και με καλι παρουςίαςθ κ.λπ.).
Χρθματοπιςτωτικζσ υπθρεςίεσ
Ο τομζασ των χρθματοπιςτωτικϊν υπθρεςιϊν, ιδίωσ ο τραπεηικόσ, μετά τθν κρίςθ του 1990 τθσ
«μεγάλθσ φοφςκασ», γνϊριςε ευρεία αναδιάρκρωςθ και από τισ ςχετικζσ ςυγχωνεφςεισ προζκυψαν
οριςμζνεσ από τισ μεγαλφτερεσ τράπεηεσ ςτον κόςμο. Από τισ ςυγχωνεφςεισ αυτζσ, γεννικθκαν τρία μεγάλα
ιδρφματα, αν και δεν είναι τα μόνα που δραςτθριοποιοφνται ςτθν αγορά: Θ Τράπεηα Τokyo - Mitsubishi UFJ,
θ Mizuho Corporate Bank (Daichi Kangyo, Fuji και Βιομθχανικι Τράπεηα) και θ Sumitomo-Mitsui Banking
Corporation. Οι αλλαγζσ οδιγθςαν ςτθν είςοδο, μζςω ςτρατθγικϊν ςυμμαχιϊν, οριςμζνων ξζνων
χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων, ιδίωσ με τθν μορφι ειςροισ επενδυτικϊν κεφαλαίων. Θ διεκνισ
χρθματοπιςτωτικι κρίςθ μετά το 2008 επθρζαςε περιοριςμζνα τισ ιαπωνικζσ τράπεηεσ, οι οποίεσ γενικά
διατθροφν μια υγιι δομι και πολφ ικανοποιθτικά ποςοςτά κεφαλαιοποίθςθσ, γεγονόσ που αναδεικνφει
το ςυγκριτικό ανταγωνιςτικό πλεονζκτθμα των ιαπωνικϊν τραπεηϊν ςε ςχζςθ με τισ δυτικζσ οι οποίεσ
αποδείχκθκαν ευάλωτεσ ςτθν κρίςθ και ςτθν «μόλυνςθ» τουσ με προϊόντα υγθλοφ κινδφνου.
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Πλθκωριςμόσ
Ο πλθκωριςμόσ τιμϊν καταναλωτι, κυμάνκθκε ςτο 1,2% κατά μζςο όρο το 2016, με τθν τιμι αυτι να
φκάνει ςτο 0,3% τον Δεκζμβριο του 2018. Επιςθμαίνεται ότι ο δείκτθσ αυτόσ κατζγραψε ακόμθ μεγαλφτερθ
μείωςθ το Σεπτζμβριο 2019, ςε 0,2% ςε ετιςια βάςθ, πολφ κάτω από τισ προςδοκίεσ τθσ αγοράσ οι οποίεσ
αναφζρονταν ςε δείκτθ πλθκωριςμοφ τθσ τάξεωσ του 0,4%. Ήταν το χαμθλότερο ποςοςτό πλθκωριςμοφ
ςε επτά μινεσ, λόγω πιζςεων από τισ χαμθλότερεσ τιμζσ βενηίνθσ. Θ εξζλιξθ αυτι, «πυροδοτεί» ςενάρια
για πικανζσ παρεμβάςεισ από τθν Κεντρικι Τράπεηα τθσ Ιαπωνίασ, ςτο τζλοσ του 2019 και όχι νωρίτερα,
δεδομζνου ότι δεν κίχκθκε το κζμα ςτθν διάρκεια τθσ ςυνόδου του Σεπτεμβρίου.
Σε ετιςια βάςθ, θ μείωςθ των τιμϊν ςυνεχίςτθκε ςτουσ κλάδουσ των «μεταφορϊν και επικοινωνιϊν» (1,6%), με χαμθλότερεσ τιμζσ βενηίνθσ (-6,9% vs-4,8%) και επικοινωνίασ (-2,9%), λόγω κυρίωσ τθσ μείωςθσ των
τελϊν κινθτισ τθλεφωνίασ (-5,2%) κακϊσ οι μεγάλοι πάροχοι κινθτισ τθλεφωνίασ μειϊνουν τα τιμολόγια
τουσ υποκφπτοντασ ςε ςχετικζσ πιζςεισ τθσ κυβζρνθςθσ. Επίςθσ, ο πλθκωριςμόσ μειϊκθκε για τθσ υπθρεςίεσ
«πολιτιςμοφ» και «αναψυχισ» (1,0% και 1,1%), και για τισ «υπθρεςίεσ κοινισ ωφελείασ» , ιδίωσ ςτθν
«θλεκτρικι ενζργεια» (-0,2%) και το αζριο (0,4%). Ταυτόχρονα, οι τιμζσ παρζμειναν ςτακερζσ ςτον τομζα
τθσ ςτζγαςθσ (-0,2%), ιατρικισ περίκαλψθσ (-0,2%), ςτθν «ζνδυςθ και ςτθν υπόδθςθ» και ςτθν κατθγορία
«διάφορα» (-1,0%).
Οι τιμζσ κατζγραψαν αυξθτικι τάςθ, για τα είδθ διατροφισ (+0,5%) κυρίωσ όςον αφορά ςτα «ιχκυθρά»
(+0,2%), «γαλακτοκομικά» (+2,2%), «φροφτα» (+4,8%), και «ζπιπλα και οικιακά ςκεφθ» (+2,7%).
Ανεργία
Το ποςοςτό ανεργίασ το 2018 ανιλκε ςτο 2,4%. Ο αρικμόσ των ανζργων κυμάνκθκε ςτα 1,9 εκ. περίπου,
καταγράφοντασ μείωςθ τθσ τάξεωσ του 8,7% ςε ςχζςθ με το προθγοφμενο ζτοσ. Ρρόκειται για μείωςθ τθσ
ανεργίασ για όγδοθ ςυνεχι χρονιά. Τον Ιοφλιο 2019, τα ανεπίςθμα ςτοιχεία κατζγραφαν τον αρικμό των
ανζργων ςτουσ 1,6 εκ. περίπου. Ο μζγιςτοσ αρικμόσ ανζργων, ζχει καταγραφεί τον Αφγουςτο του 2002 ςτα
3,7 εκ. ενϊ ο χαμθλότεροσ αρικμόσ ανζργων ζχει καταγραφεί το 1965 ςτισ 490.000.
Θ κατανομι ανά φφλο δείχνει ότι το ποςοςτό ανεργίασ είναι 3,0% μεταξφ των ανδρϊν και 2,7% μεταξφ
των γυναικϊν. Το ποςοςτό ανεργίασ ιταν υψθλότερο ςτουσ άνδρεσ για εικοςτι ςυνεχι χρονιά από το 1998.
Οι λόγοι για τουσ οποίουσ οδθγοφνται ςτθν ανεργία οι Ιάπωνεσ, καταγράφεται ςτθν ακόλουκθ ανάλυςθ
ςυνολικοφ αρικμοφ ανζργων: (i) εκοφςια απόλυςθ λόγω επιχειρθματικϊν ςυνκθκϊν ι φκάνοντασ το όριο
θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ, 0,50 εκ. (ii) οικειοκελισ αποχϊρθςθ από τθν εργαςία για προςωπικοφσ ι
οικογενειακοφσ λόγουσ, 0,82 εκ. (iii) νζοι αιτοφντεσ εργαςία, 0,27 εκ και (iv) νζοι που αναηθτοφν εργαςία μόλισ
αποφοίτθςαν από το ςχολείο, 0,07 εκ.
Πςον αφορά ςτθ διάρκεια τθσ ανεργίασ, οι περιςςότεροι ιταν άνεργοι για "ζνα ζτοσ ι περιςςότερο" (0,67
εκατομμφρια άτομα), ακολουκοφμενοι από "λιγότερο από τρεισ μινεσ" (0,64 εκατομμφρια άτομα).
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ΟΔΗΓΟ ΕΠΙΦΕΙΡΕΙΝ ΣΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 2019

Β. ΕΠΙΦΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Β.1 Θεςμικό πλαίςιο
Με εξαίρεςθ οριςμζνουσ ευαίςκθτουσ για τθν ιαπωνικι οικονομία τομείσ, όπωσ είναι θ γεωργία, ο
χρθματοπιςτωτικόσ τομζασ ι οι βαςικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ, δεν τίκενται περιοριςμοί ςτισ ξζνεσ
επενδφςεισ.
Ωςτόςο, θ ερμθνεία τθσ νομοκεςίασ για τισ ξζνεσ επενδφςεισ ςτθν Ιαπωνία – εμπορικόσ κϊδικασ,
εταιρικό δίκαιο, νόμοσ περί ςυναλλάγματοσ, ακόμθ και δικαςτικζσ αποφάςεισ - μπορεί να κεωρθκεί
περιοριςτικι. Μια τζτοια περίπτωςθ μπορεί να προκφψει, για παράδειγμα, ςτισ διαπραγματεφςεισ για
τθν ζγκριςθ ξζνων επενδφςεων ςτισ ιαπωνικζσ εταιρείεσ που παρζχουν υπθρεςίεσ οι οποίεσ κα
μποροφςαν να κεωρθκοφν απαραίτθτεσ για το δθμόςιο ςυμφζρον.
Β.1.1 Νομικζσ Μορφζσ Εταιριϊν
Οι ξζνεσ εταιρίεσ μποροφν να εγκαταςτακοφν ςτθν Ιαπωνία με τουσ ακόλουκουσ τρεισ τρόπουσ:
Γραφείο Αντιπροςωπείασ
Το “γραφείο αντιπροςωπείασ” αποςκοπεί ςτθν διευκόλυνςθ εταιριϊν που πραγματοποιοφν
επιχειρθματικζσ δραςτθριότθτεσ μεγάλθσ κλίμακασ ςτθν Ιαπωνία. Στο πλαίςιο αυτό, τα Γραφεία αυτά
προβαίνουν ςε προπαραςκευαςτικζσ δραςτθριότθτεσ, διεξάγουν μελζτεσ αγοράσ, ςυλλζγουν πλθροφορίεσ,
και πραγματοποιοφν προωκθτικζσ / διαφθμιςτικζσ εκςτρατείεσ. Δεν μποροφν όμωσ να πραγματοποιιςουν
δραςτθριότθτεσ πωλιςεων. Δεδομζνου ότι δεν διακζτουν ανεξάρτθτθ νομικι προςωπικότθτα, δεν
εξουςιοδοτοφνται να εκτελοφν εμπορικζσ ςυναλλαγζσ χωρίσ τθν άδεια τθσ εταιρίασ τθν οποία
εκπροςωποφν. Θ μόνθ διατφπωςθ που απαιτείται κατά τθ ςφςταςι του Γραφείου είναι θ διλωςθ ενϊπιον
των ιαπωνικϊν φορολογικϊν αρχϊν.
Υποκατάςτθμα
Αν και ςτθν κεωρία, οποιαδιποτε ξζνθ εταιρεία μπορεί να ιδρφςει υποκατάςτθμα ςτθν Ιαπωνία, ςτθν
πράξθ, όπωσ και ςε άλλεσ ανεπτυγμζνεσ χϊρεσ, ςυνικωσ οι τράπεηεσ και άλλεσ εταιρείεσ του
χρθματοπιςτωτικοφ τομζα ιδρφουν υποκαταςτιματα. Θ μθτρικι εταιρεία είναι υπεφκυνθ για τισ
υποχρεϊςεισ του ιαπωνικοφ υποκαταςτιματόσ τθσ.
Θυγατρικι
Μια ξζνθ εταιρεία που επιλζγει να ιδρφςει κυγατρικι ςτθν Ιαπωνία μπορεί να επιλζξει μεταξφ τθσ
ίδρυςθσ μιασ ανϊνυμθσ εταιρείασ (Kabushiki-Gaisha, K.K.) ι μιασ εταιρείασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (GodoKaisha, G.K.), ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ του Ιαπωνικοφ Νόμου περί Εταιρειϊν. Κριτιρια επιλογισ μεταξφ
ίδρυςθσ ανϊνυμθσ εταιρίασ και εταιρίασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ: Αν θ μθτρικι εταιρία διακζτει επαρκι
κεφάλαια, μεγάλο όγκο ςυναλλαγϊν, επικυμεί τθν ςυμμετοχι και άλλων επενδυτϊν, τθν
μεταβίβαςθ/πϊλθςθ μετοχϊν, ςυνιςτάται θ ίδρυςθ ανϊνυμθσ εταιρείασ (Kabushiki-Gaisha, K.K.). Θ ίδρυςθ
ανϊνυμθσ εταιρίασ ςυνιςτάται αν ο προχπολογιςμόσ είναι περιοριςμζνοσ και οι κφριοι πελάτεσ είναι
ξζνεσ εταιρείεσ, αν θ ενδιαφερόμενθ εταιρία αποτελεί τον μοναδικό επενδυτι / διαχειριςτι τθσ εταιρείασ
και κζλετε να ιδρφςετε τθν εταιρεία με τον απλοφςτερο και ταχφτερο δυνατό τρόπο,
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Β.1.2 Διαδικασία ίδρυσης εταιρίας
Ακολουκεί παράδειγμα ίδρυςθσ εταιρίασ περιοριςμζνθσ ευκφνθσ ςτθν μθτροπολιτκι περιοχι του Τόκυο, όπου
περιγράφονται τα επί μζρουσ ςτάδια.
Διαδικαςία
Χρον.διάρκεια
Κόςτοσ
Λιγότερο από μια θμζρα (μζςω Χωρίσ κόςτοσ
1. Αναηιτθςθ ονομαςίασ εταιρίασ
(το όνομα και θ διεφκυνςθ δεν πρζπει να ζχουν διαδικτφου) αναηιτθςθ ςτθ βάςθ
https://www1.touki.or.jp/gateway.html
καταχωρθκεί από άλλθ εταιρία)
2. Δθμιουργία εταιρικισ ςφραγίδασ και
3 θμζρεσ
10.000
–
20.000 γιεν
καταχϊρθςι τθσ ςτο Γραφείο Νομικϊν
Υποκζςεων του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ
0,7%
του
3. Καταχϊρθςθ τθσ εταιρίασ ςτο Γραφείο
3 θμζρεσ
Νομικϊν Υποκζςεων του Υπουργείου
κεφαλαίου
Δικαιοςφνθσ
4. Ενθμζρωςθ φορολογικϊν αρχϊν για άνοιγμα
1 θμζρα
Χωρίσ κόςτοσ
μιςκοδοςίασ
5. Ενθμζρωςθ τοπικϊν φορολογικϊν αρχϊν για
1 θμζρα
Χωρίσ κόςτοσ
ζναρξθ εργαςιϊν (ςτθν ςυγκεκριμζνθ
περίπτωςθ Μθτροπολιτικι Κυβζρνθςθ του
Τόκυο)
6. Κατάκεςθ φακζλου ςτο Γραφείο Επικεϊρθςθσ
1 θμζρα
Χωρίσ κόςτοσ
Εργαςιακϊν Ρροτφπων (Labor Standards
Inspection Office) για τθν αςφάλεια των
εργαηομζνων
7. Αίτθςθ για υγειονομικι περίκαλψθ και
1 θμζρα
Χωρίσ κόςτοσ
ςυνταξιοδότθςθ ςτθν Ιαπωνικι Υπθρεςία
Συντάξεων (Japan Pension Service)
8. Κατάκεςθ φακζλου για τθν αςφάλεια των
1 θμζρα
Χωρίσ κόςτοσ
εργαηομζνων ςτο Γραφείο Εργαςίασ (Public
Employment Security Office) εντόσ 10 θμερϊν
από τθν ζναρξθ τθσ εργαςίασ τουσ ςτθν εταιρία
Ρθγι: Ζκκεςθ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ “”Doing Business 2019”
Οι δαπάνεσ οι οποίεσ περιλαμβάνουν φόρουσ, χαρτόςθμα, κ.τ.λ. ανζρχονται ςε περίπου 320.000 γιεν (περίπου
2.560 ευρϊ). Πλα τα ζγγραφα πρζπει να ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ιαπωνικι γλϊςςα – κόςτοσ περίπου 200.000 300.000 γιεν (1.600 - 2.400 ευρϊ).
Αμοιβζσ προςωπικοφ
Ενδεικτικά, το μζςο επίπεδο μιςκϊν ανά ιεραρχικι βακμίδα ςτισ ιαπωνικζσ εταιρείεσ:
Εκατ. γιεν (χιλιάδεσ ευρϊ), 2016
Διευκυντισ
Τεχνικοί, μθχανικοί
Εργαηόμενοι

9 - 10 (65 - 70)
7 – 8 (50 - 60)
3 – 5,4 (21 - 40)

Ρθγι: JETRO

Β.1.4 ήμανση / πιστοποίηση προϊόντων (ετικέτες, πιστοποιήσεις)
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Ετικζττα
Τθν νομικι ευκφνθ για το προϊόν φζρει ο ειςαγωγζασ και όχι ο εξαγωγζασ. Αυτό ζχει ωσ ςυνζπεια, οι
ειςαγωγείσ πριν κλείςουν ςυμφωνία με τον εξαγωγζα να επιμζνουν πολφ ςτα τεχνικά χαρακτθριςτικά του
προϊόντοσ. Πςον αφορά ςτα τρόφιμα, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ο ειςαγωγζασ υποβάλει το προϊόν ςε χθμικι
ανάλυςθ ςε εργαςτιριο τθσ επιλογισ του, προκειμζνου να επαλθκεφςει τθν ανάλυςθ που του χορθγεί ο
εξαγωγζασ. Ο κατάλογοσ των αναγνωριςμζνων ελλθνικϊν εργαςτθρίων τροφίμων είναι ανθρτθμζνοσ ςτον
ιςτότοπο του Ιαπωνικοφ Υπουργείου Υγείασ και Εργαςίασ www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/k5.pdf.
Το προϊόν μπορεί να εξαχκεί ςυςκευαςμζνο, είναι απαραίτθτθ, όμωσ, θ ετικζτα ςτθν ιαπωνικι γλϊςςα
με βαςικζσ πλθροφορίεσ ζςτω και ωσ αυτοκόλλθτθ. Ρλθροφορίεσ που αναγράφονται μεταξφ άλλων ςτθν
ετικζττα / ςυςκευαςία: Πνομα προϊόντοσ, ςυςτατικά, πρόςκετα, κακαρό βάροσ, χϊρα προζλευςθσ, ςτοιχεία
ειςαγωγζα, θμερομθνία λιξθσ, πλθροφορίεσ για τθν ςυντιρθςθ, ςυχνά περιλαμβάνεται και θ κερμιδικι αξία.
Θ νομοκεςία προςταςίασ του καταναλωτι προβλζπει αυςτθρζσ ποινζσ για περιπτϊςεισ νόκευςθσ του
προϊόντοσ, παραβίαςθσ τθσ νομοκεςίασ ςιμανςθσ ςτθν ετικζττα, ζλλειψθσ παροχισ πλθροφόρθςθσ για το
προϊόν, κ.λ.π.
Ειδικότερα, όςον αφορά το ελαιόλαδο, θ Ιαπωνία δεν εφαρμόηει τα διεκνι πρότυπα του Διεκνοφσ
Συμβουλίου
Ελαίασ,
βλ.
https://1.oliveoiltimes.com/library/ioc-olive-oil-standard.pdf).
Συνεπϊσ,
χαρακτθριςμόσ που αναγράφεται ςτθν ετικζττα μπορεί να ζχει διαφορετικι ςθμαςία από αυτι που κα είχε αν
ίςχυαν τα διεκνι πρότυπα. Επί παραδείγματι, ςτθν Ιαπωνία επιτρζπεται ζνα ελαιόλαδο να πωλείται ωσ light ι
ωσ premium χωρίσ να προςδιορίηεται το νόθμά τουσ.
Βιολογικά προϊόντα
Kατόπιν ενεργειϊν του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τόκυο (Νοζμβριοσ 2019), αποκαταςτάκθκε μία ςθμαντικι
δυςλειτουργία του παρελκόντοσ, όςον αφορά ςτθν δυνατότθτα ζκδοςθσ από αναγνωριςμζνο ελλθνικό φορζα,
πιςτοποιθτικοφ βιολογικϊν προϊόντων, απϋ ευκείασ ςτισ ελλθνικζσ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ, ιςοδφναμο με το
αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό των ιαπωνικϊν Αρχϊν, το γνωςτό ωσ Japanese Agricultural Standard (JAS).
Με τθν νζα αυτι δυνατότθτα για τισ ελλθνικζσ επιχειριςεισ, καταργείται το ενδιάμεςο ςτάδιο που
απαιτοφςε θ ιαπωνικι νομοκεςία, δθλαδι θ ζκδοςθ και πιςτοποιθτικοφ JAS μετά τον εκτελωνιςμό του
βιολογικοφ προϊόντοσ, ϊςτε αυτό να είναι δυνατόν να διατεκεί ωσ βιολογικό, ςτθν ιαπωνικι αγορά.
Επιςθμαίνεται ότι θ αγορά του πιςτοποιθτικοφ JAS είναι δαπανθρι με αποτζλεςμα πολλζσ ευρωπαϊκζσ
εξαγωγικζσ επιχειριςεισ, να μθν προβαίνουν ςτθν απόκτθςθ του, με ότι αυτό ςυνεπάγεται ςε επίπεδο
ανταγωνιςτικοφ πλεονεκτιματοσ

Β.1.6 Σελωνειακή νομοθεσία (Διαδικασία – Αρχές)
Στθν Ιαπωνία τθν νομικι ευκφνθ για τα ειςαγόμενα προϊόντα φζρει αποκλειςτικά ο ειςαγωγζασ ο οποίοσ
κα ηθτιςει από τον εξαγωγζα τα ζγγραφα που κα πρζπει να προςκομίςει για τθν ειςαγωγι του προϊόντοσ.
Αςτό έσει ωρ σςνέπεια, οι εισαγωγείρ ππιν κλείσοςν σςμυωνία με τον εξαγωγέα να επιμένοςν πολύ στα τεσνικά
σαπακτηπιστικά τος πποϊόντορ. Επίσηρ, σε πολλέρ πεπιπτώσειρ ο εισαγωγέαρ ςποβάλει το πποϊόν σε σημική
ανάλςση σε επγαστήπιο τηρ επιλογήρ τος, πποκειμένος να επαληθεύσει την ανάλςση πος τος σοπηγεί ο
εξαγωγέαρ. Ο κατάλογορ των αναγνωπισμένων ελληνικών επγαστηπίων τπουίμων είναι ανηπτημένορ στον
ιστότοπο τος Ιαπωνικού Τποςπγείος Τγείαρ και Επγασίαρ www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/k5.pdf.
Ο ειςαγωγζασ κα πρζπει να ςτείλει ςχετικό αίτθμα ςτο Τελωνείο ϊςτε να ενθμερωκεί κατ’αρχιν για τθν
9ψιφια δαςμολογικι κατθγορία ςτθν οποία εμπίπτει το προϊον κατά τθν ειςαγωγι του ςτθν Ιαπωνία. Ο
δαςμολογικόσ κωδικόσ κα προςδιορίςει και τα ζγγραφα που κα πρζπει να ςυνοδεφουν το προϊόν κατά τθν
ειςαγωγι τα οποία είναι δυο κατθγοριϊν: α) αυτά που απαραίτθτα ςυνοδεφουν το προϊον κατά τθν ειςαγωγι
και, ανεξαρτιτωσ δαςμολογικοφ κωδικοφ β) τα επιμζρουσ ζγγραφα που ςυνοδεφουν τθν εξαγωγι ανάλογα με
τον 9ψιφιο δαςμολογικό κωδικό του προϊόντοσ.
α) Τα ζγγραφα που απαραίτθτα πρζπει να ςυνοδεφουν το προϊον κατά τθν ειςαγωγι του αναφζρονται
ςτα άρκρα 1101 – 1117 όπου και περιγράφεται θ διαδικαςία ειςαγωγισ, ανεξαρτιτωσ δαςμολογικοφ κωδικοφ:
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/customsanswer_e.htm
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β) Πταν το Τελωνείο προςδιορίςει ςτον ειςαγωγζα τον 9ψιφιο κωδικό, αυτόσ κα πρζπει να
ςυμβουλευτεί τθν βάςθ http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/1801_e.htm (άρκρο 70 τθσ
Τελωνειακισ Νομοκεςίασ) ωσ προσ το αρμόδιο Υπουργείο και τθν νομοκεςία που διζπει τθν ειςαγωγι του
προϊόντοσ.
Στο πλαίςιο τθσ νζασ Συμφωνίασ Ε.Ε. - Ιαπωνίασ, προβλζπεται μείωςθ δαςμϊν για οριςμζνα προϊόντα
όπωσ τα τυποποιθμζνα τρόφιμα, υπό προχποκζςεισ. Ο ειςαγωγζασ κα πρζπει να επικοινωνιςει με το Τελωνείο
ΡΙΝ τθν ειςαγωγι, για να ενθμερϊςει τον εξαγωγζα για τα ζγγραφα που κα πρζπει να προςκομίςει.

Β.1.7 Διαδικασίες εισαγωγής / περιορισμοί εισαγωγών
Με εξαίρεςθ ςυγκεκριμζνουσ τομείσ, οι ειςαγωγζσ ςτθν Ιαπωνία είναι ελεφκερεσ. Οι δαςμοί είναι
ιδιαίτερα αυξθμζνοι όςον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και οριςμζνα άλλα προϊόντα π.χ. δερμάτινεσ τςάντεσ
και υποδιματα.
Θ ειςαγωγι απαιτεί διοικθτικι ζγκριςθ μόνο για πολφ μικρό αρικμό αγακϊν, λόγω τθσ ιδιαίτερθσ φφςθσ
τουσ (όπλα κ.λπ.) ι επειδι υπόκεινται ςε ποςοςτϊςεισ ειςαγωγισ.
Το TRQ (Tariff Related Quota) 25 είναι θ κωδικι ονομαςία τθσ διαδικαςίασ εγγραφισ ιαπωνικϊν
ειςαγωγικϊν εταιριϊν για ειςαγωγι τυροκομικϊν προϊόντων με χαμθλό δαςμό εντόσ μιασ ςυγκεκριμζνθσ
ποςόςτωςθσ (ποςότθτασ), ςτθν οποία μπαίνουν κυρίωσ τα ελλθνικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά τυριά. Στθν
Συμφωνία Ε.Ε. – Ιαπωνίασ, θ οποία ζχει δθμοςιοποιθκεί, αναφζρεται ςτθν ςελίδα 196 ότι το «TRQ-25 shall be
administered by Japan, in a non-discriminatory manner, through a first-come, first-served import licensing
procedure, pursuant to which a certificate of tariff rate quota shall be issued by Japan».
Υπάρχουν όμωσ δυςκολίεσ που μπορεί να αντιμετωπίςουν τα ειςαγόμενα προϊόντα και ςχετίηονται με το
αυςτθρότερο κακεςτϊσ που αφορά πρότυπα, απαιτιςεισ για πιςτοποιιςεισ που δεν ιςχφουν ςε άλλεσ αγορζσ,
απαιτιςεισ ςυςκευαςίασ, κζματα ςχετικά με το φυτοχγειονομικό κακεςτϊσ κ.λπ.. Το επίπεδο δυςκολίασ
εξαρτάται από το βακμό προςταςίασ του τομζα.
Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ μποροφν να αποτελζςουν εμπόδιο ςτθν ειςαγωγι προϊόντων. Αναφζρονται
οριςμζνεσ από αυτζσ ενδεικτικά για τισ εξαγωγζσ ελλθνικοφ ενδιαφζροντοσ:
1. Θ Ιαπωνία δεν αναγνωρίηει τθν ΕΕ ωσ ενιαία αγορά για τα προϊόντα κρζατοσ και δεν εφαρμόηει τισ
ςυμφωνίεσ SPS του ΡΟΕ. Ωσ εκ τοφτου, οι εξαγωγζσ κρζατοσ ςτθν Ιαπωνία προχποκζτουν διμερείσ
ςυμφωνίεσ.
2. Θ ειςαγωγι νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν ςτθν Ιαπωνία προχποκζτει τθν υπογραφι διμερϊν
πρωτοκόλλων - πρόκειται γιαι αργι και δαπανθρι διαδικαςία.
3. Σφνθκθ πρόςκετα τροφίμων τα οποία χρθςιμοποιοφνται ςε παγκόςμια κλίμακα, απαγορεφονται ςτθν
Ιαπωνία. Οριςμζνα μεταποιθμζνα τρόφιμα, ςτα οποία χρθςιμοποιοφνται αυτά τα πρόςκετα, δεν
μποροφν να ειςαχκοφν ςτθν Ιαπωνία, παρά το γεγονόσ ότι θ χριςθ τουσ ζχει εγκρικεί από τον
Ραγκόςμιο Οργανιςμό Υγείασ.
4. Θ εμπορία ιατρικοφ εξοπλιςμοφ και εξοπλιςμοφ ςτθν Ιαπωνία είναι περίπλοκθ λόγω τθσ μθ εφαρμογισ
οριςμζνων διεκνϊν προτφπων πιςτοποίθςθσ, όπωσ είναι το ISO και IEC, και θ διαδικαςία ζγκριςθσ είναι
περίπλοκθ.
5. Οι διαδικαςίεσ ζγκριςθσ και εμπορίασ φαρμακευτικϊν προϊόντων είναι επίςθσ μακροχρόνιεσ.
6. Θ ειςαγωγι ξφλου και προϊόντων ξφλου υπόκειται ςε ιδιαίτερεσ απαιτιςεισ.
Εκκρεμι Διμερι πρωτόκολλα Ελλάδασ - Ιαπωνίασ
Προϊόντα χοιρινοφ κρζατοσ: Αναμζνουμε τουσ επικεωρθτζσ ςτθν Ελλάδα, ωςτόςο θ ιαπωνικι πλευρά δεν
κεωρεί τθν χϊρα μασ ωσ «χϊρα προτεραιότθτασ», ενϊ εμείσ ζχουμε τονίςει με κάκε τρόπο ότι πρόκειται για
κζμα άμεςθσ προτεραιότθτασ για τθν Ελλάδα.
Ακτινίδια: Εκκρεμεί θ απάντθςθ τθσ ελλθνικισ πλευράσ για τθν ςυνζχιςθ των διαπραγματεφςεων. Θ
Ιαπωνία πραγματοποιεί ειςαγωγζσ ακτινιδίων αξίασ άνω των €200 εκ. ετθςίωσ, ςε ποςοςτό 98% από τθν Νζα
Ηθλανδία. Εκτιμοφμε ότι θ Ελλάδα είναι ςε κζςθ να αποςπάςει άμεςα ποςοςτό τουλάχιςτον 1%-2% τθσ
αγοράσ, που αντιςτοιχεί ςε €2 εκ. ζωσ €4 εκ.
Συμπίπτουν τα ζξι πρϊτα ψθφία μεταξφ Ευρωπαϊκοφ και Ιαπωνικοφ δαςμολογίου.

Β.1.8 Εξασφάλιση πιστώσεων
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Ο τραπεηικόσ δάνειςμόσ αποτελεί τθν κφρια μζκοδο χρθματοδότθςθσ των επιχειριςεων, ιδίωσ των
μικρομεςαίων επιχειριςεων.
Σφμφωνα με τθν ζκκεςθ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ με τίτλο “Doing Business 2019” ςτθν οποία εξετάηεται
το επιχειρθματικό περιβάλλον ςτθν Ιαπωνία, ςε ςφνολο 190 οικονομιϊν οι οποίεσ αξιολογοφνται, θ Ιαπωνία
κατατάςςεται 39θ ενϊ με άριςτα το «100» θ ςυνολικι βακμολογία τθσ είναι 75,65. Πςον αφορά τθν
εξαςφάλιςθ πιςτϊςεων, ςτο ςφνολο των 190 υπό εξζταςθ οικονομιϊν για το 2019 κατατάςςεται 85 θ. Με
άριςτα το 100, θ βακμολογία τθσ είναι 55/100.

Ρθγι: Ζκκεςθ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ με τίτλο “Doing Business 2019”, δείκτθσ «εξαςφάλιςθ πιςτϊςεων»

Β.1.9 Καθεστώς ιδιοκτησίας
Δεν τίκενται περιοριςμοί ςτθν απόκτθςθ ακινιτθσ περιουςίασ από αλλοδαποφσ είτε για εμπορικι είτε
για οικιςτικι χριςθ. Ξζνεσ εταιρείεσ και ιδιϊτεσ, με οριςμζνεσ εξαιρζςεισ όπου απαιτείται θ ενθμζρωςθ του
Υπουργείου Οικονομίασ και Οικονομικϊν, μποροφν να αποκτιςουν, χωρίσ χρονικό περιοριςμό, και να
μεταβιβάςουν δικαιϊματα ιδιοκτθςίασ με τον ίδιο τρόπο όπωσ και οι Ιάπωνεσ υπικοοι.

Β.1.10 Εργασιακό καθεστώς
Θ ςφμβαςθ εργαςίασ κεωρείται αορίςτου διάρκειασ εάν δεν προςδιορίηεται θ περίοδοσ ιςχφοσ. Σε
ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου, θ μζγιςτθ επιτρεπόμενθ περίοδοσ είναι 3 ζτθ, εκτόσ από οριςμζνεσ ειδικζσ
περιπτϊςεισ ςτισ οποίεσ μπορεί να είναι 5 ζτθ. Εάν κεωρθκεί απαραίτθτο, προβλζπεται δοκιμαςτικι
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περίοδοσ, θ οποία ςυνικωσ είναι 3 μινεσ. Θ μονομερισ καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ μετά τθ
δοκιμαςτικι περίοδο κεωρείται απόλυςθ.
Στισ ςυμβάςεισ αορίςτου χρόνου, θ εταιρία ςζβεται τθν εργαςιακι ςχζςθ με τουσ εργαηόμενουσ κακ
'όλθ τθ διάρκεια απαςχόλθςισ τουσ και παρά το γεγονόσ ότι αυτό δεν αποτελεί νομικι υποχρζωςθ και οι
εργαηόμενοι αποδζχονται το γεγονόσ ότι μποροφν να μετακινθκοφν ςε άλλθ κζςθ ςτθν εταιρία ι να
αλλάξουν πόλθ. Θ αμοιβαία εμπιςτοςφνθ μεταξφ εργαηομζνων και Διοίκθςθσ επιτρζπει τθ δθμιουργία
αρμονικϊν εργαςιακϊν ςχζςεων ςτθν Ιαπωνία.
Ανειδίκευτοι αλλοδαποί εργαηόμενοι απαςχολοφντα ςτθν γεωργία, ςτα εργοςτάςια ι ςτισ καταςκευζσ
κυρίωσ υπό κακεςτϊσ ειδικϊν ςυμβάςεων μακθτείασ και επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. Ρροβλζπονται ειδικζσ
ρυκμίςεισ για άτομα ιαπωνικισ καταγωγισ από τθν Βραηιλία.
Μποροφν να λάβουν άδεια εργαςίασ και παραμονισ ςτθν Ιαπωνία:
 επενδυτζσ που αςκοφν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ ςτθν Ιαπωνία ι οι εκπρόςωποι των επενδυτϊν.
 Επαγγελματίεσ που αςκοφν τισ επαγγελματικζσ τουσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ιαπωνία όπωσ δικθγόροι,
λογιςτζσ, μθχανικοί ι όςοι διδάςκουν ξζνεσ γλϊςςεσ και πολιτιςμό κ.λ.π
Θ νομοκεςία ορίηει ότι το ωράριο εργαςίασ δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ 8 ϊρεσ θμερθςίωσ και τισ 40
ϊρεσ εβδομαδιαίωσ. Στισ μικρζσ επιχειριςεισ με εργατικό δυναμικό μικρότερο των 10 ατόμων, το ωράριο
εργαςίασ δεν πρζπει να υπερβαίνει τισ 8 ϊρεσ τθν θμζρα και τισ 44 ϊρεσ εβδομαδιαίωσ.
Οι υπερωρίεσ είναι αρκετά διαδεδομζνεσ ςτθν Ιαπωνία. Αμοίβονται μεταξφ 25 και 60% επιπλζον του
ωριαίου βαςικοφ μιςκοφ. Ωςτόςο, ο υπολογιςμόσ των ωρϊν εργαςίασ ερμθνεφεται με μεγάλθ ευελιξία.
Υπάρχουν όρια ωσ προσ τθν υπερωριακι εργαςία: 5 ϊρεσ τθν θμζρα, 45 ϊρεσ το μινα ι 360 ϊρεσ το χρόνο.
Οι αμειβόμενεσ διακοπζσ είναι 20 εργάςιμεσ θμζρεσ για όςουσ εργάηονται για τθν ίδια επιχείρθςθ για
περιςςότερο από 6 χρόνια και 6 μινεσ.
Θ άδεια μθτρότθτασ είναι 6 εβδομάδεσ πριν και 8 εβδομάδεσ μετά τθν γζννα, ςυνολικά 14 εβδομάδεσ. Θ
άδεια γονικισ μζριμνασ μπορεί να ηθτθκεί από γυναίκεσ και άνδρεσ, υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ ζωσ ότου
τα παιδιά φτάςουν ςτθν θλικία 1 ζτουσ και 2 μθνϊν. Θ άδεια για τθ φροντίδα μζλουσ τθσ οικογζνειασ
(αςκζνεια, ςωματικι ι πνευματικι αναπθρία κ.λπ.) μπορεί να δωκεί υπό οριςμζνεσ προχποκζςεισ ζωσ 93
θμζρεσ κατ 'ανϊτατο όριο.
Θ απόλυςθ, μολονότι νόμιμθ υπό προχποκζςεισ, είναι ςτθν πράξθ ςπάνια ςτθν Ιαπωνία.
Τον Αφγουςτο του 2012, ψθφίςτθκε νόμοσ για τθν απαςχόλθςθ των ατόμων ςε θλικία ςυνταξιοδότθςθσ,
προκειμζνου να ενκαρρυνκεί θ επανζνταξθ των ςυνταξιοφχων ςτθν αγορά εργαςίασ. Θ θλικία
ςυνταξιοδότθςθσ ςτθν Ιαπωνία αυξικθκε από 60 ςε 61 ζτθ το 2015 και από 61 ςε 62 το 2016, με ςκοπό να
αυξθκεί ςταδιακά μζχρι τθν θλικία των 65 ετϊν το 2025. Σε κάκε περίπτωςθ, Οι εταιρίεσ μποροφν να
ςυνεχίςουν να απαςχολοφν το ίδιο άτομο πζραν τθσ θλικίασ ςυνταξιοδότθςθσ, με τουσ όρουσ εργαςίασ που
ςυμφωνοφνται μεταξφ τθσ εταιρείασ και του εργαηομζνου.
Θ πρόςλθψθ προςωπικοφ μζςω γραφείων προςωρινισ απαςχόλθςθσ αποτελεί μια ευρζωσ διαδεδομζνθ
πρακτικι ςτθν Ιαπωνία.
Το ποςοςτό ςυμμετοχισ των εργαηομζνων ςε ςυνδικαλιςτικζσ ενϊςεισ μειϊκθκε ςε 17,9% το 2016. Οι
ςυνδικαλιςτικζσ ενϊςεισ ςε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο ζχουν περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ να
επθρεάςουν τισ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ. Το ςυνδικαλιςτικό όργανο ςε επίπεδο εταιρείασ δρα ςυνομιλεί
και διαπραγματεφεται με τθν διοίκθςθ τθσ εταιρείασ. Οι απεργίεσ ςτθν Ιαπωνία είναι ςπάνιεσ.
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Β.2 τρατηγική Εισόδου στην Αγορά της Ιαπωνίας
Οι Ιάπωνεσ είτε δεν μιλοφν αγγλικά είτε δεν κζλουν να κάνουν τθν αρχικι επικοινωνία ςτα αγγλικά από
τον φόβο τυχόν λακϊν που κα κάνουν. Εάν θ ενδιαφερόμενθ εξαγωγικι εταιρία ζχει τθν δυνατότθτα να
ςτείλει το υλικό τθσ ςτθν ιαπωνικι γλϊςςα, τότε ζχει περιςςότερεσ πικανότθτεσ ανταπόκριςθσ. Επίςθσ,
είναι ςυχνό φαινόμενο οι ιςτοςελίδεσ, ακόμθ και των μεγάλων επιχειρθματικϊν ομίλων, να μθ δίνουν
τθλζφωνο, όνομα υπευκφνου ι email επικοινωνίασ, παρά μόνον μία φόρμα επικοινωνίασ τθν οποία μπορεί
να ςυμπλθρϊςει ο ενδιαφερόμενοσ.
Θ ελλθνικι επιχείρθςθ που κζλει να αναπτφξει δεςμοφσ με τθν ιαπωνικι αγορά πρζπει να υιοκετιςει
μια ςτρατθγικι μακροπρόκεςμθσ προςζγγιςθσ, ςε καμμία περίπτωςθ ευκαιριακισ.
Aπαιτείται ζρευνα αγοράσ και ςοβαρόσ ςχεδιαςμόσ. Οι περιςςότεροι επιχειρθματίεσ δθλϊνουν ότι θ
προςπάκεια ανάπτυξθσ μίασ ςυνεργαςίασ ςτθν Ιαπωνία απαίτθςε πολυετι προςπάκεια. Οι Ιάπωνεσ, πριν
ςυμφωνιςουν, κζλουν να γνωρίςουν καλά τον ςυνομιλθτι τουσ και να νιϊςουν εμπιςτοςφνθ και αςφάλεια.
Δεν πρόκειται να κλείςουν μία ςυμφωνία ι να εγκαταλείψουν τον επί ζτθ ςυνεργάτθ / προμθκευτι τουσ
επειδι απλϊσ παρουςιάςκθκε μία δυνατότθτα καλφτερθσ τιμισ.
Οι επιχειρθματίεσ κα πρζπει να είναι ζτοιμοι
• να κάνουν μια μακροπρόκεςμθ δζςμευςθ
• να αναπτφξουν και να διατθριςουν τισ ςχζςεισ τουσ
• να επιςκζπτονται τακτικά τουσ ςυνεργάτεσ τουσ παρά τθν μεγάλθ απόςταςθ
Πρωτοβουλίεσ του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τόκυο για τθν προβολι τθσ χϊρασ μασ και των προϊόντων τθσ
Βίντεο για διαφιμιςθ και προβολι των ελλθνικϊν τροφίμων Γεωγραφικϊν Ενδείξεων (GI), τθσ ελλθνικισ
γαςτρονομίασ και του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ
α) Βίντεο “EU-JP Traditional European delicacies on Japanese plates”
Μοναδικι διαφιμιςθ και προβολι των ελλθνικϊν τροφίμων Γεωγραφικϊν Ενδείξεων (GI), τθσ ελλθνικισ
γαςτρονομίασ και του ελλθνικοφ τουριςτικοφ προϊόντοσ, ςυνιςτά θ προβολι τθσ χϊρασ μασ ςτο ιαπωνικό
καταναλωτικό κοινό από τον επίςθμο λογαριαςμό twitter τθσ Ε.Ε. (DG Trade Communication Unit), ωσ
αντιπροςωπευτικισ χϊρασ τθσ Ε.Ε., υψθλοφ lifestyle και υψθλισ γαςτρονομίασ ςε μία περίοδο που οι
Ιάπωνεσ είχαν ταυτίςει τθν Ελλάδα με τθν οικονομικι κρίςθ. Για πρϊτθ φορά, ςε επίςθμθ διαφθμιςτικι
εκςτρατεία τθσ ΕΕ επιλζγεται θ Ελλάδα για να προβλθκεί θ ευρωπαϊκι ταυτότθτα ποιότθτασ τροφίμων
υψθλϊν
προδιαγραφϊν
και
καταναλωτικϊν
προτφπων.
Από τον
επίςθμο
λογαριαςμό
τθσ DG TRADE προβάλλονται ςτθν Ιαπωνία τα ελλθνικά προϊόντα "φζτα" "ελιζσ Καλαμάτασ", "οφηο",
"μαςτίχα", "ελλθνικό ελαιόλαδο" κλπ, ωσ αντιπροςωπευτικά ευρωπαϊκά προϊόντα Γεωγραφικϊν Ενδείξεων
(GI), υψθλισ ποιότθτασ. Ρρόκειται για μία από τισ μεγαλφτερεσ, ίςωσ, επιτυχίεσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομικισ
Διπλωματίασ, αν όχι θ μεγαλφτερθ, ςτο πεδίο τθσ επικοινωνιακισ πολιτικισ τθσ Ε.Ε.
Συγκεκριμζνα,
ςτο
πλαίςιο
του
προγράμματοσ
“Communication on the EU EPA”,
ςτον
ςφνδεςμο https://twitter.com/Trade_EU/status/1121378273680920577, προβάλλεται από τισ 25/4/2019
από τθν DG TRADE, βίντεο με τίτλο: “EU-JP Traditional European delicacies on Japanese plates”, με δεκάδεσ
ςχόλια ευρωβουλευτϊν και επιφανϊν ςτελεχϊν. Στο ςχόλιο τθσ DG TRADE το οποίο προλογίηει το βίντεο,
ταυτίηονται τα ευρωπαϊκά με τα ελλθνικά προϊόντα Γεωγραφικϊν Ενδείξεων (GI) που προςτατεφονται από
τθν Συμφωνία, τονίηοντασ τισ νζεσ ευκαιρίεσ για τουσ εξαγωγείσ τθσ Ε.Ε. και τθν αποδοχι τουσ από τουσ
Ιάπωνεσ καταναλωτζσ. Ειδικά όςον αφορά ςτθν προβολι του βίντεο απο τθν Αντιπροςωπεία τθσ Ε.Ε. ςτθν
Ιαπωνία, τα ειςαγωγικά ςχόλια ςτθν ιαπωνικι γλϊςςα, εκκειάηουν τα ελλθνικά προϊόντα και τα κακιςτοφν
διακριτά με τθν ελλθνικι ςθμαία https://twitter.com/EUinJapan/status/1126319904263688195. Θ επιτυχισ
προβολι του βίντεο, είχε ωσ αποτζλεςμα αυτό να επαναπροωκθκεί από τον επίςθμο λογαριαςμό
τθσ DG TRADE, προβάλλοντασ τθν Συμφωνία Ε.Ε.-Ιαπωνίασ (ΕΑ) ωσ success story των Συμφωνιϊν που
ςυνάπτει θ Ε.Ε. με τρίτεσ χϊρεσ, και ωσ ζνα από τα μεγαλφτερα επιτεφγματα ςτθν ιςτορία των ςχζςεων Ε.Ε.

ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΚΤΟ
3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan
Tει. +81-3-3404 5853,Φαμ +81-3-3404 5845, ecocom-tokyo@mfa.gr

– Ιαπωνίασ (πρβλ.τον ςφνδεςμο https://twitter.com/Trade_EU/status/1122556298174791680). Ρρόκειται
για τθν μεγαλφτερθ διαφθμιςτικι εκςτρατεία προβολισ τθσ Ελλάδοσ ςτο ιαπωνικό κοινό ςτθν ιαπωνικι
γλϊςςα και μάλιςτα χωρίσ κόςτοσ για τον Ζλλθνα φορολογοφμενο, ςτθν οποία προβάλλεται θ ταφτιςθ τθσ
ελλθνικισ
με
τθν
ευρωπαϊκι
ταυτότθτα.
Το ανωτζρω βίντεο, αποτελεί ςαφζσ μινυμα εμπιςτοςφνθσ ςτθν Ελλθνικι Οικονομία προσ τουσ Ιάπωνεσ
ειςαγωγείσ και επενδυτζσ κακϊσ και ςτουσ ειςαγωγείσ και επενδυτζσ όλθσ τθσ Αςίασ που ζχουν τθν Ιαπωνία
ωσ πρότυπο. Ταυτόχρονα, ςυνιςτά για τον Ζλλθνα παραγωγό και εξαγωγζα, ζνα πολφ ςθμαντικό μζςο
προβολισ του προϊόντοσ του ωσ ευρωπαϊκοφ προϊόντοσ υψθλότατων προδιαγραφϊν. Επίςθσ, αποτελεί
ζνα ςθμαντικό μζςο προβολισ τθσ χϊρασ μασ και των προϊόντων τθσ ςτισ Διεκνείσ Εκκζςεισ, χωρίσ κόςτοσ
για τον Ζλλθνα φορολογοφμενο, ενϊ είναι ανεκτίμθτθ θ ςυμβολι του ςτο μινυμα που «περνάει»
παγκοςμίωσ όςον αφορά ςτθν εμπιςτοςφνθ που επιδεικνφει θ ΕΕ ςτθν ποιότθτα των προϊόντων τθσ
Ελλάδοσ, αλλά και ςτθν οικονομία τθσ γενικότερα, ζνα μινυμα που μόνο κετικά μπορεί να εκλθφκεί από τισ
αγορζσ αλλά και από τουσ Ιάπωνεσ επενδυτζσ.
Είναι θ πρϊτθ φορά ςτθν επικοινωνιακι πολιτικι τθσ ΕΕ που προβάλλεται θ μεγαλφτερθ οικονομικι
δφναμθ ςτον κόςμο, μζςω τθσ Ελλάδασ και μάλιςτα ςτο ςθμαντικότερο επικοινωνιακό πρόγραμμα τθσ
Ζνωςθσ, το (project) "Communication on the EU EPA" που αφορά ςτθν προβολι ςτθν Ιαπωνία τθσ
Συμφωνίασ Οικονομικισ Συνεργαςίασ ΕΕ-Ιαπωνίασ, δθλαδι τθσ ςθμαντικότερθσ Συμφωνίασ Ελευκζρου
Εμπορίου μεταξφ οικονομικϊν υπερδυνάμεων που ζγινε ποτζ, θ οποία διαμορφϊνει τθν αγορά των 600 εκ.
καταναλωτϊν υψθλοφ ειςοδιματοσ και αποτελεί μοντζλο και για τισ επόμενεσ ςυμφωνίεσ τθσ ΕΕ
(Αυςτραλία κτλ).
Θ παραγωγι του βίντεο κατζςτθ δυνατι χάρθ ςτθν επιμονι των ςτελεχϊν του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τόκυο
που με επαγγελματικι ευςυνειδθςία ανζλαβαν τθν πρωτοβουλία να αναδείξουν τθν υπεροχι τθσ Ελλάδασ
και των ελλθνικϊν προϊόντων, μθ αποδεχόμενοι τισ ειλθμμζνεσ αποφάςεισ τθσ "DG TRADE" οι οποίεσ δεν
περιελάμβαναν τθν χϊρα μασ, καταφζρνοντασ να τισ ανατρζψουν, πείκοντασ τθν DG TRADE να ακυρϊςει
τθν αρχικι τθσ απόφαςθ και να αντικαταςτιςει το ζνα από τα τζςςερα (4) διαφθμιςτικά βίντεο που είχε
αρχικά επιλζξει, με εκείνο που τθσ πρότεινε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τόκυο ςτισ 28/1/2019, γεγονόσ που είχε ωσ
αποτζλεςμα θ DG TRADE ςτθν πρϊτθ διαφθμιςτικι εκςτρατεία για τθν προβολι ςτθν Ιαπωνία τθσ
Συμφωνίασ Οικονομικισ Συνεργαςίασ Ε.Ε.-Ιαπωνίασ (ΕΑ), να αφιερϊςει ζνα ολόκλθρο βίντεο ςτθ χϊρα μασ
και τα προϊόντα τθσ.
Τα ανωτζρω ςυνιςτοφν απόδειξθ τθσ ςθμαςίασ που ζχει για τθν ελλθνικι επιχειρθματικότθτα θ
δραςτθριοποίθςθ του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τόκυο, ςτθν κρίςιμθ αυτι φάςθ τθσ εφαρμογισ τθσ Συμφωνίασ
Οικονομικισ Συνεργαςίασ Ε.Ε.-Ιαπωνίασ (ΕΑ).
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β) Βίντεο "ο κόςμοσ είναι γεμάτοσ με καυμάςια πράγματα"
Το Γραφείο Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων Τόκυο ςυμμετείχε ςτθν προετοιμαςία τθσ
διοργάνωςθσ τθσ επίςκεψθσ τθλεοπτικοφ ςυνεργείου τθσ ιαπωνικισ δθμόςιασ τθλεόραςθσ NHK-Channel NHKGeneral Channel ςτθν Ελλάδα. Συντονιςε τθν παρουςίαςθ του αφιερϊματοσ όςον αφορά ςτθν γαςτρονομία και
ςτθν παρουςίαςθ των ελλθνικϊν προϊόντων γεωγραφικϊν ενδείξεων που προςτατεφονται και ςτθν Ιαπωνία.
Το ςυνεργείο μετζβθ ςτθν Ελλάδα τον Μάρτιο του 2019, για τθν βιντεοςκόπθςθ του αφιερϊματοσ ςτθν
Ελλάδα τθσ κεματικισ εκπομπισ με τθν υψθλότερθ τθλεκζαςθ ςτθν Ιαπωνία, "ο κόςμοσ είναι γεμάτοσ με
καυμάςια πράγματα" https://www4.nhk.or.jp/sekahoshi/. Η βιντεοςκόπθςθ περιελάμβανε περιιγθςθ ςτισ
παραδοςιακζσ αγορζσ τθσ Ελλάδασ, όπωσ ςτθν Κριτθ και ςτθν Αίγινα, και προϊκθςθ τθσ ελλθνικισ
γαςτρονομίασ και των ελλθνικϊν προϊόντων, εςτιάηοντασ ςτα προϊόντα γεωγραφικισ ζνδειξθσ που είναι
κατοχυρωμζνα ςτθν Ιαπωνία.
Tο επίςθμο Δθμόςιο ιαπωνικό δίκτυο NHK, βιντεοςκόπθςε, μεταξφ άλλων, τθν αγορά και προμικεια των
ςυςτατικϊν υλικϊν ςτισ παραδοςιακζσ αγορζσ τθσ Ακινασ και τθν προετοιμαςία των παραδοςιακϊν ελλθνικϊν
πιάτων «ςπανακόπιττα» και «γαρίδεσ ςαγανάκι» με ελλθνικά ςυςτατικά: ελλθνικό εξαιρετικό παρκζνο
ελαιόλαδο, φζτα, ςπανάκι και άλλα φρζςκα λαχανικά. Το Γραφείο Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων
οργάνωςε τθν παρουςίαςθ και τθν προβολι του «προγράμματοσ μαγειρικισ» (Cooking Show), ςυνζταξε τα
κείμενα για τισ ελλθνικζσ ςυνταγζσ, πρότεινε τον χϊρο διεξαγωγισ του show, και επιμελικθκε όλεσ τισ
οργανωτικζσ λεπτομζρειεσ. Οι Ιάπωνεσ κεατζσ είχαν τθν ευκαιρία να μάκουν λεπτομζρειεσ για τθν
προετοιμαςία τουσ, ςε ζνα τυπικό ελλθνικό ςπίτι, από μια τυπικι Ελλθνίδα νοικοκυρά. Επιπλζον,
ανακάλυψαν ενδιαφζροντα ςτοιχεία για τον πολιτιςμό τθσ ελλθνικισ κουηίνασ και τθ ςφνδεςθ των μοναδικϊν
υγιεινϊν ελλθνικϊν προϊόντων, όπωσ θ φζτα, με τθν ελλθνικι μυκολογία.
Το τμιμα "street buying" του προγράμματοσ, ιταν αφιερωμζνο ςτθν κεντρικι αγορά τθσ Ακινασ, όπου το
ιαπωνικό ςυνεργείο κατζγραψε παραδοςιακζσ και τυπικζσ «γωνιζσ» τθσ ελλθνικισ πρωτεφουςασ. Για τισ
ανάγκεσ του show, ωσ «καταναλωτισ» επελζγθ Ζλλθνασ επιχειρθματίασ του κλάδου τροφίμων ο οποίοσ
δραςτθριοποιείται ςτθν Ιαπωνία. Σφμφωνα με το NHK, θ επιλογι βαςίςτθκε ςτθν εκνικότθτα και όχι ςτον
κφκλο εργαςιϊν, ςτον όγκο των ειςαγωγϊν από τθν Ελλάδα ι ςε οποιονδιποτε άλλο οικονομικό
δείκτθ. Επιςθμαίνεται ότι το Γραφείο Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων ουδεμία ανάμιξθ είχε ςτθν
διαδικαςία επιλογισ του "καταναλωτι". Επίςθσ, το ιαπωνικό τθλεοπτικό κοινό, είχε τθν ευκαιρία να
απολαφςει εκπλθκτικζσ λιψεισ από το νθςί τθσ Σαντορίνθσ.
Πλθροφορίεσ
για
το
show δθμοςιοποιικθκαν και
ςτα
κοινωνικά
μζςα
δικτφωςθσ
βλ. http://honeylemonspice.com/hoshi-greece-1/

Β.2.1 υνεργασία με Αντιπροσώπους/διανομείς
Θ προςζγγιςθ τθσ αγοράσ γίνεται μζςω ειςαγωγζα ο οποίοσ προωκεί το προϊόν ςτουσ διανομείσ. Οι
μεγάλεσ ειςαγωγικζσ εταιρείεσ απαςχολοφν ομάδεσ πωλιςεων, ζχουν γνϊςθ τθσ αγοράσ και των τάςεων και το
δικό τουσ δίκτυο διανομζων. Ρρομθκεφουν χονδρζμπορουσ, τοπικοφσ διανομείσ και τθν βιομθχανία
τροφοδοςίασ. Εξ αιτίασ του αρικμοφ των ενδιαμζςων, ο εξαγωγζασ δεν ζχει κανζναν ζλεγχο ςτθν διανομι του
προϊόντοσ του το οποίο φτάνει με ιδιαίτερα αυξθμζνθ τιμι ςτο ράφι.
Οι ειςαγωγείσ του προϊόντοσ με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ δεν είναι οι ίδιοι διανομείσ. Από τθν ειςαγωγι ζωσ
τθν τοποκζτθςθ ςτο ράφι μεςολαβοφν αρκετά ενδιάμεςα ςτάδια (ειςαγωγζασ, χονδρζμποροσ, τοπικόσ
αντιπρόςωποσ, υποδιανομζασ χϊροσ λιανικισ πϊλθςθσ). Είναι πολφ δφςκολθ θ εξαγωγι απ’ευκείασ ςτουσ
χϊρουσ λιανικισ πϊλθςθσ, ςυνεπϊσ υπάρχει απόλυτθ εξάρτθςθ από τον ειςαγωγζα και το δίκτυο διανομισ.
Συχνά θ ειςαγωγι γίνεται από κυγατρικζσ εταιρείεσ του ομίλου ςτον οποίο ανικει θ αλυςίδα καταςτθμάτων.
Θ ειςαγωγι μεγάλων ποςοτιτων ςε μορφι χφδθν (π.χ.ελαιόλαδο) δίνει ςθμαντικά περικϊρια
διαπραγμάτευςθσ ςτισ ειςαγωγικζσ εταιρίεσ όςον αφορά τισ προχποκζςεισ, τισ τιμζσ και τουσ όρουσ πϊλθςθσ.
Από τον Ιάπωνα ειςαγωγζα και το δίκτυο των ςυνεργατϊν/γνωριμιϊν του εξαρτάται θ επιτυχία τθσ
τοποκζτθςθσ ενόσ ποιοτικου προϊόντοσ ςτθν ιαπωνικι αγορά. Συνεπϊσ ζχει μεγάλθ ςθμαςία θ επιλογι τθσ
κατάλλθλθσ ιαπωνικισ ειςαγωγικισ εταιρίασ θ οποία κα διεκπεραιϊςει τισ διοικθτικζσ διαδικαςίεσ ειςαγωγισ,
κα εξαςφαλίςει ότι το προϊόν ςυμμορφϊνεται με τθν ιαπωνικι νομοκεςία και κα διαμορφϊςει τθν ετικζτα. Θ
ςφναψθ ςυμφωνίασ προχποκζτει αμοιβαία εμπιςτοςφνθ, απαιτεί χρόνο και υπομονι. Οι Ιάπωνεσ ειςαγωγείσ
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επιδιϊκουν τθν μακροχρόνια ςυνεργαςία και για τον λόγο αυτόν είναι πικανόν να απαιτιςουν τθν
αποκλειςτικότθτα. Απαιτοφν ςεβαςμό των όρων τθσ ςυμφωνίασ και αποτελεςματικό service μετά τθν πϊλθςθ.
Αλλαγι του ειςαγωγζα μπορεί να ερμθνευκεί από τθν αγορά ωσ παραβίαςθ τθσ εμπορικισ ςυμφωνίασ από τον
εξαγωγζα και ενδεχομζνωσ να βλάψει τθν φιμθ του προϊόντοσ.

Β.2.2 Δημιουργία θυγατρικής/υποκαταστήματος/αντιπροσωπίας/κοινοπραξίας
βλ.παρ.Β.1.2.

Β.2.3 Δίκτυα Διανομής
1. Σρόφιμα
Supermarket
Τα ςοφπερ μάρκετ διακζτουν τρόφιμα και άλλα προϊόντα οικιακισ χριςθσ. Θ ςθμαντικότερθ αλυςίδα ςοφπερ
μάρκετ είναι θ Aeon με μερίδιο αγοράσ 5,9%. Άλλα ςοφπερ μάρκετ με δικά τουσ τμιματα ειςαγωγϊν είναι τα
Ito-Yokado (Seven7) www.itoyokado.co.jp/special/global/en/ και Seiyu www.seiyu.co.jp/. Τα ςουπερμάρκετ,
ςφμφωνα με τα ςτοιχεία μελζτθσ για λογαριαςμό τθσ USDA Foreign Agricultural Service, καταλαμβάνουν
ςυνολικό μερίδιο αγοράσ 76,6%.
Πολυκαταςτιματα (Department Stores)
Τα τρόφιμα ςυνικωσ πωλοφνται ςε υπόγειουσ ορόφουσ. Αν και οι πωλιςεισ τουσ ςθμειϊνουν κακοδικι πορεία
εξ αιτίασ του εντόνου ανταγωνιςμοφ, υπάρχουν χϊροι αποκλειςτικά για νζα ποιοτικά προϊόντα. Οι ειςαγωγζσ
γίνονται μζςω χονδρεμπόρου. Καταλαμβάνουν μερίδιο αγοράσ 3,6% περίπου.
Ειδικά καταςτιματα (Speciality stores) π.χ. Olioteca, www.olioteca.jp
Ρρόκειται επί το πλείςτον για μικρζσ οικογενειακζσ επιχειριςεισ που επικεντρϊνονται ςε ζναν τομζα.
Διακζτουν ποικιλία τθσ κατθγορίασ ενόσ προϊόντοσ, π.χ. ελαιολάδων, προερχομζνων από διάφορεσ χϊρεσ τα
οποία λανςάρουν ωσ gourmet προϊόντα πολυτελείασ. Το προςωπικό διακζτει εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ και οι
πελάτεσ δφνανται να δοκιμάςουν το ελαιόλαδο ςε ψωμί πριν το αγοράςουν. Ο ζντονοσ ανταγωνιςμόσ με τα
ςοφπερ μάρκετ και τα kombini ζχει ωσ αποτζλεςμα οι πωλιςεισ τουσ να ςθμειϊνουν πτωτικι πορεία.
Ιnternet shops
Συνικωσ τα εξειδικευμζνα καταςτιματα ζχουν τθν δικι τουσ θλεκτρονικι διεφκυνςθ και πωλοφν τρόφιμα
επίςθσ online. Σφμφωνα με ςτοιχεία του Euromonitor το 13% του ςυνόλου των πωλιςεων (+24% τθν τελευταία
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πενταετία) προζρχεται από διαδικτυακζσ πωλιςεισ και αυτόματουσ πωλθτζσ.
Convenience stores (“kombini”)
Λειτουργοφν κυρίωσ μζςω franchising και παραμζνουν ανοικτά κακόλθ τθν διάρκεια του 24ϊρου.
Διαδραματίηουν ουςιαςτικό ρόλο κυρίωσ για προϊόντα τα οποία ζχουν ωσ καταναλωτικό target group τουσ
άγαμουσ και νεαροφσ Iάπωνεσ. Εκεί «δοκιμάηονται» τα νζα προϊόντα. Θ περιοριςμζνθ ζκταςι τουσ απαιτεί
ζνα ςφςτθμα διαρκοφσ αντικατάςταςθσ των προϊόντων. Κφριεσ αλυςίδεσ: Seven & I Holdings, (μερίδιο αγοράσ
5,1%) και FamilyMart (1,6%). Καταλαμβάνουν μερίδιο αγοράσ 14,1% περίπου.
2. Καλλυντικά
Supermarket

Τα ιαπωνικά ςοφπερ καταλαμβάνουν πολφ μικρότερο χϊρο ςε ςχζςθ με τα ςοφπερ μάρκετ ςτθν Ευρϊπθ και
τθν Αμερικι. Αυτά που εμπορεφονται καλλυντικά επικεντρϊνονται ςτα βαςικά είδθ προςωπικισ υγειινισ.
Απουςιάηουν, ςχεδόν ςτο ςφνολό τουσ, τα ειςαγόμενα προϊοντα. Ραραδείγματα ςοφπερ μάρκετ: Daiei, ItoYokado, Seiyu.
Φαρμακεία και convenience stores (“kombini”) :
Θ διάκεςθ των καλλυντικϊν γίνεται μζςω χονδρεμπόρων και θ εξυπθρζτθςθ είναι self-service. Μεγάλεσ μάρκεσ
ιαπωνικϊν καλλυντικϊν διακζτουν ειδικζσ ςειρζσ χαμθλοφ κόςτουσ όπωσ θ Shiseido (ςειρά Kesho Wakusei,
www.beautyholicsanonymous.com/2007/05/shiseido-kesho-wakusei/) και θ Kose (ςειρά Sekkisui
www.sekkisei.com/eng/).
Τα ιαπωνζηικα φαρμακεία ακολοφκθςαν το μοντζλο των αμερικανικϊν φαρμακείων. Διακζτουν μεγάλθ
ποικιλία προϊόντων και απευκφνονται κυρίωσ ςε γυναίκεσ νεαρισ θλικίασ: μθ ςυνταγογραφοφμενα φάρμακα,
καλλυντικά, είδθ υγειινισ, ςνακ, κ.τ.λ. θ παρουςίαςθ τουσ όμωσ δεν είναι προςεγμζνθ (ςε αντίκεςθ με τα
καταςτιματα “variety” και “select”). Συνικωσ δεν διακζτουν ειςαγόμενα προϊόντα εξ αιτίασ των χαμθλότερων
τιμϊν των ιαπωνικϊν προϊόντων.
Τα convenience stores (“kombini”) λειτουργοφν κυρίωσ μζςω franchising και παραμζνουν ανοικτά κακόλθ τθν
διάρκεια του 24ϊρου. Διαδραματίηουν ουςιαςτικό ρόλο κυρίωσ για προϊόντα τα οποία ζχουν ωσ καταναλωτικό
target group τουσ άγαμουσ και νεαροφσ Iάπωνεσ. Εκεί «δοκιμάηονται» τα νζα προϊόντα. Θ περιοριςμζνθ ζκταςι
τουσ απαιτεί ζνα ςφςτθμα διαρκοφσ αντικατάςταςθσ των προϊόντων. Κφριεσ αλυςίδεσ: Seven & I Holdings,
(μερίδιο αγοράσ 5,1%) και FamilyMart (1,6%).
Πολυκαταςτιματα (Department Stores)
Οι μεγάλεσ εταιρείεσ καλλυντικϊν πωλοφν απ’ ευκείασ ςτα πολυκαταςτιματα όπου απαςχολοφν προςωπικό
τουσ. Διατίκενται αποκλειςτικά προϊόντα πολυτελείασ. Τα πολυκαταςτιματα ςτθν Ιαπωνία μειϊκθκαν από 476
το 1997, ςε μόλισ 250 το 2015.
Ραραδείγματα πολυκαταςτθμάτων:
- Isetan http://isetan.mistore.jp/store/shinjuku/foreign_customer/index.html
- Takashimaya www.takashimaya.co.jp/tokyo/store_information/cultural_propertie/index1.html
- Mitsukoshi http://mitsukoshi.mistore.jp.e.bm.hp.transer.com/store/ginza/index.html
- Sogo www.sogo-seibu.jp.e.ld.hp.transer.com/foreign/en/
- Lumine www.lumine.ne.jp/english/
Ειδικά καταςτιματα (Specialty stores)
Λειτουργοφν κυρίωσ μζςω franchising, και ςυνικωσ διακζτουν προϊόντα μιασ μόνο εταιρείασ, π.χ. Shiseido. Οι
εξαγωγικζσ εταιρίεσ διακζτουν τα προϊόντα τουσ μζςω κυγατρικϊν, χωρίσ τθν μεςολάβθςθ χονδρεμπόρων. Οι
εταιρίεσ προςλαμβάνουν «ςυμβοφλουσ ομορφιάσ» για επίδειξθ των προϊόντων και παροχι ςυμβουλϊν ςτουσ
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πελάτεσ. Οι πωλιςεισ τουσ ςθμειϊνουν πτωτικι πορεία.
Πωλιςεισ μζςω διαδικτφου
Στο διαδίκτυο οι τιμζσ των προϊόντων εμφανίηονται 30-60% μειωμζνεσ ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ ςτα
πολυκαταςτιματα. Ρρόκειται για παράλλθλεσ ειςαγωγζσ, απ’ ευκείασ από τισ χϊρεσ εξαγωγισ οι οποίεσ
βλάπτουν τθν εικόνα ακριβϊν καλλυντικϊν και δθμιουργοφν προβλιματα και ςτον ειςαγωγζα - χάνεται το
κίνθτρο από μζρουσ του για επενδφςεισ, καινοτομία, προωκθτικζσ ενζργειεσ, service μετά τθν πϊλθςθ. Θ
ιαπωνικι νομοκεςία δεν προβλζπει απαγόρευςθ παραλλιλων ειςαγωγϊν.
Πωλιςεισ πόρτα-πόρτα, “door-to-door” π.χ. Avon
Οι πωλιςεισ παρουςιάηουν πτωτικι πορεία γιατί οι εργαηόμενεσ Ιαπωνζηεσ αυξάνονται, ο νόμοσ για τθν
προςταςία προςωπικϊν δεδομζνων προβλζπει αυςτθρζσ ποινζσ και επιπλζον, οι καταναλωτζσ δεν επικυμοφν
επιςκζψεισ ςτον προςωπικό τουσ χϊρο.
Variety shops
Εξειδικεφονται ςε ειςαγόμενα προϊόντα ςε μεγάλθ ποικιλία, (χαρτικά, ροφχα, φαγθτό, μεγάλθ γκάμα
καλλυντικϊν ςτο ίδιο κατάςτθμα, κ.τ.λ.), ςυνικωσ ςε ζναν όροφο π.χ. Plaza Style www.plazastyle.com,
ITS’DEMO http://store.world.co.jp/s/ladies/?intxtid=headermenu, Rosemary http://bit.ly/2tx1EvQ, Champ de
Herbe http://cfhampdeherbe.atre.co.jp/. Μεγαλφτερα καταςτθματα, π.χ. Tokyu Hands https://shibuya.tokyuhands.co.jp/en/, Loft www.loft.co.jp/ προςφζρουν ακόμα μεγαλφτερθ γκάμα προϊοντων ςε 7-8 ορόφουσ και
επίςθσ ςυχνά τόςο φτθνζσ όςο και ακριβότερεσ ςειρζσ.
Επιλεγμζνα καταςτιματα "select shop"
Διακζτουν ςειρά επιλεγμζνων προϊόντων των οποίων οι τιμζσ κυμαίνονται μεταξφ αυτϊν των
πολυκαταςτθμάτων και των ειδικϊν καταςτθμάτων
π.χ.
Cosme
Kitchen
http://cosmekitchen.jp/store_list/store_list9/,
Musee
www.kamegaya.co.jp/shop/musee.html ςτο ιςόγειο ι ςτο υπόγειο των πολυκαταςτθμάτων.

de

Peau

Οι Ιαπωνζηοι μεγαλφτερθσ θλικίασ προτιμοφν να προμθκεφονται καλλυντικά από τα καταςτιματα τθσ γειτονιάσ
τουσ (convenience stores, select, specialty stores).

Β.2.4 Προώθηση – Διαφήμιση
Διαφθμιςτικζσ εκςτρατείεσ
α. Σε κλαδικά περιοδικά
β. Διαφθμιςτικζσ καταχωριςεισ ςε ςυνδυαςμό με άλλα προϊόντα π.χ. ελαιόλαδο – ςάλτςα – ηυμαρικά
γ.Εκδθλϊςεισ γευςιγνωςίασ ςε ςοφπερ μάρκετ

Β.2.5 Πρακτικές οδηγίες
Θ ιαπωνικι είναι θ μόνθ επίςθμθ γλϊςςα τθσ χϊρασ. Αγγλικά ομιλοφν ολοζνα και περιςςότεροι Ιάπωνεσ,
ωςτόςο θ γλϊςςα αποτελεί ζνα πολφ ςοβαρό φραγμό κατά τθν επικοινωνία ςτθν Ιαπωνία. Ακόμθ και όταν
γνωρίηουν αγγλικά, οι περιςςότεροι Ιάπωνεσ διςτάηουν να τα χρθςιμοποιιςουν και προτιμοφν τθν επικοινωνία
ςτθν ιαπωνικι γλϊςςα.
Οι μικρζσ λεπτομζρειεσ μπορεί να ζχουν μεγάλθ ςθμαςία:

φροντίςτε να τυπϊςετε επαγγελματικζσ κάρτεσ ςτα ιαπωνικά

δίνετε τθν κάρτα ςασ και λαβάνετε τθν κάρτα του ςυνομιλθτοφ ςασ πάντοτε με τα δφο χζρια

δεχκείτε επαγγελματικζσ προςκλιςεισ κοινωνικοφ χαρακτιρα, όπου θ ατμόςφαιρα κα είναι πιο
χαλαρι και κα επιτρζψει να γνωριςκείτε καλφτερα
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΚΤΟ
3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan
Tει. +81-3-3404 5853,Φαμ +81-3-3404 5845, ecocom-tokyo@mfa.gr



θ προςφορά δϊρου κα εκτιμθκεί από τον ςυνομιλθτι ςασ, πρζπει όμωσ να προςζξετε θ ςυςκευαςία να
είναι επαγγελματικι και πολφ προςεγμζνθ. Εάν δεν είναι, καλφτερα να μθ προςφζρετε δϊρο.

Το ηιτθμα τθσ γλϊςςασ ςε εμπορικζσ εκκζςεισ και επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ
Στισ διάφορεσ επιχειρθματικζσ ςυναντιςεισ ςασ ςυνιςτάται θ παρουςία διερμθνζα που κα διευκολφνει τθν
επικοινωνία. Θ ζκκεςθ προϊόντων ςε εμπορικζσ εκκζςεισ χωρίσ διερμθνζα ςυνικωσ μειϊνει ςθμαντικά τον
αρικμό των Ιαπϊνων επιςκεπτϊν. Για τον ίδιο λόγο, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρθματίεσ πρζπει να ζχουν
φροντίςει τουλάχιςτον ζνα μζροσ των banners του περιπτζρου τουσ και του εν γζνει προωκθτικοφ τουσ υλικοφ
να είναι ςτθν ιαπωνικι γλϊςςα. Στθν Ιαπωνία εν γζνει υπάρχουν ελάχιςτοι διερμθνείσ / μεταφραςτζσ
ελλθνικισ και ιαπωνικισ γλϊςςασ. Αν δεν υπάρχει τζτοιο άτομο διακζςιμο, ςυνιςτάται θ χριςθ ατόμου που
γνωρίηει ιαπωνικά – αγγλικά. Το Γραφείο Οικονομικϊν και Εμπορικϊν Υποκζςεων τθσ Ελλθνικισ Ρρεςβείασ
μπορεί να ςασ ςυμβουλεφςει περαιτζρω ςτο κζμα και να ςασ δϊςει κατάλογο διακεςίμων διερμθνζων /
μεταφραςτϊν.
Η επιχειρθματικι κουλτοφρα των Ιαπϊνων
Πολιτιςτικζσ βάςεισ του ιαπωνικοφ επικοινωνιακοφ ςτυλ
Στθν ιαπωνικι κοινωνία, θ ταυτότθτα του ατόμου ςυνδζεται παραδοςιακά με τθν ταυτότθτα ομάδων
όπωσ οικογζνεια, ςχολείο ι εταιρείεσ. Ωσ εκ τοφτου, οι επιχειρθματίεσ αναφζρουν πρϊτα το όνομα τθσ
εταιρείασ ςτθν οποία ανικουν και μετά το δικό τουσ όνομα όταν ςυναντοφν κάποιον για πρϊτθ φορά.
Συναιςκιματα, ειδικά αρνθτικά, δεν εκφράηονται ανοικτά δθμοςίωσ. Άτομο το οποίο αντιτίκεται
ςκεναρϊσ ι επιμζνει να διατθρεί διαφορετικι άποψθ από αυτι του ςυνόλου, κεωρείται πωσ διαταράςςει τθν
αρμονία του ςυνόλου.
Μάλιςτα, εξαιτίασ τθσ ςυλλογικισ φφςθσ τθσ ιαπωνικισ κοινωνίασ, οι Ιάπωνεσ ςυνικωσ κάνουν
διάκριςθ μεταξφ τθσ προςωπικισ τουσ γνϊμθσ και του τι κα πρζπει να αναφζρουν δθμοςίωσ.
1.

Ιεραρχία
Ο ςεβαςμόσ και θ διατιρθςθ των ιεραρχικϊν ςχζςεων είναι βαςικό γνϊριςμα ςτθν ιαπωνικι κοινωνία
κακϊσ και ςτο επιχειρείν.
2.

Οι ιεραρχικζσ ςχζςεισ ςτο επιχειρείν
Θ ιεραρχικι ςχζςθ μεταξφ πελάτου και πωλθτοφ αποτελεί μία από τισ πολλζσ ιεραρχικζσ ςχζςεισ ςτθν ιαπωνικι
επιχειρθματικι κουλτοφρα. Το ίδιο ιςχφει και ςτισ ςχζςεισ ανάμεςα ςε μία κφρια και κυγατρικι εταιρεία,
μεταξφ διευκυντοφ και υφιςταμζνου κλπ. Στισ ςχζςεισ που αναπτφςςονται κάκε πρόςωπο ζχει οριςμζνεσ
προςδοκίεσ από τουσ άλλουσ. ‘Ετςι για παράδειγμα ζνα διευκυντισ ςυχνά ενδιαφζρεται για τθν ευθμερία του
υφιςταμζνου του, ακόμα και εάν αυτι αφορά παροχι βοθκείασ ςτθν ιδιωτικι ηωι του τελευταίου. Από τθν
πλευρά του ο υφιςτάμενοσ αναμζνεται να εμπιςτεφεται τθν κρίςθ του διευκυντοφ του και να μθν αμφιςβθτεί
τισ αποφάςεισ του.
Αρχαιότθτα (seniority)
Θ αρχαιότθτα είναι πολφ ςθμαντικι ςτο ιαπωνικό επιχειρείν. Ραραδοςιακά δε αποτελεί ζνα ςθμαντικό
κριτιριο για τθν προαγωγι των ιαπωνικϊν ςτελεχϊν. Ζτςι για παράδειγμα, ςτισ διαπραγματεφςεισ μεταξφ δφο
εταιρειϊν, οι Ιάπωνεσ αναμζνουν από κάκε πλευρά να αποςτζλλει πρόςωπα ιδίασ θλικίασ κακϊσ και κζςεωσ.

Άλλα παραδείγματα ιεραρχίασ
Πταν οι Ιάπωνεσ ανταλάςςουν επιχειρθματικζσ κάρτεσ (business cards), οι ανϊτεροι ιεραρχικά υπάλλθλοι
προθγοφνται. Πταν μία κάρτα παραλαμβάνεται, ο τίτλοσ ς’ αυτιν ελζγχεται προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ
κζςθ και το status αυτοφ που τθν παραδίδει. Υψθλόβακμοι υπάλλθλοι όπωσ Γενικόσ Διευκυντισ (buchoo)
αποκαλοφνται ςυνικωσ με τθν ιδιότθτά τουσ. Πταν δε οι Ιάπωνεσ υποκλίνονται μεταξφ τουσ, το πρόςωπο με το
χαμθλότερο status υποκλίνεται βακφτερα.
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Κατϋ αντίςτοιχο τρόπο, θ ιεραρχία κακορίηει τθν κζςθ όπου κα κάτςει ο κακζνασ ςε ζνα τραπζηι (seat
arrangement). Ζτςι για παράδειγμα, θ κζςθ πίςω από τον οδθγό ταξί προορίηεται για το υψθλόβακμο
πρόςωπο, ενϊ θ κζςθ δίπλα ςτον οδθγό προορίηεται αντίςτοιχα για το χαμθλόβακμο άτομο.
Θ ιεραρχία ςτθν ομιλία είναι επίςθσ χαρακτθριςτικι. Ζτςι το υψθλόβακμο ςτζλεχοσ ομιλεί ςυνικωσ
τελευταίο. Σθμειωτζον πωσ θ ιαπωνικι γλϊςςα αντανακλά ςε μεγάλο βακμό τθν ιεραρχία. Για παράδειγμα,
ζνα υψθλόβακμο πρόςωπο ομιλεί ευγενικά ι ςυμβατικά, ενϊ ζνα χαμθλόβακμο ςτζλεχοσ χρθςιμοποιεί
ευςεβι ι εξαιρετικά ευγενικι γλϊςςα.
Περιςταςτιακι ιαπωνικι ςυμπεριφορά
Στθν ιαπωνικι κουλτοφρα θ ςυμπεριφορά των προςϊπων διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν περίςταςθ. Θ
κατάλλθλθ ςυμπεριφορά εξαρτάται από πολλοφσ παράγοντεσ όπωσ ο χϊροσ, βακμόσ ι status των λοιπϊν
προςϊπων οποία είναι παρόντα, κακϊσ και από τθν ςχζςθ τουσ με εν λόγω πρόςωπα.
3.

4.
Ζμμεςθ επικοινωνία
Οι Ιάπωνεσ όταν επικοινωνοφν μεταξφ τουσ δεν διατυπϊνουν τθν άποψι τουσ ρθτά.
Το γεγονόσ αυτό μπορεί να οδθγιςει ςε παρανοιςεισ με αλλοδαποφσ ςυνομιλθτζσ, όπου ζνασ καλά
διαρκρωμζνοσ λόγοσ κεωρείται προτζρθμα.
5.

Επικοινωνιακά κενά προκλθκζντα από διαφορετικά επιχειρθματικά ζκιμα
Λιψθ αποφάςεων

Οι ιαπωνικζσ εταιρείεσ λαμβάνουν αποφάςεισ βάςει ομαδικισ ςυναίνεςθσ, και όχι κατόπιν ατομικισ άςκθςθσ
εξουςίασ. Στθ διαδικαςία ςχθματιςμοφ τθσ ομαδικισ απόφαςθσ, όλεσ οι πικανζσ ςυνζπειεσ μίασ αποφάςεωσ
εξετάηονται και λαμβάνονται υπ’ όψιν. Ρρόκειται για μία ςυνολικι προςζγγιςθ (holistic approach) οποία
ςυμβάλλει με τθν ςειρά τθσ ςτθ διατιρθςθ τθσ αρμονίασ εντόσ μίασ επιχείρθςθσ.
Θ ομαδικι απόφαςθ ζχει το πλεονζκτθμα ότι αυτι εφαρμόηεται ομαλϊσ, χωρίσ εμπόδια. Κάκε ςτζλεχοσ δε
είναι ενιμερο για τθ λιψθ μίασ ςχετικισ απόφαςθσ.
Συμβουλζσ για τουσ Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ:
 Δϊςτε ιδιαίτερθ προςοχι ςτον ςεβαςμό τθσ ιεραρχίασ.
 Aναμζνετε θ διαδικαςία διαπραγματεφςεων με μία ιαπωνικι επιχείρθςθ να διαρκζςει περιςςότερο απ όςο
κα διαρκοφςε ςτθν Ελλάδα. Οι ςυναντιςεισ επίςθσ κα είναι περιςςότερεσ απ’ ότι νομίηατε, όπωσ και θ
ςχετικι αλλθλογραφία.
 Ρροετοιμάςτε αναλυτικι πλθροφόρθςθ για τθν εταιρεία ςασ.
 Επιδείξτε υπομονι και προςιλωςθ κακ’ όλθ τθν διάρκεια των διαπραγματεφςεων.
 Ξοδεφςτε άπλετο χρόνο “χτίηοντασ” ςχζςεισ. Θεωρείςτε τθν επιχειρθματικι ςχζςθ με τουσ Ιάπωνεσ ςαν
προςωπικό και όχι νομικό ςυμβόλαιο.
 Καλλιεργείςτε ανεπίςθμεσ επαφζσ εντόσ ιαπωνικϊν επιχειριςεων, προκειμζνου να αντιλθφκείτε ποφ
βρίςκεται θ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεωσ, ςχετικι με τθν ζναρξθ τθσ επιχειρθματικισ ςασ ςυνεργαςίασ.
 Αποφεφγετε να λαμβάνετε γριγορεσ αποφάςεισ ι να πιζηετε για γριγορεσ αποφάςεισ.
 Εξαςφαλίςτε πωσ θ ομάδα ςασ ζχει ςυναίνεςθ: αποφεφγετε να δείχνετε αςυμφωνία μεταξφ εςάσ και των
ςυνεργατϊν ςασ ενϊπιον των Ιαπϊνων.
6.

Συναντιςεισ
Μθ δυνατότθτα επικοινωνίασ ςτθν αγγλικι

Οι Ιάπωνεσ δεν ομιλοφν ωσ επί το πλείςτον τθν αγγλικι γλϊςςα. Ακόμα και αυτοί που γνωρίηουν ςε
ικανοποιθτικό βακμό τθν αγγλικι, προτιμοφν να επικοινωνοφν με τουσ ξζνουσ ςυνεργάτεσ ςτθν ιαπωνικι μζςω
διερμθνζα, διότι δεν ζχουν εμπιςτοςφνθ ςτισ ικανότθτζσ τουσ να ομιλιςουν τθν αγγλικι. Αυτόσ είναι άλλωςτε
και ο λόγοσ για τον οποίο παραμζνουν ςιωπθλοί κατά τθ διάρκεια πολυεκνικϊν ςυναντιςεων.
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Επικοινωνιακό ςτυλ
Οι Ιάπωνεσ κατά τθ διάρκεια μίασ πολυεκνικισ επιχειρθματικισ ςυνάντθςθσ αποφεφγουν να διακόπτουν
τον ςυνομιλθτι τουσ όταν αυτόσ ομιλεί, διότι κεωροφν πωσ αυτό είναι αγενζσ. Επιπλζον, οι αλλοδαποί
ομιλθτζσ, κα πρζπει να αποφεφγουν κινιςεισ οποίεσ αμφιςβθτοφν το ενδεχόμενο μθ κατανόθςθσ των
λεγομζνων τουσ από τουσ Ιάπωνεσ.
Παροχι πλιρουσ πλθροφόρθςθσ και απάντθςθσ
Μία άλλθ πτυχι του ιαπωνικοφ επικοινωνιακοφ ςτυλ, αφορά τθν επικυμία των Ιαπϊνων να λαμβάνουν
μία ολοκλθρωμζνθ και πλιρθ απάντθςθ. Οι Ιάπωνεσ αιςκάνονται πωσ είναι ςθμαντικό οι αλλοδαποί
ςυνεργάτεσ να δίδουν μία αξιόπιςτθ απάντθςθ όταν κζτουν διάφορα ερωτιματα, όπωσ για παράδειγμα τισ
προχποκζςεισ πικανισ ςυνεργαςίασ.
Yπόκλιςθ και ανταλλαγι επιχειρθματικϊν καρτϊν
Θ υπόκλιςθ αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι τθσ ιαπωνικισ κουλτοφρασ. Ρραγματοποείται όταν
λαμβάνει χϊρα μία ςυνάντθςθ, προκειμζνου κυρίωσ να αποδοκεί ςεβαςμόσ ςτον ςυνομιλθτι μασ. Σε άλλεσ
περιπτϊςεισ μπορεί επίςθσ να χρθςιμοποιθκεί για τθν ζκφραςθ ςυγγνϊμθσ.
Πςον αφορά τθν ανταλλαγι επιχειρθματικϊν καρτϊν (business cards), αυτι περιλαμβάνει κάποιο βακμό
“τελετουργίασ”. H επιχειρθματικι κάρτα κεωρείται πωσ αντιπροςωπεφει το άτομο, ωσ εκ τοφτου κα πρζπει να
αντιμετωπίηεται με ςεβαςμό, κυρίωσ όταν τθν λαμβάνουμε από τον ςυνομιλθτι μασ. Πταν δε ανταλάςςουμε
κάρτεσ, προςφζρουμε τθν δικιά μασ με τα δφο χζρια.
Συμβουλζσ για τουσ Ζλλθνεσ επιχειρθματίεσ:

Στείλτε τθν agenda τθσ ςυνάντθςθσ και γραπτό υλικό εκ των προτζρων.

Πταν κάνετε ερωτιςεισ μθν περιμζνετε να λάβετε άμεςθ απάντθςθ.

Κακορίςτε τουσ ςκοποφσ μίασ ςυνάντθςθσ πριν απ’ αυτιν και εκ νζου προ τθσ ζναρξθσ αυτισ.

Αναφζρατε περιλθπτικά ςτο τζλοσ τθσ ςυνάντθςθσ τα ςυμπεράςματα τθσ ςυνάντθςθσ.

Επιβεβαιϊςετε επόμενα βιματα ςυνεργαςίασ γραπτϊσ μετά τθν ςυνάντθςθ μζςω email ι fax.

Οι Ιάπωνεσ ςπάνια αναφζρουν το “όχι” απευκείασ.
Β.3 Καταναλωτικά Πρότυπα
Ο πλθκυςμόσ τθσ Ιαπωνίασ το 2018, ανζρχονταν ςε 126,3 εκατομμφρια, που αντιςτοιχεί ςτο 1,7% του
πλθκυςμοφ τθσ γθσ. Θ πυκνότθτα του πλθκυςμοφ , υπολογίηεται ςε 340,8 άτομα ανά τετρ. χλμ. (απογραφι
2015), κατατάςςοντασ τθν Ιαπωνία, ωσ τθν ενδζκατθ μεταξφ χωρϊν ι περιοχϊν με πλθκυςμό πάνω από 10
εκατομμφρια κατοίκουσ. Το 2018 ο πλθκυςμόσ των ατόμων θλικίασ άνω των 15 ετϊν, ανιλκε ςε 111,08
εκατομμφρια. Το ζτοσ 1950, θ Ιαπωνία είχε πλθκυςμό 83.200.000. Σφμφωνα με τθν απογραφι του 2015 (πλζον
πρόςφατα ςτοιχεία), ςτθν χϊρα ηουν 53,33 εκατομμφρια ιδιωτικά νοικοκυριά , εξαιρουμζνων των «κεςμικϊν
νοικοκυριϊν» (πχ φοιτθτζσ ςε ςχολικοφσ κοιτϊνεσ), εκ των οποίων το 55,9% ιταν νοικοκυριά πυρθνικισ
οικογζνειασ. Ο αρικμόσ των θλικιωμζνων νοικοκυριϊν , δθλαδι εκείνων με μζλθ θλικίασ 65 ετϊν και άνω, το
2015 ανζρχονταν ςε 21,71 εκατ. που αντιςτοιχεί ςτο 40,7% των ιδιωτικϊν νοικοκυριϊν.
Β.3.1. Τρόφιμα
Οι περιςςότεροι καταναλωτζσ, ςτθν πλειοψθφία τουσ γυναίκεσ άνω των 40 ετϊν, κάνουν τισ αγορζσ τουσ
ςτο ςουπερμάρκετ τθσ γειτονιάσ τουσ και εμφανίηονται διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν περιςςότερο για ζνα
ποιοτικό προϊόν. Θ κατανάλωςθ προϊόντων όπωσ το ελαιόλαδο αυξάνεται ςτισ μεγαλφτερεσ θλικίεσ οι οποίεσ
και ανθςυχοφν περιςςότερο για κζματα υγείασ. Το ενδιαφζρον αυξάνεται όταν ςτθν ςυςκευαςία
περιλαμβάνονται ςυνταγζσ και πλθροφορίεσ για τισ ωφζλειεσ ςτθν υγεία και όταν μειϊνεται θ τιμι του ςτο
πλαίςιο προωκθτικϊν ενεργειϊν. Οι άνδρεσ επιλζγουν κυρίωσ με βαςικό κριτιριο τθν τιμι του προϊόντοσ. Για
τουσ νεότερουσ καταναλωτζσ μεγαλφτερθ ςθμαςία ζχουν θ γεφςθ, θ τιμι του προϊόντοσ και οι ςυςτάςεισ του
οικογενειακοφ και φιλικοφ τουσ κφκλου. Kατά τθν διάρκεια του μεςθμεριανοφ διαλλείματοσ οι Ιάπωνεσ
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καταναλϊνουν φαγθτό που ζχουν φζρει από το ςπίτι ι γευματίηουν ςε εςτιατόρια τα οποία τισ μεςθμεριανζσ
ϊρεσ προςφζρουν ςε χαμθλότερεσ τιμζσ προκακοριςμζνα μενοφ με ποικιλία πιάτων. Εξαιτίασ του όλο και
αυξανόμενου αρικμοφ Ιαπϊνων οι οποίοι ταξιδεφουν ςτο εξωτερικό αλλά και τθσ αξιοςθμείωτθσ αφξθςθσ του
αρικμοφ των δυτικϊν εςτιατορίων ςτθν Ιαπωνία (γαλλικϊν, ιταλικϊν, ιςπανικϊν κλπ), ολοζνα και περιςςότεροι
Ιάπωνεσ ζχουν τθν ευκαιρία να γευκοφν και να εκτιμιςουν διαφορετικά είδθ μεςογειακϊν προϊοντων και
διαφορετικά πιάτα. Στουσ Ιάπωνεσ αρζςει θ καλι κουηίνα και οι νζεσ ςυνταγζσ δειπνοφν ζξω με φίλουσ τουσ
και ςυχνά προςπακοφν να μαγειρζψουν ςτο ςπίτι τουσ τισ ςυνταγζσ που δοκιμάηουν ζξω.
Επιςθμαίνεται ότι τα ςοφπερμάρκετ και τα kombinis διακζτουν ζτοιμο ςυςκευαςμζνο φαγθτό («bento», βλ.
http://bit.ly/2tcwIo3) ςε μεγάλθ ποικιλία και χαμθλό κόςτοσ που απευκφνεται κυρίωσ ςε εργαηομζνουσ
άγαμουσ Ιάπωνεσ. Οι άγαμοι και τα ηευγάρια χωρίσ παιδιά φαίνονται διατεκειμζνοι να πλθρϊςουν
περιςςότερο για να αποφφγουν τθν μαγειρικι.
Οι Ιάπωνεσ αποδίδουν ςθμαςία ςτθν γεφςθ και ιδιαίτερα ςτισ νζεσ γεφςεισ, ςτθν καινοτομία, ςτθν
πρωτοποριακι ςυςκευαςία, ςτθν τιμι, ςτθν ωφζλειά ςτθν υγεία αλλά και ςτθν χϊρα προζλευςθσ των
τροφίμων. Οι πολλζσ μάρκεσ δθμιουργοφν ςφγχυςθ ςτουσ καταναλωτζσ με αποτζλεςμα αυτοί να επιλζγουν
αναγνωρίςιμα ι φτθνά προϊόντα. Δεν αντιλαμβάνονται π.χ. τθν διαφοροποίθςθ του παρκζνου ελαιολάδου από
το μθ παρκζνο ι μεταξφ των διαφορετικϊν μαρκϊν. Οι Ιάπωνεσ καταναλωτζσ είναι διατεκειμζνοι να
πλθρϊςουν περιςςότερο για ζνα προϊόν με καλφτερθ γεφςθ και ωφζλειεσ ςτθν υγεία - απαιτείται όμωσ ςαφισ
διαφοροποίθςθ του προϊόντοσ και κατάλλθλο μάρκετινγκ. Θ ποιότθτα δεν αρκεί λαμβάνοντασ υπϋόψιν ότι οι
Ιάπωνεσ δείχνουν όλο και περιςςότερο ενδιαφζρον για χαμθλότερεσ τιμζσ.
Το e-commerce είναι ςχετικά περιοριςμζνο ςε ςχζςθ με άλλεσ αναπτυγμζνεσ οικονομίεσ δεδομζνου ότι οι
Ιάπωνεσ προτιμοφν τισ αγορζσ ςτο κατάςτθμα τθσ γειτονιάσ τουσ.
Β.3.2. Καλλυντικά
Σν ενδιαθέρον ησλ θαηαλαισηώλ επηθεληξώλεηαη ζε πξντνληα αληηγεξαληηθήο δξάζεο, ελπδάησζεο, ιεύθαλζεο,
γηα ζπγθεθξηκέλα κέξε ηνπ ζώκαηνο, θπζηθά / βηνινγηθά θαιιπληηθά, κε γξήγνξε δξάζε, πνιιαπιώλ ρξήζεσλ
(π.ρ. θξέκεο ΒΒ, ζέξνπκ ελζσκαησκέλα ζηηο θξέκεο, ελπδαηηθέο κε αληηειηαθό δείθηε πξνζηαζίαο) πξντόληα
«νίθσλ» πνιπηειείαο, κάζθεο κηαο ρξήζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζπίηη. Οη Ηαπσλέδεο ρξεζηκνπνηνύλ
θαιιπληηθά όρη γηα λα θαιύςνπλ αηέιεηεο αιιά σο πξντόληα θξνληίδαο πνπ ζα θάλνπλ ην δέξκα ηνπο πην
ειθπζηηθό. Σν 46,2% ησλ πξντνλησλ θξνληίδαο ηνπ δέξκαηνο αθνξά πξντόληα γηα ην πξόζσπν. Υξεζηκνπνηνύλ
κηθξόηεξεο πνζόηεηεο καθηγηάδ από όηη ζε Δπξώπε θαη Ακεξηθή. Ηδηαίηεξα δεκνθηιή πξντόληα ζε όιεο ηηο ειηθίεο,
είλαη ε κάζθαξα, πνπ ελπδαηώλεη, εληζρύεη, θ.η.ι. ηηο βιεθαξηδεο, ην ξνπδ (θπξίσο ζηηο λεόηεξεο ειηθίεο), απαιά
θαζαξηζηηθά, θαιιπληηθά γηα επαίζζεην δέξκα θαη δέξκα κε ηάζεηο αθκήο. Δλώ ζπρλά επηιέγνπλ αθξηβά
θαιιπληηθά, ηαπηόρξνλα αλαδεηνύλ ηελ θηελόηεξε δπλαηή επηινγή γηα ζακπνπάλ θαη ζαπνύληα. Δλδηαθέξνλ
παξνπζηάδεη θαη ε αγνξά θρονηίδας μαλλιών, ε νπνία αληηπξνζσπεύεη ην 19% ηεο αγνξάο θαιιπληηθώλ. Σν
30% ηνπ ηδίξνπ απηήο ηεο θαηεγνξίαο αθνξά βαθέο. ύκθσλα κε άιιε θαηεγνξηνπνίεζε, ην 58% ηεο αγνξάο
θξνληίδαο καιιηώλ αθνξά πξντόληα επαλόξζσζεο (ηδηαίηεξα δεκνθηιή ζηνπο λένπο 20-40 εηώλ), 17% πξντόληα
πεξηπνίεζεο ηνπ ηξηρσηνύ ηεο θεθαιήο, 12,1% θπζηθά πξντόληα θαη 7,1% πξντνληα αληηγεξαληηθήο θξνληίδαο ηα
νπνία πξνηηκνύλ Ηάπσλεο κέζεο ειηθίαο. Απμεηηθέο ηάζεηο παξνπζηάδεη θαη ε αγορά ηων ανδρικών
καλλσνηικών (πξντνληα γηα ηελ θξνληίδα ηνπ δέξκαηνο, ησλ καιιηώλ, βαθέο) ηόζν ζηηο λεαξέο (20-35 εηώλ) όζν
θαη ζηηο κεγαιύηεξεο ειηθίεο (50+). Δίλαη ζύλεζεο νη Ηάπσλεο λα βάθνπλ ηα καιιηά ηνπο. Σα αξώκαηα δελ είλαη
ηδηαίηεξα δεκνθηιή (νη Ηάπσλεο ζεσξνύλ όηη βιάπηνπλ ην δέξκα). Οη Ηάπσλεο θαηαλαισηέο είλαη ζπλεζηζκέλνη
ζην «πξνλόκην» ηεο εμαηνκηθεπκέλεο εμππεξέηεζεο θαηά ηελ αγνξά ησλ πξντόλησλ πνιπηειείαο.
Απαηηείηαη πξνζνρή ζηελ ιδιαίηερη κοσληούρα ηεο Ηαπσλίαο. Ο Ηάπσλαο θαηαλαισηήο ζηελ νπζία αγνξάδεη κηα
«εμπειρία». Σν πξντνλ ζα πξέπεη λα κπνξεί λα δηεγεζεί μια ενδιαθέροσζα ιζηορία π.ρ. ηδηαίηεξε κέζνδν
παξαζθεπήο, δηάζεκνη πνπ ην ρξεζηκνπνηνύλ, κνλαδηθόηεηα πξώησλ πιώλ. Ρόιν παίδεη ε ζσζκεσαζία ε νπνία
πξέπεη λα είλαη ειθπζηηθή θαη λα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπ θαηαλαισηή αιιά θαη ηα ζπζηαηηθά θαη ε αζθάιεηα
ηνπ πξντόληνο. Οη Ηάπσλεο θαηαλαισηέο είλαη απαηηεηηθνί θαη αλαδεηνύλ δηαξθώο νέα προϊόνηα. Ζ επηδίσμε ηεο
καινοηομίας αθνξά όρη κόλν ηνπο θαηαζθεπαζηέο θαιιπληηθώλ σο ηειηθώλ πξντόλησλ αιιά θαη ηνπο
πξνκεζεπηέο πξώησλ πιώλ, ηηο εηαηξίεο ζπζθεπαζίαο, ηνπο δηαλνκείο, ηηο εηαηξίεο ηερλνινγίαο.
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Β.4 Βιομηχανική Ιδιοκτησία
Οι ακόλουκοι ιαπωνικοί νόμοι διζπουν τθν πνευματικι και βιομθχανικι ιδιοκτθςία:
 Νόμοσ περί βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ
 Νόμοσ περί ευρεςιτεχνιϊν
 Νόμοσ περί εμπορικϊν ςθμάτων
 Copyright Law
Θ Ιαπωνία αποτελεί, μεταξφ άλλων, ςυμβαλλόμενο μζροσ των ακόλουκων διεκνϊν ςυμβάςεων και ςυνκθκϊν:
 Σφμβαςθ των Ραριςίων για τθν προςταςία τθσ βιομθχανικισ ιδιοκτθςίασ όπωσ ανακεωρικθκε από τθν
Σφμβαςθ τθσ Στοκχόλμθσ
 Συνκικθ ςυνεργαςίασ για τα εμπορικά ςιματα
 Διεκνισ ςυμφωνία Στραςβοφργου για τα διπλϊματα ευρεςιτεχνίασ
Οι ελλθνικζσ εταιρείεσ που προτίκενται να αναπτφξουν ςυνεργαςίεσ ςτθν Ιαπωνία ςυνιςτάται να
κατοχυρϊνουν τα ςιματα τουσ ςτο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεςιτεχνίασ (Japan Patent Office), το οποίο
υπάγεται ςτο Υπουργείο Οικονομίασ, Εμπορίου και Βιομθχανίασ - METI, το είναι το αρμόδιο όργανο για τθ
βιομθχανικι ιδιοκτθςία. Θ κατοχφρωςθ είναι εφικτι ακόμθ και αν θ εταιρεία ςτθν οποία αφορά το ςιμα δεν
ζχει νομικι παρουςία ςτθν Ιαπωνία. Λεπτομζρειεσ για τισ διαδικαςίεσ εγγραφισ και τα τζλθ βλ.ςτθν ιςτοςελίδα
του JPO: http://www.jpo.go.jp/
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Γ. ΥΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΜΟΛΟΓΗΗ
Γ.1 υμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας
Ελλάδα και Ιαπωνία δεν έχουν συνάψει υμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας.

Γ.2 Υορολογία Υυσικών προσώπων
Οι ιαπωνικζσ φορολογικζσ αρχζσ διακρίνουν τα φυςικά πρόςωπα ςε «κατοίκουσ» και «μθ κατοίκουσ»,
ανεξαρτιτωσ υπθκοότθτασ.
Ζννοια τθσ κατοικίασ και του φορολογθτζου ειςοδιματοσ
• Κάτοικοι
Κάτοικοι κεωροφνται όςοι ζχουν κατοικία ςτθν Ιαπωνία και αυτοί που διαμζνουν ςτθ χϊρα για περίοδο ενόσ
ζτουσ ι παραπάνω. Το ςυνολικό ειςόδθμα των κατοίκων, ανεξάρτθτα από τθν προζλευςι του, υπόκειται ςε
φόρο ειςοδιματοσ.
• Μθ μόνιμοι κάτοικοι
Οι διαμζνοντεσ που δεν ςκοπεφουν να μείνουν μόνιμα ςτθν Ιαπωνία και δθλϊνουν κατοικία ςτθ χϊρα για
λιγότερο από πζντε χρόνια, κεωροφνται μθ μόνιμοι κάτοικοι. Το πεδίο φορολογίασ των μθ μόνιμων κατοίκων
είναι το ίδιο με εκείνο των κατοίκων, με εξαίρεςθ, υπό προχποκζςεισ, τα ειςοδιματα που αποκτϊνται εκτόσ
Ιαπωνίασ.
• Μθ κάτοικοι
Στθν κατθγορία αυτοί περιλαμβάνονται όςοι δεν κεωροφνται κάτοικοι. Ο φόροσ ειςοδιματοσ ςτθν Ιαπωνία
που επιβάλλεται ςε μθ κατοίκουσ υπολογίηεται με βάςθ το ειςόδθμα που αποκτάται ςτθν Ιαπωνία.
Καθαρά έζοδα (γιέν)

Φόρος

Ληγόηεξν από 1,95 εθαηνκκύξηα
1,95 – 3,3 εθαηνκκύξηα
3,3 – 6,95 εθαηνκκύξηα
6,95 – 9 εθαηνκκύξηα
9 – 18 εθαηνκκύξηα
18 – 40 εθαηνκκύξηα
Πάλσ από 40 εθαηνκκύξηα

5%
10%
20%
23%
33%
40%
45%

Γ.3 Υορολόγηση Επιχειρήσεων
Οι φόροι που επιβάλλονται ςτα ζςοδα των εταιρειϊν περιλαμβάνουν τον φόρο επιχειριςεων (εκνικό φόρο)
και άλλουσ δφο φόρουσ ςε τοπικό επίπεδο.
Ο φόροσ υπολογίηεται με βάςθ τα ζςοδα για το φορολογικό ζτοσ, το κεφάλαιο τθσ εταιρείασ και τον αρικμό
των εργαηομζνων.
Οι δραςτθριότθτεσ ενόσ "γραφείου εκπροςϊπθςθσ", μζςω του οποίου μια ξζνθ εταιρεία αναπτφςςει
εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ ςτθν Ιαπωνία, δεν κεωρείται φορολογθτζεσ με τθ προχπόκεςθ ότι αυτζσ αφοροφν
μάρκετινγκ / διαφιμιςθ, παροχι πλθροφοριϊν, μελζτεσ αγοράσ.
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Φόροσ

Ζωσ 4
εκατομμφρια
γιεν

Πάνω από 4
εκατ. ζωσ 8
εκατ.
γιεν

Πάνω από 8 εκατ.
γιεν

Φόροσ επιχειριςεων

15,00%

15,00%

23,90%

Φόροσ επιχειριςεων (τοπικόσ)

0,66%

0,66%

1,05%

(1) Ρεριφεριακόσ

0,48%

0,48%

0,76%

(2) Δθμοτικόσ

1,46%

1,46%

2,32%

Εταιρικόσ φόροσ

3,40%

5,10%

6,70%

Εταιρικόσ φόροσ (τοπικόσ)

1,47%

2,20%

2,89%

Σφνολο

22,46%

24,90%

37,63%

Φόροσ θμεδαπϊν επιχειριςεων

Πθγι: JETRO

Γ.4 Ειδικότεροι φόροι
Φόροσ κατανάλωςθσ
ΑντΚςτοιχοσ με τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ, από τθν 1θ Απριλίου 2014, ο φόροσ κατανάλωςθσ ανζρχεται ςε
8% (προθγουμζνωσ 5%), ενϊ από 1θ Οκτωβρίου του 2019 αυξικθκε για οριςμζνεσ κατθγορίεσ προϊόντων ςε
10%.
Στισ εξαγωγζσ, κακϊσ και ςε οριςμζνεσ υπθρεςίεσ προσ μθ κατοίκουσ, δεν επιβάλλεται φόροσ κατανάλωςθσ. Οι
χρθματοικονομικζσ ςυναλλαγζσ, οι διεκνείσ επικοινωνίεσ και οι αγοραπωλιςεισ που ςχετίηονται με τθν υγεία
και τθν εκπαίδευςθ εξαιροφνται από το πεδίο εφαρμογισ αυτοφ του φόρου.
Αλλοι φόροι
Ο φόροσ κλθρονομιάσ και μεταβίβαςθσ, αυξικθκε ςτo υψθλότερο κλιμάκιο μετά τθ φορολογικι
μεταρρφκμιςθ του 2013. Ανζρχεται ζωσ 55% για τα περιουςιακά ςτοιχεία που αποκτϊνται μζςω κλθρονομίασ
ι μεταβίβαςθσ, με αξία άνω των 600 εκατομμυρίων γιεν.
Ο "φόροσ εξόδου", τζκθκε ςε ιςχφ τον Ιοφλιο του 2015 και επιβάλλεται ςε κατοίκουσ τθσ Ιαπωνίασ με
περιουςιακά ςτοιχεία ι ειςόδθμα από χρθματοοικονομικά περιουςιακά ςτοιχεία άνω των 100 εκατομμυρίων
γιεν πριν αυτοί εγκαταλείψουν οριςτικά τθν χϊρα.
Άλλοι φόροι: ο φόροσ ακίνθτθσ περιουςίασ που επιβάλλετα ςε τοπικό επίπεδο και ο φόροσ κατοχισ
οχθμάτων. Επιβάλλονται επίςθσ ειδικοί φόροι επί τθσ βενηίνθσ, του οινοπνεφματοσ και του καπνοφ.

Γ.5. Δασμοί – Δασμολόγιο
Θ Ιαπωνία είναι χωριςμζνθ ςε 9 τελωνειακζσ περιοχζσ. Δεν υπάρχει κεντρικόσ ςυντονιςμόσ, με αποτζλεςμα να
ζχουν αναφερκεί περιπτϊςεισ διαφορετικισ ερμθνείασ των διαδικαςιϊν εκτελωνιςμοφ χωρίσ να υπάρχει
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δυνατότθτα προςφυγισ ςε κάποιο κεντρικό όργανο για τθν διευκρίνιςι τουσ. Για πλθροφορίεσ για το φψοσ των
δαςμϊν ειςαγωγισ ανά δαςμολογικι κλάςθ βλ. http://www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/index.htm,
βλ. και βάςθ δεδομζνων τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για πρόςβαςθ ςε ξζνεσ αγορζσ,
https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm.

Γ.6 Ειδικές Οικονομικές ζώνες
Θ πρωτοβουλία τθσ Εκνικισ Στρατθγικισ Ειδικισ Ηϊνθσ “National Strategic Special Zone” αποςκοπεί ςτθν
ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ Ιαπωνίασ. Οι ηϊνεσ αυτζσ είναι κεματικζσ π.χ.”διεκνισ
επιχειρθματικότθτα και καινοτομία”, “ιατρικι καινοτομία και ςτιριξθ ανκρωπίνου δυναμικοφ”, “γεωργία”,
“διεκνισ τουριςμόσ”, κ.τ.λ. Για τισ νεοςφςτατεσ επιχειριςεισ που εγκακίςτανται ςτισ ηϊνεσ αυτζσ,
προβλζπονται φοροαπαλλαγζσ,
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Δ. ΕΠΕΝΔΤΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Δ.1 Αναπτυξιακός Νόμος - Κίνητρα Επενδύσεων
Δεν προβλζπονται φορολογικά κίνθτρα ςτθν Ιαπωνία ςε εκνικό επίπεδο για τθν προςζλκυςθ αποκλειςτικά
ξζνων επενδφςεων. Ιςχφουν άλλα φορολογικά κίνθτρα, όπωσ μειϊςεισ ςτον εταιρικό φόρο για ςυγκεκριμζνεσ
περιπτϊςεισ τα οποία ιςχφουν για οποιαδιποτε εταιρεία, ιαπωνικι ι ξζνθ.
Θ Κυβζρνθςθ προςφζρει κίνθτρα ι φοροαπαλλαγζσ, ςε εταιρείεσ οι οποίεσ προβαίνουν ςε:
Επενδφςεισ ςε καινοτομία, ζρευνα και ανάπτυξθ
Εγκατάταςθ εκτόσ τθσ μθτροπολιτικισ περιοχισ του Τόκυο
Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των ιαπωνικϊν ΜΜΕ
Ενίςχυςθ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ ςε ςτρατθγικοφσ τομείσ για τθν Ιαπωνία, και ςε εκείνουσ που ζχουν
πλθγεί από φυςικζσ καταςτροφζσ
Επιλζξιμεσ δαπάνεσ:
Σχετιηόμενεσ με τθν εγκατάςταςθ (αγορά ι μίςκωςθ εγκαταςτάςεων, εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων,
καταςκευι, επζκταςθ κ.λπ.) ζωσ ζνα τρίτο του κόςτουσ.
Σχετιηόμενεσ με τθν ζρευνα ςε ςυνεργαςία με ιαπωνικζσ εταιρείεσ ι οργανιςμοφσ (δαπάνεσ ερευνθτικοφ
προςωπικοφ, υπεργολαβία δραςτθριοτιτων, αγορά δεδομζνων από πρωτογενείσ πθγζσ, επαγγελματικά
ταξίδια κ.λπ.) ζωσ και τα δφο τρίτα του κόςτουσ.
Σχετιηόμενεσ με τισ μελζτεσ ςκοπιμότθτασ των απαιτοφμενων επενδφςεων (κόςτοσ ερευνθτικοφ προςωπικοφ,
κόςτοσ υπεργολαβίασ κ.λπ.) ζωσ δζκα εκατομμφρια γιεν.
Κίνθτρα ςε περιφερειακό επίπεδο
Επιπροςκζτωσ των κινιτρων ςε εκνικό επίπεδο, ςε αρκετοφσ νομοφσ τθσ χϊρασ, παρζχονται υπθρεςίεσ
πλθροφόρθςθσ και προϊκθςθσ. Επιπλζον, οι περιφερειακζσ διοικιςεισ (νομαρχιακζσ και δθμοτικζσ αρχζσ)
παρζχουν φορολογικά κίνθτρα και φοροαπαλλαγζσ για οριςμζνεσ εμπορικζσ δραςτθριότθτεσ, για απόκτθςθ
παγίων περιουςιακϊν ςτοιχείων ι για αγορά ακινιτων.
Θ Ιαπωνία ζχει φορείσ για τθν διευκόλυνςθ των επενδφςεων ξζνων εταιριϊν. Για παράδειγμα, θ μθτροπολιτικι
κυβζρνθςθ του Τόκιο δθμιοφργθςε ζνα γραφείο ενιαίασ εξυπθρζτθςθσ, το οποίο ονομάηεται TOSBEC (Tokyo
One-Step Business Establishment Centre), για να επιςπεφςει τθ διαδικαςία ίδρυςθσ νζων εταιρειϊν ςτο Τόκυο.
Το γραφείο αυτό είναι πλιρωσ εκπαιδευμζνο για τθν επίλυςθ των προβλθμάτων που αντιμετωπίηουν οι
αλλοδαπζσ εταιρίεσ που κζλουν να επενδφςουν ςτθν Ιαπωνία.

Δ.2 Πιστοληπτική ικανότητα χώρας – Κίνδυνοι/ προοπτικές
Θ πιςτολθπτικι ικανότθτα τθσ χϊρασ, παραμζνει υψθλι. Θ Standard & Poors κατζταξε τθν Ιαπωνία ςτισ χϊρεσ
πιςτολθπτικισ ικανότθτασ κατθγορίασ A + με κετικι προοπτικι. Θ Moody's ςτο a1 με ςτακερι προοπτικι. Θ
Φιτσ είχε αναφερκεί τελευταία ςτο α με ςτακερι προοπτικι. Θ πιςτολθπτικι ικανότθτα του DBRS για τθν
Ιαπωνία είναι A (υψθλι) με ςτακερι προοπτικι.
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Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ
Θ Ιαπωνία ζχει προςαρμόςει τθν νομοκεςία τθσ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο πλαίςιο τθσ
ανακεωρθμζνθσ ςυμφωνίασ του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου (ΡΟΕ) για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Ράνω
από ζνα οριςμζνο ποςό, θ προμικεια δθμοςίων αγακϊν και υπθρεςιϊν υπόκειται ςε δθμόςιο διαγωνιςμό. Το
όριο αυτό εξαρτάται από τον τφπο τθσ προμικειασ και εάν αυτι πραγματοποιείται από τθν κεντρικι
κυβζρνθςθ ι ςε τοπικό επίπεδο.
Οριςμζνεσ κατθγορίεσ δθμοςίων προμθκειϊν αποκλείονται από τθν υποχρζωςθ διεξαγωγισ δθμόςιων
διαγωνιςμϊν, όπωσ οι αγορζσ αγακϊν και υπθρεςιϊν από δθμόςιουσ φορείσ που ςχετίηονται με τθν άμυνα και
τθν αςφάλεια, ι δθμόςια ζργα όπου θ αλλαγι των υπεργολάβων κα μποροφςε να προκαλζςει ςοβαρζσ ηθμίεσ
κ.λπ.
Οι προκθριξεισ δθμοςίων προμθκειϊν δθμοςιεφονται υποχρεωτικά ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ
Κυβερνιςεωσ (Kanpo http://kanpou.npb.go.jp). Ο ανακζτων φορζασ πρζπει να δθμοςιοποιιςει τουσ όρουσ και
τισ προχποκζςεισ πριν από τθν υποβολι προςφορϊν.
Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ ανοικτοφσ διαγωνιςμοφσ και τα αποτελζςματα των κλειςτϊν διαγωνιςμϊν που
ζχουν ολοκλθρωκεί είναι ανθρτθμζνεσ ςτο Διαδίκτυο: www.i-ppi.jp (μόνο ςτθν ιαπωνικι). Οι πλθροφορίεσ
διατίκενται ςτθν αγγλικι γλϊςςα μόνο για δθμόςιεσ προμικειεσ τθσ κεντρικισ κυβζρνθςθσ μζςω τθσ ιςτοςελίδασ
του Οργανιςμοφ Εξωτερικοφ Εμπορίου τθσ Ιαπωνίασ (JETRO) βλ. https://www.jetro.go.jp/en/database/procurement.
Το Υπουργείο Εξωτερικϊν τθσ Ιαπωνίασ ζχει δθμοςιεφςει οδθγό ςτθν αγγλικι γλϊςςα με ςκοπό τθν
καλφτερθ
κατανόθςθ
του
ςυςτθματοσ
δθμόςιων
προμθκειϊν
βλ.
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/procurement, όπου περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία επικοινωνίασ των
περιφερειακϊν και τοπικϊν φορζων που διενεργοφν τουσ διαγωνιςμοφσ. Ωςτόςο, οι διαγωνιςμοί
δθμοςιεφονται ςυχνά αποκλειςτικά ςτθν ιαπωνικι γλϊςςα. Στθν πράξθ είναι δφςκολο, για ξζνεσ εταιρείεσ που
δεν ζχουν εγκαταςτακεί μόνιμα ςτθν Ιαπωνία, να ςυμμετάςχουν και να κερδίςουν διαγωνιςμοφσ δθμόςιων
προμθκειϊν.
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Σ. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΣΕΡΟΤ ΕΝΔΙΑΥΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ

Κλάδοι ενδιαφζροντοσ

Ανάλυςθ – Αιτιολόγθςθ

Φάρμακα/pharmaceuticalas

Θ αλματϊδθσ αφξθςθ των ελλθνικϊν εξαγωγϊν
φαρμάκων ςτθν Ιαπωνία το ζτοσ 2016, ςυνεχίςτθκε
με υψθλό ρυκμό και το 2017 αλλά και το 2018, με
αποτζλεςμα τα φάρμακα να αποτελοφν ζναν από
τουσ ςθμαντικότερουσ κλάδουσ των ελλθνικϊν
εξαγωγϊν ςτθν Ιαπωνία. Απαιτείται δθμιουργία
δικτφου επαφϊν με τουσ Ιάπωνεσ εξαγωγείσ
φαρμάκων, το οποίο δεν υπάρχει, όπωσ και
διεφρυνςθ του κοινοφ πλθροφόρθςθσ ςχετικά με τθν
ελλθνικι
φαρμακοβιομθχανία,
παρουςίαςθ
πικανϊν επενδυτικϊν ευκαιριϊν ςε Ιάπωνεσ
επενδυτζσ του κλάδου κτλ.

Ιατρικόσ εξοπλιςμόσ

Σε αντίκεςθ με τθν αλματϊδθ αφξθςθ τθσ αξίασ
εξαγωγϊν ελλθνικϊν φαρμάκων ςτθν Ιαπωνία, τα
προϊόντα ιατρικοφ εξοπλιςμοφ δεν είναι γνωςτά.
Δεδομζνου ότι το ιαπωνικό επιχειρθματικό κοινό
είναι το ίδιο με τον κλάδο φαρμάκων (θ γνωςτι
οργάνωςθ των conglomerates) κεωροφμε ότι δίνεται
μια μοναδικι ευκαιρία ςτθν χϊρα μασ, τθν οποία κα
πρζπει να τθν εκμεταλλευτοφμε. Εξάλλου, αυτι
είναι θ πρακτικι ςτθν ιαπωνικι αγορά

Συμπλθρϊματα διατροφισ

Ρολλζσ ευκαιρίεσ παρουςιάηει ο ςυγκεκριμζνοσ
κλάδοσ δεδομζνθσ τθσ εκπλθκτικισ ανάπτυξθσ του
ςτθν Ιαπωνία όπου ζχει διπλαςιαςτεί θ ηιτθςθ τθν
τελευταία τριετία. Το ιαπωνικό καταναλωτικό κοινό
αγνοεί πλιρωσ ότι οι Ελλάδα διακζτει μερικά από τα
πλζον ανταγωνιςτικά brands του ςυγκεκριμζνου
κλάδου, γεγονόσ που δικαιολογεί τθν αναγκαιότθτα
πλθροφόρθςθσ των ιαπϊνων ειςαγωγζων ςχετικά
με τον κλάδο αυτό
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Ζ. ΦΡΗΙΜΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Χρήσιμες διευθύνσεις
1.

Δλληνικές Αρτές

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΟΚΤΟ

Σει: +81-34030871/2

gremb.tok@mfa.gr

ΠΡΟΞΔΝΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ

Σει.: +81-34054103

grcon.tok@mfa.gr

ΓΡΑΦΔΗΟ Ο.Δ.Τ.

Σει.: +81-34041195

ecocom-tokyo@mfa.gr

ΓΡΑΦΔΗΟ ΝΑΤΣΗΛ. ΑΚΟΛΟΤΘΟΤ

Σει. +8134975822

hma.tokyo@hcg.gr

2.

Γημόζιες σπηρεζίες

YΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ
Σει. + 81-3-3581-4111
3-1-1 KASUMIGASEKI
CHIYODA-KU TOKYO 100-8940
http://www.mof.go.jp/english/
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ,
Σει. +81-3-3501-1511
ΔΜΠΟΡΗΟΤ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8901
http://www.meti.go.jp/english/index.html
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ,
Σει. +81-3-5253-1111
ΔΡΓΑΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ
ΑΦΑΛΗΔΩΝ
1-2-2 Kasumigaseki,
Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8916
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΩΡΓΗΑ,
Σει. +813-3502-8111
ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΑΛΗΔΗΑ
1-2-1 Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8952
http://web-japan.org/links/government/ministries/ministry6.html
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ
Σει. +8135253-8111
& ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ
2-1-3 Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8918
http://www.mlit.go.jp/index_e.html
YΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ
moe@env.go.jp
No. 5 Godochosha,
1-2-2 Kasumigaseki,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8975
http://www.env.go.jp/en

Σει. +813-3581-3351

YΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ,
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ,
ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-8959

Σει. +8135253-4111

http://www.mext.go.jp/english/index.htm
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3.

Δμπορικά & Βιομητανικά Δπιμεληηήρια

THE JAPAN CHAMBER
OF COMMERCE & INDUSTRY (JCCI)
Σει. +81-3-3283-7824
3-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
http://www.jcci.or.jp/home-e.html
THE KYOTO CHAMBER
OF COMMERCE & INDUSTRY
Σει. +81-75-212-6400
Karasuma Ebisugawa, Nakagyo-ku,
Kyoto-shi, Kyoto 604-0862
http://www.kyo.or.jp/kyoto/e/
THE NAGOYA CHAMBER
Σει.. +81 -52-223-5613
OF COMMERCE & INDUSTRY (NCCI)
2-10-19 Sakae, Naka-ku,
Nagoya-shi, Aichi 460-8422
http://www.nagoya-cci.or.jp/eng/top.html
OSAKA CHAMBER
OF COMMERCE & INDUSTRY
Σει. +81-6-6944-6400
2-8 Honmachibashi, Chuo-ku,
Osaka-shi, Osaka 540-0029
http://www.osaka.cci.or.jp/e/
mail form: https://www.osaka.cci.or.jp/e/contact/contact01.html
THE TOKYO CHAMBER
OF COMMERCE & INDUSTRY
Σει. +81-3-3283-7500
3-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0005
http://www.tokyo-cci.or.jp/english/index.html
FUKUOKA CHAMBER
Σει. +81 -92-441-1117
OF COMMERCE & INDUSTRY
2-9-28 Hakata-Ekimae, Hakata-ku,
Fukuoka-shi, Fukuoka 812-8505
http://www.fukunet.or.jp/english/index.html
HIROSHIMA CHAMBER
Σει. +81+81-82-222-6610
OF COMMERCE & INDUSTRY
5-44 Motomachi, Naka-ku,

Hiroshima-shi, Hiroshima 730-8510
KOBE CHAMBER
OF COMMERCE & INDUSTRY
Tει. +81 -78-303-5806
6-1 Minatojima΅΅Nakamachi,
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-8543
http://kobe-cci.weebly.com/
SENDAI CHAMBER
OF COMMERCE & INDUSTRY
info@sendaicci.or.jp
Tει. +81-22-265-8181
2-16-12 Honcho, Aoba-ku,
Sendai-shi, Miyagi 980-8414
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YOKOHAMA CHAMBER
OF COMMERCE & INDUSTRY
Tει. +81-45-671-7400
Sangyo Boeki Center Bldg. 8F,
2 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 231-8524
Shiga Chamber of Commerce and Industry
〒520-0806 Shigaken otsushi Uchidehama
Σει.
077-511-1504
http://shigacci.com/
Aomori Chamber of Commerce and Industry
〒030-8515 Aomori, Shinmachi 1-2-18
Σει.
017-734-1311
www.acci.or.jp/kenren/
Akita Chamber of Commerce and Industry
〒010-0923 Akita Prefecture Akita City
Σει. 018-866-6674
www.akitacci.or.jp/kenren/
Saitama Prefectural Chamber of Commerce
〒330-8669 1-7-5 Sakuragicho Omiya-ku Saitama Prefecture
Σει. 048-647-4115
www.cci-saitama.or.jp/
Toyama Chamber of Commerce and Industry
〒 930-0083 Toyama Prefecture Toyama City
Σει.
076-423-2722
www.ccis-toyama.or.jp/
Kochi International Chamber of Commerce and Industry
〒 780-0870 1-6-24 Honcho Kochi City
Σει.
088-875-1177
www.cciweb.or.jp/
Chiba International Chamber of Commerce and Industry
〒260-0013 Chiba
Σει.
049-222-7110
www.cfcci.or.jp/
Fukui Chamber of Commerce and Industry
〒 918-8004 Fukui City
Σει.
0776-36-8111
www.fcci.or.jp/as/
Tochigi Prefectural Chamber of Commerce
〒 320-0806 Tochigiken Utsunomiyashi chou 3-1-4
Σει.028-637-3725
www.ftcci.or.jp/
Hokkaido Chamber of Commerce and Industry
〒060-0001 Hokkaido, Sapporo, Chuo-ku, North,
Σει.011-241-6305
www.hokkaido.cci.or.jp/
Ishikawa International Chamber of Commerce and Industry
〒920-0918 Ishikawa Prefecture Kanazawa City Oyamacho 9-13 Σει. 076-263-1151
www.ishikawa-cci.jp/
Kagoshima Business and Industry Conference
〒892-0842Kagoshima City Higashisenishicho 1-38 Kagoshima Σει. 099-225-9500
www.kagoshima-cci.or.jp/
Kanagawa Business and Industry
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〒231-0023 Kanagawaken yokohamashi Nakaku
Σει. 045-671-7481
www.kanagawa-cci.or.jp
Hyogo's Chamber of Commerce and Industry
〒650-8543 Hyogokenkōbeshi Chuo-ku
Σει.
078-303-5801
www.kobe-cci.or.jp/kcci/index/
Yamanashi Chamber of Commerce and Industry
〒400-8512 Kofu Chamber of Commerce and Industry 2-2-17 Σει. 055-233-2241
www.kofucci.or.jp/
Nagano Chamber of Commerce and
〒380-0904 Nagano Prefecture
Σει.
026-226-6432
www.nagano-cci.or.jp/kenren/
Nagasaki Chamber of Commerce and Industry
〒850-8541 Nagasaki, Nagasaki-shi, Nagasaki-shi 4-1 www.nagasaki-cci.or.jp/
Okayama Chamber of Commerce and Industry
〒700-8556 Okayama City,
Σει. 086-232-2260
www.optic.or.jp/cci-kenren/
Saga Chamber of Commerce and Industry
〒 840-0826 Saga Prefecture,
Σει. 0952-24-5155
www.saga-cci.or.jp/
Miyagi Chamber of Commerce and Industry
〒980-8414 Miyagi, 2-16-12, Honmachi , Aoba-ku, Sendai-shi,
Σει. 022-265-8181
www.sendaicci.or.jp/mcci/
Shizuoka Business and Industry Chamber of Commerce
〒420-0851 Shizuokakenshizuokashi Kurogane-cho Aoiku20-8
Σει. 054-252-8161
www.s-kenren.com/
Wakayama Chamber of Commerce and Industry
〒640-8567 Wakayama, Wakayama City, Nishimigiwachou 36, Wakayama Chamber of Commerce and Industry
Σει. 073-422-1111
www.wakayama-cci.or.jp/top.html
Yamagata Chamber of Commerce and Industry
〒 990-8501 3-1-9 Nanukamachi, Yamagata City Yamagata,
Σει. 023-622-4666
www.yamagata-cci.or.jp/
Gunma Group Malay Chamber of Commerce and Industry
〒 371-0026 Maebashi-shi Otemachi 3-3-1 Gunma ken
Σει.027-232-1888
www1.odn.ne.jp/fgpcci/
Yamaguchi Chamber of Commerce and Industry
〒 750-0006 21-19 Shimonoseki City Nanbu Town, Yamaguchi
Σει. 083-234-1104
http://yamakenren-cci.net/
Shimane International Chamber of Commerce and Industry
〒 690-0886 Shimane
Σει. 0852-23-1616
www.matsue.jp/soshiki/
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Niigata, Chamber of Commerce and Industry
〒950-8711 Nigataken nigatashi Chuo-ku
Σει. 025-290-4424
www.niigata-cci.or.jp/kenren/
Tokushima International Chamber of Commerce and Industry
〒770-0865 Tokushima ken Tokushima-shi
Σει. 088-653-3211
www.tokushimacci.or.jp/

4.

Σράπεζες

THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ,Ltd.
Σει. +81-34088111
2-7-1, Marunouchi,Chiyoda-ku,Tokyo,Japan

www.bk.mufg.jp
MIZUHO BANK
Σει. +81-335961111
1-1-5, Uchisaiwaicho,

Chiyoda-ku,
Tokyo 100-0011
www.mizuhobank.co.jp
SUMITOMO MITSUI
Σει. +81-355123411
FINANCIAL GROUP

1-2, Yarachuko 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo
www.smfg.co.jp

5.

Γιοργανωηές Δκθέζεων

JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION
Σει. +81-36409 2702
3-26-33, Takanawa, Minato-ku,
Tokyo 108-0074
www.jma.or.jp
MESAGO MESSE FRANKFURT CORPORATION
Σει. +81 -33262-8453info@mesago-messefrankfurt.com
Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073, Japan
www.mesago-messefrankfurt.com
REED EXHIBITIONS JAPAN LTD
Σει. +81- 3-3349-8501 info@reedexpo.co.jp
18F Shinjuku-Nomura Bldg.,
1-26-2 Nishishinjuku,
Shinjuku-ku, Tokyo 163-0570, Japan
www.reedexpo.co.jp
KLH MASSIVHOLZ Japan
Tει. + 090-4810-4572
c/o Global Japan Co.,
Ltd, 7-1-205 Nibancho
Tokyo 102-0084

6.

Ξενοδοτεία

ΑΝΑ ΗNTERCONTINENTAL HOTEL
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΚΤΟ
3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan
Tει. +81-3-3404 5853,Φαμ +81-3-3404 5845, ecocom-tokyo@mfa.gr

Σει. +81-35051111
8-3, Kanda Sakuma-cho 1-chome,
Minato-Ku 107-0052
www.anaintercontinental-tokyo,.jp
GRAND HYATT TOKYO
Σει. +81-343331234
4-1, Ichigaya Hommura-cho,
Shinjuku-ku 162-0845
www.grandhyatttokyo.com
HILTON TOKYO
Σει. +81-333445111
1, Kanda Surugadai 1-chome,
Chiyoda-ku, 101-0062
www.hilton.co.jp/tokyo

PARK HYATT HOTEL
Σει. +81-353221234
7-1, Higashi 1-chome,
Minato-Ku, 105-7227
www.parkhyatttokyo.com
THE RITZ-CARLTON TOKYO
Σει. +81-334238000
Tokyo Midtown,
7-1, Akasaka 9 chome, Minato-ku
107-6245
www.ritzcarlston.com
THE PENINSULA TOKYO
Σει. +81-362702888
1-8-1 Yarakucho,
Chiyoda-Ku,
Tokyo 100-0006
www.peninsula.com
MANDARIN ORIENTAL TOKYO
Σει. +81-332708800
13-3, Takanawa 3-chome,
Minato-Ku 108-8567
www.mandarinoriental.com
THE NEW OTANI
6-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku
Σει. +81-332651111
141-0032
www.newotani.co.jp
GRAND PRINCE HOTEL AKASAKA
Σει. +81-332341111
10-3, Roppongi 6-chome, Minato-ku
106-0032
www.princehotels.co.jp

7.

Γιπλωμαηικές Αποζηολές

ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΩΝ Ζ.Π.Α.
Σει. +813-32245000
1-10-5, Akasaka, Minato-ku.
Post Code: 107-8420
http://japan.usembassy.gov/
ΠΡΔΒΔΗΑ ΖΝΩΜΔΝΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ
ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΚΤΟ
3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan
Tει. +81-3-3404 5853,Φαμ +81-3-3404 5845, ecocom-tokyo@mfa.gr

Σει. +813-52111100
Ichiban-cho, Chiyoda-ku.
Post Code: 102-8381
http://ukinjapan.fco.gov.uk/en/
ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΟΤΡΚΗΑ
Σει. +81- 334705131
2-33-6, Jingumae, Shibuya-ku.
Post Code: 150-0001
http://www.turkey.jp/english/turkey-japanrelations.htm
ΠΡΔΒΔΗΑ ΓΑΛΛΗΑ
Σει. +81-0357986000
4-11-44, Minami-Azabu, Minato-ku,
Post Code: 106-8514
http://www.ambafrance-jp.org/
ΠΡΔΒΔΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ
Σει. +81- 0357917700
4-5-10, Minami-Azabu, Minato-ku.
Post Code: 106-0047
www.tokyo.diplo.de
ΠΡΔΒΔΗΑ ΗΣΑΛΗΑ
Σει. +81-0334535291
2-5-4, Mita, Minato-ku.
Post Code: 108-8302
www.ambtokyo.esteri.it/Ambasciata_Tokyo
ΠΡΔΒΔΗΑ ΚΗΝΑ
Σει. +81- 03-3403-3380
3-4-33, Moto-Azabu, Minato-ku.
Post Code: 106-0046
http://www.china-embassy.or.jp/chn/
ΠΡΔΒΔΗΑ ΡΩΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ
Σει. +81- 0335834224
2-1-1, Azabudai, Minato-ku.
Post Code: 106-0041
http://tokyo.rusembassy.org/
ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΗΑ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖΝ ΗΑΠΩΝΗΑ
Σει. +81- 03-54226001
4-6-28,Minami-Azabu,Minato-ku
Tokyo106-0047
Japan
http://www.euinjapan.jp/en/

8.

ΛΟΙΠΔ ΤΠΗΡΔΙΔ

TΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΗΑΠΩΝΗΑ
Σει. +81-3-3279-1111
(ΒΑΝΚ ΟF JAPAN)
2 -1-1 Nihonbashi Hongoku-cho,
Chuo-ku, Tokyo 103-8660
http://www.boj.or.jp/en/index.htm
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΗΑΠΩΝΗΑ
Σει. +81-3-3244-1900
(DEVELOPMENT BANK OF JAPAN)
1-9-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004
http://www.dbj.go.jp/en/index.html

ΓΡΑΦΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ ΣΟΚΤΟ
3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan
Tει. +81-3-3404 5853,Φαμ +81-3-3404 5845, ecocom-tokyo@mfa.gr

ΗΑΠΩΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ

(J.E.T.R.O. Japan External Trade Orgnization),

Ark Mori Building, 6F 12-32, Akasaka 1-chome,
Minato-ku, Tokyo 107-6006, Σει. +81-3-3582-5511

www.jetro.go.jp
IΑΠΩΝΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΠΕΡΠΟΝΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΤΕΩΝ

Σηλ. +81-3- 5210-3311
(JOI, Japan Overseas Institute),
Kudan-kita 2 chome Bldg. 3-6, Kudan Kita
2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073,
www.joi.or.jp
ΗΑΠΩΝΗΚΟ ΥΡΖΜΑΣΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ
Σει. +81-3-3270-0631
(JAPAN FINANCE CORPORATION)
1-9-3 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004
http://www.afc.go.jp/
ΗΑΠΩΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ
Σει.. +81-3-5433-8811
ΜΗΚΡΟ-ΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ &
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ
Organization for Small
& Medium Enterprises and Regional
Innovation, JAPAN
37-Toranomon Mori Bldg., 3-5-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-8453
http://www.smrj.go.jp/utility/english/index.html
IAΠΩΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ
Σει.. +81-3-3504-4411
JAPAN POSTS
1-3-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8798
http://www.japanpost.jp/en/
ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ ΣΟΚΤΟ
Σει.+81-3-3666-0141
Tokyo Stock Exchange
2 -1 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8220
http://www.tse.or.jp/english/index.html
ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ
Σει. +81-45-222-9101
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency
(JRTT)
Yokohama Island Tower 24F, 6-50-1 Honcho, Naka-ku, Yokohama-shi,
Kanagawa 231-8315
YΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΟ
Σει. . +81-48-600-6553
Japan Water Agency (JWA)
Land Access Tower, 11-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama 3306008 http://www.water.go.jp/honsya/honsya/english/top.html
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