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1. To πολιτικό περιβάλλον 
           To πολιτικό περιβάλλον στην Ιαπωνία, χαρακτηρίζεται από σταθερότητα δεδομένου ότι οι μεταβολές 

στην εξουσία, πραγματοποιούνται ομαλά και χωρίς κλυδωνισμούς. Η Ιαπωνία αποτελεί Συνταγματική 

Μοναρχία με δικοινοτικό κοινοβούλιο (δίαιτα ή κοκάι). Το Σύνταγμα τέθηκε σε ισχύ το 1947.  Αρχηγός του 

κράτους είναι ο αυτοκράτορας Naruhito, ο οποίος διεδέχθη  τον πατέρα του Akihito στις 30 Απριλίου 2019. 

Ο Αυτοκράτορας αποτελεί σύμβολο του κράτους και της ενότητας του λαού. Οι γενικές εκλογές 

πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια. Οι εκλογές στην Άνω Βουλή, που ονομάζονται επίσης Συμβούλιο 

ή Γερουσία, διεξάγονται κάθε τρία χρόνια και σε κάθε πρόσκληση ανανεώνονται, εναλλακτικά, τα μισά μέλη.  

           Το κεντρώο «Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα» (PLD),  κυριαρχεί παραδοσιακά στην πολιτική σκηνή. 

Τον Δεκέμβριο του 2014 πραγματοποιήθηκαν πρόωρες εκλογές, αμέσως μόλις δημοσιοποιήθηκε  ότι η 

χώρα είχε εισέλθει σε ύφεση. Ο Πρωθυπουργός κ. Shizo Abe, παρουσίασε τις εκλογές αυτές ως σιωπηρή 

διαβούλευση για τη στρατηγική οικονομικής πολιτικής του. Το PLD κέρδισε και πάλι την πλειοψηφία με 291 

έδρες, ενώ το κόμμα Komeito, έλαβε 35  έδρες οπότε διαμορφώθηκε ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία 

326 από τις 475 εδρών, για τον κυβερνητικό σχηματισμό.  Στις 22 Οκτωβρίου 2017, διεξήχθησαν εκλογές για 

την Κάτω Βουλή (Shugiin). Σε αυτές, ο κυβερνητικός  συνασπισμός πήρε και πάλι απόλυτη πλειοψηφία. Τον 

Σεπτέμβριο του 2018, ο Shinzo Abe επανεξελέγη Πρόεδρος του PLD. Σε περίπτωση εξάντλησης της θητείας 

του, θα είναι ο πρωθυπουργός ο οποίος κατέχει το πρωθυπουργικό αξίωμα για το μεγαλύτερο χρονικό 

διάστημα στην ιστορία της Ιαπωνίας. Ο πλέον πρόσφατος ανασχηματισμός πραγματοποιήθηκε στις 2 

Οκτωβρίου 2018. 

2. Η Οικονομία της Ιαπωνίας  

2.1. Επισκόπηση της οικονομίας της Ιαπωνίας 

          Η ιαπωνική οικονομία χαρακτηρίζεται σε μεγάλο βαθμό από διτή διάρθρωση, αφού μια ομάδα 

μεγάλων πολυεθνικών εταιρειών με ισχυρή παρουσία στη διεθνή αγορά, ελέγχουν περισσότερους από τους 

μισούς τομείς της οικονομίας, τόσο στην μεταποίηση όσο και στον τομέα των υπηρεσιών, ωστόσο, ένας 

μεγάλος αριθμός μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, συχνά οικογενειακού χαρακτήρα, δραστηριοποιείται 

δυναμικά ελέγχοντας το 40% περίπου της οικονομικής δραστηριότητας.  

         Μετά τα εξαιρετικά αποτελέσματα της δεκαετίας του 1970 και της δεκαετίας του '80, η ανάπτυξη της 

ιαπωνικής οικονομίας επιβραδύνθηκε, καταγράφοντας ταυτόχρονα αποπληθωριστικές τάσεις την περίοδο 

1990-2009. Το ΑΕΠ συρρικνώθηκε σε τέσσερα ημερολογιακά έτη, με αρνητικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή σε 

οκτώ από αυτά (στοιχεία του ΔΝΤ). Παρά τις προσπάθειές τόνωσης της οικονομίας με την χρήση 

«εργαλείων» τόσο δημοσιονομικού όσο και νομισματικού χαρακτήρα, η μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ σε 

πραγματικές τιμές, τις δύο αυτές δεκαετίες, ήταν μόλις 0,9%, έναντι 2,9% στις Ηνωμένες Πολιτείες ή 1,4% 

στη Γερμανία.  

           Ξεπερνώντας  την διεθνή χρηματοπιστωτική κρίση, η ιαπωνική οικονομία κατέγραψε αξιοσημείωτη 

ανάπτυξη το 2010, η οποία επιβραδύνθηκε λόγω φυσικών καταστροφών το 2011. Καθώς η ιαπωνική 

οικονομία εξέρχονταν από την «παγίδα» αποπληθωρισμού, η δημοσιονομική εξυγίανση κατέγραψε 

αξιοσημείωτη πρόοδο, χάρη στην επιτυχή εφαρμογή δημοσιονομικών, νομισματικών και αναπτυξιακών 

πολιτικών, με το πρωτογενές έλλειμμα να συρρικνώνεται. Για να εξέλθει της σπείρας του 

αποπληθωρισμού, τον Ιανουάριο του 2013, η κυβέρνηση παρουσίασε τη στρατηγική των "τριών στόχων», 

γνωστή και ως "Abenomics". Ο πρώτος "στόχος" αφορούσε στην "επιθετική νομισματική πολιτική" για  

"σταθεροποίηση των τιμών", με τον ετήσιο ρυθμό αύξησης του δείκτη καταναλωτή να κυμαίνεται στο 2%, 

σε συνδυασμό με «ποσοτική και ποιοτική νομισματική χαλάρωση» για τον διπλασιασμό της νομισματικής 

βάσης επι δύο χρόνια. Ο δεύτερος «στόχος» αφορούσε στην  «ευέλικτη δημοσιονομική πολιτική», η οποία 

συνίσταται σε ένα πακέτο επείγουσας οικονομικής ώθησης περίπου 10 τρισεκατομμυρίων γιεν (83 δις Ευρώ 

περίπου: Ευρώ/Γιέν-120). Ο τρίτος «στόχος» αφορούσε στη «στρατηγική ανάπτυξης μέσω ιδιωτικών 

επενδύσεων» και αναπτυξιακών στρατηγικών, με άξονα την «χαλάρωση» του  ρυθμιστικού πλαισίου. Η 
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πολιτική αυτή, συνέβαλλε στην αύξηση των κερδών  των επιχειρήσεων  και στη βελτίωση των δεικτών 

απασχόλησης και εισοδήματος. 

                Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ιαπωνικής οικονομίας που την διαφοροποιούν από τις άλλες 

αναπτυγμένες οικονομίες, είναι: To υψηλό δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ, η πλήρης απασχόληση, η 

γήρανση του πληθυσμού, ο πολύ χαμηλός πληθωρισμός, ο χαμηλός συντελεστής ΦΠΑ, η έλλειψη 

πλουτοπαραγωγικών πηγών που την υποχρεώνει να τις αναζητά στο εξωτερικό και η ανάγκη να 

επιτευχθεί αυτάρκεια στα τρόφιμα, δεδομένης της αρνητικής  εμπειρίας του Β ΄παγκοσμίου πολέμου.  

            Αυτάρκεια στα τρόφιμα Η Ιαπωνία μαζί με την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες αποτελεί έναν από 

τους σημαντικότερους εισαγωγείς σίτου, αραβοσιτου, κρέατος, και σόγιας. Το ποσοστό αυτάρκειας της 

Ιαπωνίας σε τρόφιμα, κυμαίνεται στο 40%. Οι λόγοι για τη μείωση του ποσοστού αυτάρκειας των 

τροφίμων είναι η μείωση των εργαζομένων στη γεωργία, η διαφοροποίηση της ιαπωνικής διατροφικής ζωής 

και η πτώση στην κατανάλωση ρυζιού, (αυτάρκεια εντός της Ιαπωνίας) με ταυτόχρονη αύξηση της 

κατανάλωσης ζωικών προϊόντων, ελαίων και λιπών, για τα οποία αυξήθηκε η εξάρτηση από το εξωτερικό. 

Το ποσοστό αυτάρκειας ήταν 100% για το ρύζι, 12% για το σιτάρι, 8% για τα φασόλια, 80% για τα λαχανικά, 

41% για φρούτα, 53% για κρέατα και 56% για θαλασσινά. Αν και είναι απολύτως αυτάρκης στο ρύζι, το 

βασικό φαγητό του λαού της, η Ιαπωνία βασιζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στις εισαγωγές για την προμήθεια 

σιταριού και φασολιών. Το σημερινό ποσοστό αυτάρκειας των τροφίμων στην Ιαπωνία είναι το χαμηλότερο 

μεταξύ των μεγάλων βιομηχανικών χωρών και η Ιαπωνία είναι, ως εκ τούτου, ο μεγαλύτερος παγκοσμίως 

καθαρός εισαγωγέας γεωργικών προϊόντων. Επίσης, η Ιαπωνία είναι ιστορικά ο μεγαλύτερος εισαγωγέας 

θαλάσσιων προϊόντων παγκοσμίως, αν και προς το παρόν κατέχει τη δεύτερη θέση μετά τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Μετά το 2016, ύστερα από δύο χρόνια αρνητικής τάσης, οι εισαγωγές ιχθύων αυξήθηκαν κατά 

7% το 2016 και κατά 12% το 2017, αντιπροσωπεύοντας το 1,8% των συνολικών εισαγωγών και περισσότερο 

από το ήμισυ της κατανάλωσης ιχθύων της χώρας.  

          Η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι πολύ μικρή: Τα κοιτάσματα άνθρακα, χαλκού, ψευδαργύρου, 

χρυσού, αργύρου και μολύβδου τυγχάνουν εκμετάλλευσης σε πολύ μικρή κλίμακα. Η Ιαπωνία εισάγει 

πετρέλαιο, φυσικό αέριο και μεγάλο μέρος του άνθρακα που καταναλώνει. Το 2018, οι εισαγωγές 

ορυκτών καυσίμων αντιπροσώπευαν το 21,05% της συνολικής αξίας των εισαγωγών. Το ποσοστό αυτό 

μειώθηκε μετά από αρκετά χρόνια αύξησης και μετά τον καταστροφικό σεισμό της Fukushima - από 32,3% 

το 2014 σε 21,05% το 2017. 

          Δεδομένου ότι μεγάλο μέρος των συνολικών αναγκών της χώρας σε πρώτες ύλες είναι εισαγόμενο, η 

Ιαπωνία είναι πολύ ευάλωτη στις διεθνείς εξελίξεις και η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί κορυφαία 

προτεραιότητα της ιαπωνικής πολιτικής. Τα μέτρα αύξησης των αποθεμάτων ασφαλείας και η ενθάρρυνση 

της αυτόνομης ανάπτυξης παραγωγικών πηγών, αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Ιαπωνικής 

οικονομικής πολιτικής  

          Η γήρανση και η μείωση του πληθυσμού, συμβάλλουν σε φορολογική επιβάρυνση λόγω αύξησης 

των δαπανών κοινωνικής πρόνοιας και συνταξιοδότησης, με αποτέλεσμα η ιαπωνική κυβέρνηση να 

οδηγείται σε δραστική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης 

του φόρου κατανάλωσης (ΦΠΑ), ως το πρώτο βήμα προς την ταυτόχρονη εξασφάλιση σταθερής 

χρηματοδότησης για την κοινωνική ασφάλιση και την επίτευξη υγιών δημόσιων οικονομικών. Στο τέλος του 

2018, η Ιαπωνική κυβέρνηση, ανακοίνωσε την νέα πολιτική υποδοχής μεταναστών, σε μια προσπάθεια να 

λύσει τα προβλήματα που δημιουργούνται λόγω του δημογραφικού. Στόχος είναι η προσέλκυση 

εξειδικευμένου προσωπικού με ταυτόχρονη αύξηση του αριθμού των ξένων ανειδίκευτων εργαζομένων σε 

τομείς όπως η γεωργία, η περίθαλψη, οι κατασκευές, οι τουριστικές μονάδες και τα ναυπηγεία. Σήμερα 

εργάζονται στην Ιαπωνία,  1,28 εκατομμύρια αλλοδαποί εργαζόμενοι. 
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2.1.1. Δομή της Οικονομίας της Ιαπωνίας  

2.1.1.1.  Πληθυσμός  και εργατικό δυναμικό 

                 Ο πληθυσμός της Ιαπωνίας το 2018, ανέρχονταν σε 126,3 εκατομμύρια, που αντιστοιχεί στο 1,7% 

του  

      πληθυσμού της γης. Η πυκνότητα του πληθυσμού , υπολογίζεται σε 340,8 άτομα ανά τετρ. χλμ. (απογραφή  

      2015), κατατάσσοντας την Ιαπωνία,  ως την ενδέκατη μεταξύ χωρών ή περιοχών με πληθυσμό πάνω από 10 

      εκατομμύρια κατοίκους.  Το 2018 ο πληθυσμός των ηλικίας άνω των 15 ετών,  ανήλθε σε 111,08 

εκατομμύρια. 

      Το έτος 1950, η Ιαπωνία είχε πληθυσμό 83.200.000          

           Σύμφωνα με την απογραφή του 2015(πλέον πρόσφατα στοιχεία), στην χώρα ζουν  53,33 εκατομμύρια 

ιδιωτικά νοικοκυριά , εξαιρουμένων των  «θεσμικών νοικοκυριών» (πχ φοιτητές σε σχολικούς κοιτώνες), εκ 

των οποίων το 55,9% ήταν νοικοκυριά  πυρηνικής οικογένειας. Ο αριθμός των ηλικιωμένων νοικοκυριών , 

δηλαδή εκείνων  με μέλη ηλικίας 65 ετών και άνω,  το 2015 ανέρχονταν σε 21,71 εκατ. που αντιστοιχεί στο 

40,7% των ιδιωτικών νοικοκυριών.  .  

          Το εργατικό δυναμικό, δηλαδή το τμήμα του πληθυσμού ηλικίας 15 ετών και άνω, επί του συνόλου 

των απασχολουμένων και των ατόμων που είναι άνεργοι, αριθμεί 67,2 εκατομμύρια. Επισημαίνεται η 

αντιστροφή της μείωσης του εργατικού δυναμικού  που παρατηρήθηκε στη δεκαετία του 2000, αφού από 

το 2013 και μετά, καταγράφεται αύξηση. Το εργατικό δυναμικό, το 2018, είναι αυξημένο κατά 470.000 

(0,7%) για πέμπτο συνεχές έτος αύξησης. 

           Η κατανομή απασχόλησης του εργατικού δυναμικού, έχει ως εξής: Ο πρωτογενής τομέας 

απασχολεί  το 3,4% του εργατικού δυναμικού, ο δευτερογενής το 24,2% και ο τριτογενής το 72,4%. 

Μακροπρόθεσμα, το ποσοστό των απασχολουμένων στον πρωτογενή και στον δευτερογενή τομέα,  

μειώνεται συνεχώς, ενώ το ποσοστό των ατόμων που απασχολούνται στον τριτογενή τομέα,  αυξάνεται, με 

τον κλάδο των «προσωπικών υπηρεσιών και διασκέδασης» να ανέρχεται στο 59,0%  των απασχολούμενων 

στον τριτογενή τομέα. Τα ποσοστά των ανδρών και γυναικών που απασχολούνται ανά επάγγελμα είναι: 

άνδρες στους τομείς «κατασκευών»  και των «μεταλλείων» (98,0%) καθώς και στις μεταφορές και στην 

βιομηχανίας (97,7%). Γυναίκες: στον τομέα των  "υπηρεσιών" (67,5%) και των "υπαλλήλων" (60,3%). 

            O δείκτης  παραγωγικότητας αυξήθηκε σε 101,90. Ο μέσος όρος παραγωγικότητας μετά το 1990, 

ανήλθε στο 90,78,  με την μέγιστη τιμή του να καταγράφεται τον Μάρτιο του 2007, στα 117,70. 

Η ανάγκη αντιστάθμισης των ελλείψεων των εθνικών και τοπικών εσόδων, καθώς και το αυξανόμενο ποσό 

των δημόσιων εξαγορών ομολόγων, σε συνδυασμό με την αύξηση των δαπανών κοινωνικής ασφάλισης 

που συνδέονται με την γήρανση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια, έχουν συμβάλλει στην αύξηση των 

δημοσίων δαπανών λόγω της αύξησης  της έκδοσης δημοσίων ομολόγων, και της αύξησης των δαπανών 

κοινωνικής ασφάλισης που αποτελούν ένα υψηλό ποσοστό καθαρών συνολικών κυβερνητικών 

δαπανών.  

2.1.1.2.  Διανομή εισοδήματος 

              Η κατανομή του εισοδήματος στην Ιαπωνία ήταν συγκρίσιμη με αυτή των άλλων χωρών του ΟΟΣΑ 

από τη δεκαετία του 1960. Ωστόσο, τα τελευταία έτη, αρχίζουν να εμφανίζονται σημάδια τάσης προς μεγα- 

λύτερη ανισότητα. Ο Δείκτης Gini ανέρχεται σε 0,321.  

               Συγκριτικά, η Δανία είχε δείκτη Gini 0,282 , Η Σουηδία 0,292, η Γερμανία 0,317, ενώ μεγαλύτερη 

τιμή του δείκτη Gini, καταγράφεται για το Ηνωμένο Βασίλειο (0,332), την Ισπανία (0,362) και τις ΗΠΑ 

(0,415) (Πηγή: UNDP Έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης 2018 Στατιστική Ενημέρωση (τελευταία στοιχεία Μάρτιο του 2019). 
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2.1.2.  Η οικονομία κατά τομείς   

2.1.2. 1.  Ο πρωτογενής τομέας   

          Κατά τη διάρκεια της οικονομικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας, οι γεωργικές, δασοκομικές και αλιευτικές 

βιομηχανίες της, απασχολούσαν όλο και λιγότερους εργαζόμενους κάθε χρόνο, με συνεχή μείωση του 

μεριδίου στο ΑΕΠ. Ο αριθμός των εργαζομένων στους τομείς αυτούς, μειώθηκε από 13,40 εκατομμύρια το 

1960 (30,2% του συνολικού εργατικού δυναμικού), σε 2,23 εκατομμύρια το 2016 (3,4%) ενώ το μερίδιο επί 

του  ΑΕΠ, μειώθηκε από 12,8 %  το 1960 σε 1,2% το 2016. 

           2.1.2. 1.1.  Αγροτικός-Γεωργικός τομέας 

          Η συνολική γεωργική παραγωγή της Ιαπωνίας, το 2018, ανήλθε στα  9,20 τρις Γιέν, καταγράφοντας 

ετήσια αύξηση της τάξεως του 4,6%. Η αξία των καλλιεργειών αντιστοιχεί σε 5,98 τρις Γιέν, δηλαδή αύξηση 

κατά 6,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ο κύριος όγκος αγροτικής παραγωγής καταγράφεται στη νήσο 

Hokkaido, που είναι το δεύτερο σε μέγεθος και το βορειότερο νησί της χώρας.  

          Το 2015 (πλέον πρόσφατα στοιχεία), ο αριθμός των νοικοκυριών που απασχολούνται με την εμπορική 

γεωργία, η οποία αναφέρεται σε νοικοκυριά με καλλιεργήσιμη γη υπό διαχείριση 0,3 εκταρίων και άνω ή με 

ετήσιες πωλήσεις γεωργικών προϊόντων ύψους 500.000 Γιέν ή περισσότερο, ήταν 1,33 εκατομμύρια. Από 

αυτά, το 33,3% αφορά σε νοικοκυριά με πλήρη απασχόληση, το 12,4% σε νοικοκυριά με μερική 

απασχόληση και το 54,3% σε  νοικοκυριά με μερική απασχόληση με μη αγροτικό εισόδημα το οποίο 

υπερβαίνει το αγροτικό. 

          Ο αγροτικός-εμπορικός τομέας απασχολεί 2,10 εκατομμύρια άτομα ως κύρια απασχόληση, εκ των 

οποίων το 63,5%,  ηλικίας άνω των 65 ετών. Το εισόδημα ανά εμπορικό γεωργικό νοικοκυριό ανήλθε σε 

5,21 εκ. Γιέν, αυξημένο κατά 5,1% από το προηγούμενο έτος.  

          Η καλλιεργούμενη έκταση της Ιαπωνίας συρρικνώθηκε από 6,09 εκ. εκτάρια το 1961, σε 4,44 εκ. 

εκτάρια το 2017. Η πιο συνηθισμένη αιτία για τη μείωση της καλλιεργήσιμης γης, ήταν η υποβάθμιση και η 

περιβαλλοντική μόλυνση της  γεωργικής γης, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 60% όλων των περιπτώσεων.  

          Η μέση έκταση ανά αγρόκτημα, δεν ξεπερνά τα δύο εκτάρια. Οι σημαντικοί γεωργικοί συνεταιρισμοί 

είναι συχνά αντίθετοι με τις προσπάθειες απελευθέρωσης της αγοράς, με επιχειρήματα όπως η διατήρηση 

του φυσικού περιβάλλοντος, η προστασία της παραδοσιακής ιαπωνικής γεωργίας και η ασφάλεια του 

εφοδιασμού. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, η Ιαπωνία έχει καταργήσει ορισμένα εμπόδια που 

περιορίζουν την πρόσβαση στις γεωργικές αγορές της. Παρόλα αυτά, η προστασία είναι υψηλή σε 

προϊόντα που θεωρούνται ευαίσθητα, όπως το ρύζι, τα λαχανικά και τα φρούτα. Οι υγειονομικοί έλεγχοι 

είναι πολύ αυστηροί, ιδίως στη νομοθεσία για τα πρόσθετα τροφίμων και τα φυτοϋγειονομικά πρότυπα  

για τα φρούτα και τα λαχανικά. 

           2.1.2.1.2.  Δασοκομία 

          Η δασική έκταση της Ιαπωνίας είναι 25,08 εκ. εκτάρια, που καλύπτει το 70% περίπου της συνολικής 

επιφάνειας της χώρας). Από αυτά, τα φυσικά δάση αντιπροσωπεύουν το 54%, ενώ φυτεύονται τεχνητά 

δάση, τα περισσότερα από τα οποία είναι φυτείες κωνοφόρων, που αποτελούν το 41%. Προωθείται η χρήση 

οικιακής  ξυλείας μέσω της χρήσης ξυλείας σε κατοικίες, δημόσια κτίρια , κ.λπ. και η χρήση ενέργειας ως 

ξυλώδης βιομάζα.  

          Η εγχώρια προσφορά ξυλείας (μετατροπή κορμών), ανερχόταν σε 22,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα το 

2016, που ισοδυναμεί με το 40% περίπου του αντίστοιχου μεγέθους του 1967 (52,7 εκ. κ. μ.). Το 2016, το 

ποσοστό αυτάρκειας της Ιαπωνίας για ξυλεία ήταν 31,1%. Επί του παρόντος, η Ιαπωνία εξαρτάται κυρίως 

από την εισαγόμενη ξυλεία για χαρτοπολτό, ξύλο και υλικά από κόντρα πλακέ. Παρά το γεγονός ότι ο 

αριθμός των εργαζομένων στη δασοκομία έχει μειωθεί λόγω της επιβράδυνσης των δραστηριοτήτων 

εγχώριας παραγωγής ξυλείας, ο ρυθμός μείωσης υποχώρησε τα τελευταία χρόνια.  
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          Όσον αφορά στην απασχόληση του εργατικού δυναμικού, το 2015 (πλέον πρόσφατα στοιχεία), 

υπήρχαν 63.663 εργαζόμενοι στη δασοκομία, περίπου ένας στους πέντε  ηλικίας 65 ετών και άνω.  

            Το 2016 το συνολικό ποσό των εισαγωγών ξυλείας στην Ιαπωνία ανήλθε σε 11.041 εκατ. Δολάρια 

(αύξηση 91% σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Οι πρώτες χώρες εξαγωγής είναι η Κίνα, η ΕΕ και ο 

Καναδάς. 

           2.1.2.1.3.  Αλιεία 

           Ο ιαπωνικός κλάδος της αλιείας είναι ένας από τους σημαντικότερους στον κόσμο, ωστόσο η 

αλιευτική παραγωγή, βαίνει μειούμενη από το 1989. Σύμφωνα με έκθεση του FAO για την αλιεία και την 

υδατοκαλλιέργεια (στατιστικές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας 2016) που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2018, 

η ιαπωνική αλιεία αντιπροσωπεύει το 3,5%.  

            Η αλιευτική παραγωγή του 2018, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, ανήλθε σε 4,30 

εκατομμύρια τόνους, σε σύνολο 171 εκατομμύρια τόνους παγκοσμίως. Από το σύνολο της ιαπωνικής 

παραγωγής αλιείας, η θαλάσσια αλιεία και υδατοκαλλιέργεια, ανήλθε σε 4,24 εκ. τόνους.  

            Ο αριθμός των εργαζομένων στον κλάδο της θαλάσσιας αλιείας (οι εργαζόμενοι που εργάζονται στη 

θάλασσα επί 30 ημέρες ή περισσότερο ετησίως) μειώνονται συνεχώς. Το 2018, καταγράφηκε ετήσια μείωση 

της τάξεως του 4,1%. Ο αριθμός των απασχολούμενων στον τομέα της αλιείας, ανέρχεται στους 153.490.  Η 

γήρανση των αλιευτικών σκαφών και η αύξηση των ηλικιωμένων αλιέων, δημιουργούν ευκαιρίες 

απασχόλησης.  

            Η Ιαπωνία είναι ιστορικά ο μεγαλύτερος εισαγωγέας θαλάσσιων προϊόντων παγκοσμίως, αν και 

προς το παρόν κατέχει τη δεύτερη θέση μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά το 2016, ύστερα από δύο χρόνια 

αρνητικής τάσης, οι εισαγωγές ιχθύων αυξήθηκαν κατά 7% το 2016 και κατά 12% το 2017, 

αντιπροσωπεύοντας το 1,8% των συνολικών εισαγωγών και περισσότερο από το ήμισυ της κατανάλωσης 

ιχθύων της χώρας.  

            2.1.2.1.4.  Μεταλλευτική δραστηριότητα 

          Η μεταλλευτική δραστηριότητα είναι πολύ μικρή: Τα κοιτάσματα άνθρακα, χαλκού, ψευδαργύρου, 

χρυσού, αργύρου και μολύβδου τυγχάνουν εκμετάλλευσης σε πολύ μικρή κλίμακα. 

          Η Ιαπωνία εισάγει πετρέλαιο, φυσικό αέριο και μεγάλο μέρος του άνθρακα που καταναλώνει. Το 

2018, οι εισαγωγές ορυκτών καυσίμων αντιπροσώπευαν το 21,05% της συνολικής αξίας των εισαγωγών. Το 

ποσοστό αυτό μειώθηκε μετά από αρκετά χρόνια αύξησης και μετά τον καταστροφικό σεισμό της 

Fukushima - από 32,3% το 2014 σε 21,05% το 2017. 
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2.1.2. 2.  Ο δευτερογενής τομέας   

       Ο δευτερογενής τομέας συνέβαλε με ποσοστό 29,3% (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έως το Μάρτιο του 

2019) του ΑΕΠ απασχολώντας το 24,3% του απασχολούμενου πληθυσμού. Παραδοσιακά, η επιχειρηματική 

δομή οργάνωσης, γνωστή ώς keiretsu, κυριάρχησε στον βιομηχανικό ιστό της Ιαπωνίας. Πρόκειται για 

επιχειρηματικές ομάδες με διασταυρούμενες συμμετοχές, αμοιβαία απονομή μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου κλπ. Ορισμένες από τις πιο σημαντικές ομάδες περιλαμβάνουν ορισμένες όπως Mitsubishi, 

Mitsui, Sumitomo ή Marubeni  

2.1.2.2.1.  Η μεταποίηση  

          Το ποσοστό της προστιθέμενης αξίας που παράγεται στον μεταποιητικό τομέα της Ιαπωνίας, 

ανέρχεται περίπου στο 20% επί του ονομαστικού ΑΕΠ. Πρόκειται για τον τομέα με την μεγαλύτερη 

επίδραση σε άλλους κλάδους.  

           Το 2016 (πλέον πρόσφατα δημοσιοποιημένα στοιχεία), υπήρχαν 217.601 εγκαταστάσεις (με τέσσερα 

ή περισσότερα άτομα που ασχολούνται με τον τομέα) στον τομέα της μεταποίησης. Από τον βιομηχανικό 

κλάδο, στα "μεταποιημένα μεταλλικά προϊόντα" αντιστοιχούσαν 28.776 εγκαταστάσεις, ενώ στα "προϊόντα 

τροφίμων" αντιστοιχούσαν 28.239 εγκαταστάσεις (13,0%) και στα «μηχανήματα παραγωγής», 

αντιστοιχούσαν 20.651 παραγωγικές μονάδες (9,5%).  

           Επίσης, το 2016, απασχολούνταν 7,50 εκατομμύρια εργαζόμενοι, με την «βιομηχανία τροφίμων» να 

απασχολεί 1,11 εκατομμύρια εργαζόμενους , δηλαδή το 14,8% του συνολικού αριθμού απασχολουμένων 

στον τομέα της μεταποίησης, ακολουθούμενη από την βιομηχανία "εξοπλισμού μεταφοράς" με 1,04 

εκατομμύρια εργαζομένους που αντιστοιχεί στο 13,9% του συνολικού αριθμού απασχολούμενων στην 

μεταποίηση. Η βιομηχανία "μεταποιημένων μεταλλικών προϊόντων" με 0,58 εκατομμύρια  εργαζομένους 

απασχολεί  το 7,8% του συνολικού αριθμού απασχολούμενων στην μεταποίηση.  

              Με βάση τους δείκτες για τη μεταλλεία και τη μεταποίηση (μέσος όρος 2010 = 100), ο δείκτης 

παραγωγής για το έτος 2018 ήταν 102,0, σημειώνοντας αύξηση 4,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, 

ενώ οι αποστολές ανήλθαν σε 100,1, σημειώνοντας αύξηση 3,9% από το προηγούμενο έτος.  

                         Ο αριθμός των συνδεδεμένων στο εξωτερικό θυγατρικών στη μεταποιητική βιομηχανία, ανέρχεται 

στις 11.000 επιχειρήσεις περίπου, με δείκτη παραγωγής της τάξεως του 23,8% σε πραγματικές τιμές. Στο 

μέλλον, αναμένεται ότι οι εταιρείες στη μεταποιητική βιομηχανία της Ιαπωνίας θα επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους στο εξωτερικό. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που σχεδιάζουν να επεκτείνουν τις 

δραστηριότητές τους στην Κίνα, την Ινδία, το Βιετνάμ και την Ταϊλάνδη. 

               2.1.2.2.1.1 Η Αυτοκινητοβιομηχανία 

              O κλάδος της αυτοκινητοβιομηχανίας, εξακολουθεί να αποτελεί το κύριο αντικείμενο των 

εξαγωγών και μία από τις βάσεις του βιομηχανικού τομέα. Το 2018, η παραγωγή επιβατικών αυτοκινήτων 

στην Ιαπωνία έφτασε τα 8,35 εκατομμύρια μονάδες. Αν προστεθούν φορτηγά και άλλα οχήματα, η 

παραγωγή αυτοκινήτων στην Ιαπωνία υπερβαίνει τα 9,6 εκατομμύρια μονάδες (ετήσια αύξηση 5,3% ), εκ 

των οποίων 4,7 εκατομμύρια οχήματα εξήχθησαν  στο εξωτερικό (στοιχεία από την Ένωση Ιαπωνικών 

Κατασκευαστών Αυτοκινήτων ). Υπάρχουν αρκετές ιαπωνικές εταιρείες αυτοκινήτων μεταξύ των πρώτων 

στον κόσμο: Toyota, Renault-Nissan, Honda, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Subaru και Isuzu. Ένα μεγάλο μέρος 

της παραγωγής, πραγματοποιείται σε άλλες χώρες. 

                2.1.2.2.1.2.  Ο κλάδος ηλεκτρονικών προϊόντων 

               O κλάδος των ηλεκτρονικών προϊόντων, είναι από τους σημαντικότερους της ιαπωνικής 

οικονομίας, δεδομένου ότι η Ιαπωνία είναι παγκόσμιος ηγέτης στα ηλεκτρονικά προϊόντα με εταιρείες 

παγκόσμιους «παίκτες», όπως η Sony, η Casio, η Mitsubishi Electric, η Panasonic, η Canon, η Fujitsu, η Nikon 

ή η Yamaha. 
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                2.1.2.2.1.3.  Ο κλάδος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

               O κλάδος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών συγκαταλέγεται επισης στους βασικούς κλάδους της 

ιαπωνικής οικονομίας, δεδομένου ότι στον κλάδο αυτό, η Ιαπωνία είναι επίσης ένας από τους παγκόσμιους 

«παίκτες». Ορισμένες από τις σημαντικότερες ιαπωνικές εταιρείες στον τομέα αυτό είναι οι Fujitsu, NEC, 

Unisys, Toshiba ή IT. 

                  2.1.2.2.1.4.  Ο κλάδος παραγωγής εργαλειομηχανών 

               O κλάδος παραγωγής εργαλειομηχανών, στον οποίο η Ιαπωνία συγκαταλέγεται μεταξύ των 

κυριότερων παραγωγών, «ηγετών παγκοσμίως», το  2018, κατέγραψε αξία παραγωγής της τάξεως των  

1.129.823 εκατομμυρίων Γιέν σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δημοσίευσε ο Σύνδεσμος 

Κατασκευαστών Μηχανημάτων Μηχανών Ιαπωνίας τον Αύγουστο του 2018, απασχολώντας 26.170 άτομα 

(Στατιστικές Μηχανημάτων, Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Ιούλιος 2018). 

                  2.1.2.2.1.5.  Ο κλάδος ρομποτικής 

               Ο κλάδος ρομποτικής, είναι ακόμη ένας κλάδος  στον οποίο η Ιαπωνία είναι επίσης πρωτοπόρα 

παγκοσμίως. Το 1971 ιδρύθηκε η ιαπωνική ένωση ρομποτικών. Η ιαπωνική κυβέρνηση ανέλαβε την 

πρωτοβουλία το 2015 να δημιουργήσει στο Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ένα ειδικό 

τμήμα για τη ρομποτική, με στόχο την τυποποίηση της χρήσης της τεχνολογίας σε εθνικό επίπεδο και την 

υποστήριξη της προαιρετικής χρήσης της ρομποτικής στην Ιαπωνική βιομηχανία Η ιαπωνική βιομηχανία 

ρομπότ, ειδικεύεται τόσο βιομηχανικές εφαρμογές, έναν τομέα του οποίου είναι παγκόσμιος ηγέτης, όσο 

και καταναλωτικές. 

                  2.1.2.2.1.6.  Ο κλάδος της χημικής βιομηχανίας 

               Ο κλάδος της χημικής βιομηχανίας γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στην Ιαπωνία με στροφή στην 

κάθετη διαφοροποίηση και στην ανάπτυξη πιο σύνθετων και καινοτόμων προϊόντων, με μεγαλύτερη 

προστιθέμενη αξία. Η επένδυση στην «Έρευνα και Τεχνολογία» (Ε & Α ή R&D), στον τομέα της κατασκευής 

εξαρτημάτων και υλικών για τους τομείς υψηλής τεχνολογίας (ηλεκτρονικά, αυτοκίνητα, αεροδιαστημική, 

ιατρική). Για παράδειγμα, τα "τεχνολογικά πλαστικά" και οι ρητίνες υψηλής αντοχής, των οποίων η ζήτηση 

έχει σημειώσει αξιοσημείωτη αύξηση. Οι βιοτεχνολογικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες είναι εξίσου 

σημαντικές. 

                   2.1.2.2.1.7.  Ο κλάδος της βιομηχανίας τροφίμων, καπνού και ποτών 

               H ιαπωνική βιομηχανία τροφίμων, καπνού και ποτών, είναι από τους πλέον σημαντικούς κλάδους 

του τομέα της μεταποίησης. Υπάρχουν πολλές εταιρείες που ανταγωνίζονται για να κερδίσουν ένα μερίδιο 

στην αγορά αυτή των 126,5 εκατομμυρίων κατοίκων. Η παρουσία εισαγόμενων προϊόντων γίνεται 

ισχυρότερη. Στον τομέα των οινοπνευματωδών ποτών υπάρχουν μεγάλοι εθνικοί παραγωγοί σακε (ρύζι) 

και μπύρας. Η παραγωγή κρασιού στην Ιαπωνία είναι σπάνια. 

       2.1.2.2.2.  Ο τομέας  κατασκευών (οικοδομική δραστηριότητα) 

               Ο κλάδος των κατασκευών, αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του ΑΕΠ και της απασχόλησης και 

αποτελεί έναν από τους σημαντικούς κλάδους της Ιαπωνικής οικονομίας. Η κατανομή των επενδύσεων σε 

κατασκευές δείχνει ότι τα κτίρια ανήλθαν σε 29,2 τρις γιέν (αύξηση 6,8% από την προηγούμενη χρήση), ενώ 

τα έργα πολιτικού μηχανικού ανήλθαν σε 23,3 τρις γιεν (0,9%). 

                Οι δημόσιες επενδύσεις στον κλάδο αυτό, ανήλθαν σε 21,1 τρις γεν (0,1% από την προηγούμενη 

χρήση), ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις ανήλθαν σε 31,4 τρις γιέν (αύξηση 5,7%). Οι δημόσιες επενδύσεις 

αντιπροσώπευαν το 40,2% των συνολικών επενδύσεων στις κατασκευές, ενώ οι ιδιωτικές επενδύσεις 

αντιπροσώπευαν το 59,8%. Ο αριθμός των νέων αρχικών κατασκευών κατοικιών (στην περίπτωση των 
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πολυκατοικιών, ο αριθμός των μονάδων διαμερισμάτων υπολογίστηκε) ανήλθε σε  0,96 εκ. κατοικίες (κάτω 

από 0,3% από το προηγούμενο έτος), καταγράφοντας μείωση για πρώτη φορά στο τρία χρόνια.  

           2.1.2.3.  Ο τριτογενής τομέας   

                Ο τριτογενής τομέας συνέβαλε με ποσοστό 72,0% (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία έως το Μάρτιο 

του 2019) του ΑΕΠ το 2018, απασχολώντας το 74,5% του ενεργού πληθυσμού στα τέλη του 2018 (Έρευνα 

Εργατικού Δυναμικού, Στατιστική Υπηρεσία Υπουργείο Εσωτερικών, Επικοινωνιών). Οι κυριότερες 

υπηρεσίες περιλαμβάνουν τις χρηματοπιστωτικές (τραπεζικές και ασφαλιστικές), την εμπορική διανομή, τις 

μεταφορές και τις τηλεπικοινωνίες. Η Ιαπωνία διαθέτει μερικές από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο 

στον τομέα των υπηρεσιών: Mitsubishi UFJ, NTT, Sumitomo Mitsui Financial, Mizuho Financial, Softbank, 

KDDI, Seven & I Holdings, AEON, Marubeni. Οι μεγάλες εταιρείες στον τομέα των υπηρεσιών στην Ιαπωνία 

δεν είναι τόσο εξειδικευμένες όσο οι βιομηχανικές εταιρείες. 

                    2.1.2.3.1. Η εμπορική διανομή   

                Στο εμπόριο, οι μεγάλες εμπορικές εταιρείες (sogo-shosha) διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. 

Χαρακτηρίζονται από την ανάπτυξη επιχειρήσεων διαφόρων ειδών. Προωθούν το εξωτερικό εμπόριο 

διαφόρων προϊόντων και ενεργούν ως υποστηρικτές μεγάλων επενδυτικών σχεδίων και υποδομών τόσο 

στη χώρα όσο και στο εξωτερικό. Μερικές από τις μεγαλύτερες εμπορικές εταιρείες, συγκαταλέγονται 

μεταξύ των μεγάλων ιαπώνων επενδυτών στο εξωτερικό, όπως η Mitsubishi Corp., η Marubeni Corp., η 

Mitsui, η Sumitomo Corp., η Itochu Corp., η Toyota Tsusho και η Sojitz. Οι εταιρείες αυτές παρέχουν 

οικονομική βοήθεια στις θυγατρικές τους, σε εταιρείες του ίδιου βιομηχανικού ομίλου (keiretsu) και σε 

συνδεδεμένες εταιρείες. Επίσης, είναι υπεύθυνες για την οργάνωση έργων εντός του ομίλου, για 

επενδύσεις και για την ίδρυση κοινοπραξιών και θυγατρικών στο εξωτερικό.  

               Ωστόσο, οι μεσαίου μεγέθους εμπορικές εταιρείες που ειδικεύονται σε συγκεκριμένες σειρές 

προϊόντων, δεν διαδραματίζουν μικρότερο ρόλο στην ιαπωνική οικονομία. Στο χονδρικό και λιανικό 

εμπόριο κυριαρχούν οι μικρές επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες είναι εξοικειωμένες με τις επιθυμίες των 

πελατών και τις μεταβολές στις προτιμήσεις των καταναλωτών. Επισημαίνεται ότι η αγορά εξελίσσεται προς 

το «άνοιγμα» πολυκαταστημάτων και τη δημιουργία εξειδικευμένων πολυκαταστημάτων. Επισημαίνεται 

επίσης η επιτυχία των ολοκληρωμένων εμπορικών κέντρων (πώληση καταναλωτικών αγαθών και 

υπηρεσιών) και των πολυκαταστημάτων συνεχούς λειτουργίας, όπου τα καταστήματα λειτουργούν 

καθημερινά με πολύ διευρυμένα ωράρια. Η τάση δημιουργία μεγάλων εμπορικών, πολλές με ξένο 

κεφάλαιο και με τεχνικές διανομής διαφορετικές από τις ιαπωνικές, αποτελεί έναν από τους παράγοντες 

αλλαγής του ιαπωνικού συστήματος διανομής. Ωστόσο, ορισμένες ξένες αλυσίδες που επιχείρησαν να 

εισέλθουν στην αγορά αποσύρθηκαν τελικά επειδή δεν πέτυχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα, ίσως λόγω 

της μοναδικότητας της συμπεριφοράς των Ιαπώνων καταναλωτών (καθημερινές αγορές σε μικρές 

ποσότητες, προτίμηση για προϊόντα υψηλής ποιότητας και με καλή παρουσίαση κ.λπ.). 

2.1.2.3.2. Χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες   

              Ο τομέας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, ιδίως ο τραπεζικός, μετά την κρίση του 1990 της 

«μεγάλης φούσκας», γνώρισε ευρεία αναδιάρθρωση και από τις σχετικές συγχωνεύσεις προέκυψαν 

ορισμένες από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο. Από τις συγχωνεύσεις αυτές, γεννήθηκαν τρία μεγάλα 

ιδρύματα, αν και δεν είναι τα μόνα που δραστηριοποιούνται στην αγορά: Η Τράπεζα  Τokyo - Mitsubishi UFJ, 

η Mizuho Corporate Bank (Daichi Kangyo, Fuji και Βιομηχανική Τράπεζα) και η Sumitomo-Mitsui Banking 

Corporation. Οι αλλαγές οδήγησαν στην είσοδο, μέσω στρατηγικών συμμαχιών, ορισμένων ξένων 

χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ιδίως με την μορφή εισροής επενδυτικών κεφαλαίων. Η διεθνής 

χρηματοπιστωτική κρίση μετά το 2008 επηρέασε περιορισμένα τις ιαπωνικές τράπεζες, οι οποίες γενικά 

διατηρούν μια υγιή δομή και πολύ ικανοποιητικά ποσοστά κεφαλαιοποίησης, γεγονός που αναδεικνύει 

το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των ιαπωνικών τραπεζών σε σχέση με τις δυτικές οι οποίες 

αποδείχθηκαν ευάλωτες στην κρίση και στην «μόλυνση» τους με προϊόντα υγηλού κινδύνου.  
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           2.1.2.4.  Ο τομέας  της Ενέργεια 

 

           Η Ιαπωνία είναι καθαρός εισαγωγέας ενέργειας. Πρόκειται για τον μεγαλύτερος εισαγωγέας 

υγροποιημένου φυσικού αερίου και ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές προϊόντων πετρελαίου, 

δεδομένου ότι άνω του 80% της ζήτησης για ενέργεια καλύπτεται από εισαγωγές. 

           Το 41% των συνολικών ενεργειακών αναγκών καλύπτεται με πετρέλαιο, 27% με άνθρακα, 23% με 

υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), 5% από υδροηλεκτρικά έργα, 3% από άλλες πηγές ανανεώσιμης 

ενέργειας και 1% από πυρηνική ενέργεια.  

           Έως το 2011, λειτουργούσαν 54 πυρηνικοί αντιδραστήρες, πολλοί εκ των οποίων  διέκοψαν την 

λειτουργία τους μετά τον μεγάλο σεισμό του 2011 που είχε προκαλέσει την καταστροφή του πυρηνικού 

εργοστασίου της Fukushima. Tο υψηλό ενεργειακό κόστος ενεργειακό κόστος, οδήγησε στον εκσυγχρονισμό 

των πυρηνικών μονάδων, ώστε να τεθούν και πάλι σε λειτουργία αναμένοντας παραγωγή 40GW. 

            Οι ανανεώσιμες πηγές ενεργείας (ΑΠΕ) δεν αποτελούν επιλογή για την Ιαπωνία λόγω υψηλού 

κόστους  
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2.1.3. Βασικά οικονομικά μεγέθη 

2.1.3.1.  Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν    

                        Το ΑΕΠ της χώρας ανέρχεται σε 549 τρισ γιεν (5 τρις $ περίπου: Δολ. ΗΠΑ/Γιέν= 111) ή 4,5 τρις Ευρώ 

περίπου: (Ευρώ/Γιέν=122) και αντιπροσωπεύει το 8% περίπου της παγκόσμιας οικονομίας με την μέση τιμή 

του να κυμαίνεται στα 2742,67 δις $ από το 1960 μέχρι σήμερα, καταγράφοντας την μέγιστη τιμή το 2012 στα 

6203,21 δις $ και την ελάχιστη το 1960 στα 44.31 δις $.  

                        Η ετήσια αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικές τιμές, καταγράφεται θετική μετά το 2013, αν η ανάλυση 

πραγματοποιείται κατά ημερολογιακό έτος (CY) ή κατά το οικονομικό έτος (FY, 1 Απριλίου έως 31 Μαρτίου) - 

με μόνη εξαίρεση το 2014. Το 2017, η πραγματική ανάπτυξη ήταν 1,9% (CY και FY) και το 2018 ήταν 0,8% για 

τη CY και 0,6% για τη FY. Τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2019, έφθασε το 0,8% σε ετήσια βάση.  

                        Η κατανομή των διαφόρων τομέων της οικονομίας όσον αφορά στην συνεισφορά τους στο ΑΕΠ , 

είναι: 1,1% για τον πρωτογενή τομέα, 26,5% για τον δευτερογενή τομέα και 72,4% για τoν τριτογενή τομέα.  

               Όσον αφορά στον αριθμό των απασχολούμενων, ανά μερίδια , εκείνο του πρωτογενούς τομέα, 

αντιστοιχεί στο 4,0 %, του δευτερογενούς τομέα στο  25,0% και του τριτογενούς στο 71,0%.  

Πίνακας 1: Βασικά οικονομικά μεγέθη Ιαπωνίας 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ονομαστικό ΑΕΠ σε δις Γιέν       514.000    529.900    536.000     545.100   548.900 

Ονομαστικό ΑΕΠ σε δις $ ΗΠΑ        4.854,5  4.395 4.950  4.860   4.972 

Μεταβολή ΑΕΠ % (ονομαστική σε Γιέν)         -         1,4        1,0 1,9 0,8   

Μεταβολή ΑΕΠ % (σε πραγματικές τιμές)         -          3,2          0,9          1,7 0,7 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε εκ. Γιέν       4079,36 4195,57 4243,86 4315,92 4346,01 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε δολ. ΗΠΑ ($)         38.527 34798 39.192 38.480 39.366 

Ενεργός πληθυσμός ( σε εκατομμύρια)            66,20 66,25 66,73 67,20 68,30 

Ανεργία (επί του συνολικά ικανού προς εργασία                 3,6 3,4 3,1 2,8 2,4 

Πληθωρισμός (τέλος περιόδου)                1,8 0,2 0,3     1,0 0,3 

Πληθωρισμός (μέσος ετήσιος)                0,8 0,8 0,8 0,5 0,5 

Ισοζύγιο Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)    17,9 17,8 

Πρωτογενές ισοζύγιο (% ΑΕΠ)      

Χρέος Γενικής Κυβέρνησης (% ΑΕΠ)               -5,4 -3,5 -4,2 -4,1 -3,3 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (% ΑΕΠ)              0,85 3,06 3,79 4,01 3,47 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (δις Γιέν)            4,368 16,235 20,342 21,874 19,093 

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (δις. $)              36,4 134 188 175 170 

Συναλλαγματική ισοτιμία (Ευρώ/Γιέν)            145,5 130,9 123,1 135,1 130,4 

Συναλλαγματική ισοτιμία (Δολ. ΗΠΑ/Γιέν)            119,9 120,3 116,8 112,7 110,4 

Βασικό επιτόκιο              0,16 0,19 0,13 0,08 0,13 

Συναλλαγματικά διαθέσιμα (σε δις. $ ΗΠΑ)            1.261 1.233 1.217 1.264 1.271 

Δημόσιο Χρέος σε δις Γιέν            1.130 1.230 1.268 1.298 1.326 

Δημόσιο χρέος σε εκ. $ ΗΠΑ            9.417 10.949 11.291 11.561 11.809 

Δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ               220 231,3 235,6 237,6 238,2 

Εξωτερικό χρέος σε τρις Γιέν  354,9 368,5 351,0 n/a 

Εξωτερικό χρέος σε εκ. $ ΗΠΑ  2.930 3.388 3.129 n/a 

Εξωτερικό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ(%)  68,52 69,27 64,30 n/a 

Άμεσες Ξένες Επενδύσεις (ΑΞΕ) (εισροές)  σε 
εκ. $ ΗΠΑ 

 5.253 39.314 18.840 25.550 

Πηγές: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ιαπωνίας, Γενική Τελωνειακή Αρχή Ιαπωνίας (Japan customs) 
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   2.1.3.2.  Η απασχόληση    

                       Ο αριθμός των μισθωτών (διαφέρει από τον ενεργό πληθυσμό), κυμάνθηκε στα 67.000.000 κατά 

μέσο όρο το 2018 , καταγράφοντας συνεχή αύξηση μετά το 1953 οπότε είχε καταγραφεί ο χαμηλότερος 

αριθμός μισθωτών ύψους 38.370.000, τον Μάιο του 1953. Ο μέσος όρος μισθωτών ανέρχεται στις 56.570.760  

από το 1953 έως σήμερα. Σημειωτέον ότι, τον Αύγουστο 2019, οι μισθωτοί ανήλθαν στις 67.350.000. 

            Η ηλικία συνταξιοδότησης, παρέμεινε αμετάβλητη  στα  62 έτη το και 2018.  

         Το ποσοστό απασχόλησης, κυμάνθηκε στο 67% το 2018, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή του 

μετά το 1972, με μέσο όρο 60,16 % και την χαμηλότερη τιμή του στο 55,90% τον Ιανουάριο του 2012.  

         Οι κενές θέσεις εργασίας, κυμάνθηκαν στις 980.000 το 2018. Ο αριθμός των  κενών  θέσεων 

εργασίας στην Ιαπωνία, καταγράφει μέσο όρο 544.340 από το 1960 και μετά, φθάνοντας στο μέγιστο 

ύψος των 1.026.960  τον Δεκέμβριο του 2017 και στο χαμηλότερο ύψος των 266.290 τον Σεπτέμβριο του 

1965. 
          Η αναλογία θέσεων εργασίας με τις πραγματοποιούμενες αιτήσεις κυμάνθηκε στο 1,63% το 2018. Ο 

λόγος αυτός, κατέγραψε την χαμηλότερη τιμή του το στο 1,93 τον Νοέμβριο του 1973 και την υψηλότερη 

της τάξεως του 0,42 τον Αύγουστο 2009.  

   2.1.3.3.  Ανεργία 

              Το ποσοστό ανεργίας το 2018 ανήλθε στο 2,4%. Ο αριθμός των ανέργων κυμάνθηκε στα 1,9 εκ. 
περίπου, καταγράφοντας μείωση της τάξεως του 8,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Πρόκειται για μείωση 
της ανεργίας για όγδοη συνεχή χρονιά. Τον Ιούλιο 2019, τα ανεπίσημα στοιχεία κατέγραφαν τον αριθμό των 
ανέργων στους 1,6 εκ. περίπου. Ο μέγιστος αριθμός ανέργων, έχει καταγραφεί τον Αύγουστο του 2002 στα 3,7 
εκ. ενώ ο χαμηλότερος αριθμός ανέργων έχει καταγραφεί το 1965 στις 490.000.  
               Η κατανομή ανά φύλο δείχνει ότι το ποσοστό ανεργίας είναι  3,0% μεταξύ των ανδρών και 2,7% μεταξύ 
των γυναικών. Το ποσοστό ανεργίας ήταν υψηλότερο στους άνδρες για εικοστή συνεχή χρονιά από το 1998. 
               Οι λόγοι για τους οποίους οδηγούνται στην ανεργία οι Ιάπωνες, καταγράφεται στην ακόλουθη 
ανάλυση συνολικού αριθμού ανέργων: (i) εκούσια απόλυση λόγω επιχειρηματικών συνθηκών ή φθάνοντας το 
όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, 0,50 εκ. (ii) οικειοθελής αποχώρηση από την εργασία για προσωπικούς ή 
οικογενειακούς λόγους, 0,82 εκ. (iii) νέοι αιτούντες εργασία, 0,27 εκ και (iv) νέοι που αναζητούν εργασία μόλις 
αποφοίτησαν από το σχολείο, 0,07 εκ.  
                Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, οι περισσότεροι ήταν άνεργοι για "ένα έτος ή περισσότερο" 
(0,67 εκατομμύρια άτομα), ακολουθούμενοι από "λιγότερο από τρεις μήνες" (0,64 εκατομμύρια άτομα). 

   2.1.3.4.  Πληθωρισμός  

                Ο πληθωρισμός τιμών καταναλωτή, κυμάνθηκε στο 1,2% κατά μέσο όρο το 2016, με την τιμή αυτή 

να φθάνει στο 0,3% τον Δεκέμβριο του 2018. Επισημαίνεται ότι ο δείκτης αυτός κατέγραψε ακόμη 

μεγαλύτερη μείωση το Σεπτέμβριο 2019, σε 0,2% σε ετήσια βάση, πολύ κάτω από τις προσδοκίες της αγοράς 

οι οποίες αναφέρονταν σε δείκτη πληθωρισμού της τάξεως του 0,4%. Ήταν το χαμηλότερο ποσοστό 

πληθωρισμού σε επτά μήνες, λόγω πιέσεων από τις χαμηλότερες τιμές βενζίνης. Η εξέλιξη αυτή, 

«πυροδοτεί» σενάρια για πιθανές παρεμβάσεις από την Κεντρική Τράπεζα της Ιαπωνίας, στο τέλος του 2019 

και όχι νωρίτερα, δεδομένου ότι δεν θίχθηκε το θέμα στην διάρκεια της συνόδου του Σεπτεμβρίου. 

                Σε ετήσια βάση, η μείωση των τιμών συνεχίστηκε στους κλάδους των «μεταφορών και 

επικοινωνιών» (-1,6%), με χαμηλότερες τιμές βενζίνης (-6,9% vs-4,8%) και επικοινωνίας (-2,9%), λόγω κυρίως 

της μείωσης των τελών κινητής τηλεφωνίας (-5,2%) καθώς οι μεγάλοι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας  μειώνουν 

τα τιμολόγια τους υποκύπτοντας σε σχετικές πιέσεις της κυβέρνησης. Επίσης, ο πληθωρισμός μειώθηκε για 

της υπηρεσίες «πολιτισμού» και «αναψυχής» (1,0% και 1,1%), και για τις «υπηρεσίες κοινής ωφελείας» , 

ιδίως στην «ηλεκτρική ενέργεια» (-0,2%)  και το αέριο (0,4%). Ταυτόχρονα, οι τιμές παρέμειναν σταθερές 

στον τομέα της στέγασης (-0,2%), ιατρικής περίθαλψης (-0,2%), στην «ένδυση και στην υπόδηση» και στην 

κατηγορία «διάφορα» (-1,0%).  
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               Οι τιμές κατέγραψαν αυξητική τάση, για τα είδη διατροφής (+0,5%) κυρίως όσον αφορά στα 

«ιχθυηρά» (+0,2%), «γαλακτοκομικά» (+2,2%), «φρούτα» (+4,8%), και «έπιπλα και οικιακά σκεύη» (+2,7%).  

2.1.3.5.  Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) 

               Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (έτος βάσης 2015 = 100), κυμάνθηκε κατά μέσο όρο στο 101 το 2018, 

καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή του τον Οκτώβριο  στο 102 και την χαμηλότερη τον Ιανουάριο στο 

100,1. Η διακύμανση του δείκτη αυτού μετά το 1957 καταγράφεται μεταξύ της ελάχιστης τιμής 17,40 τον 

Φεβρουάριο 1957 και της μέγιστης τιμής 102 τον Οκτώβριο του 2018.  
 

 2.1.3.6.  Δείκτες Τιμών Παραγωγού  
               Οι Δείκτες Τιμών Παραγωγού Εταιρικών Αγαθών και Υπηρεσιών, καταγράφηκαν ως ακολούθως. 

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (2015 ως έτος βάσης = 100) ανήλθε στην τιμή 98,7, καταγράφοντας αύξηση 

της τάξεως του 2,3% από το προηγούμενο έτος.  

Ο Δείκτης Τιμών Εξαγωγών αυξήθηκε σε 100,2 σε βάση συναλλάγματος (αυξημένος κατά 3,4% σε σχέση με 

το προηγούμενο έτος) και σε 95,5 σε Γιεν (αύξηση 5,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος). Ο δείκτης αυτός 

καταγράφει μέσο όρο τιμής 135,76 από το 1960 και μετά, με την μέγιστη τιμή του στα  207,30 τον Οκτώβριο 

του 1982 και την χαμηλότερη στα 84,10 

Ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού Υπηρεσιών (CY2010 ως έτος βάσης = 100) ήταν 103,7, αυξημένος κατά 0,7% σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος. 

 

 2.1.3.7.  Μισθοί και αποδόσεις 

                Ο ελάχιστος μισθός στην Ιαπωνία αυξήθηκε σε 874 JPY/ώρα το  2018 από 848 JPY/ώρα το 2017. Το 

2018, ο κατώτερος μηνιαίος μισθός κυμάνθηκε στα 305.000 Γιέν το μήνα.  Ο κατώτατος  μισθός κυμαίνεται 

κατά μέσο όρο στα 746,67 JPY/ώρα, από το 2002 έως το 2019, καταγράφοντας την υψηλότερη τιμή του στα 

901 JPY/ώρα, το 2019 και στην χαμηλότερη τιμή των 663 JPY/ώρα, το 2002. Ο μέσος όρος μισθού, 

κυμαίνεται στα 323480,88 Γιέν /μήνα από 1970 έως 2019, με την μέγιστη τιμή του στα 883791 Γιέν/μήνα 

τον Δεκέμβριο του 1997 και την ελάχιστη στα 52914 Γιέν/μήνα το Φεβρουάριο του 1970. 

               Οι πραγματικοί μισθοί , το έτος 2018, μειώθηκαν κατά -0,6% σε ετήσια βάση. Η αύξηση των μισθών 

στην Ιαπωνία κατά μέσο όρο κυμαίνεται στο 3,23% από το 1972 έως σήμερα, με μέγιστη τιμή το 35,02% τον 

Ιούλιο του 1974 και ελάχιστη -7,10% τον Ιούνιο του 2009. 

                Τα ονομαστικά κέρδη, το έτος 2018, μειώθηκαν κατά -0,2% σε ετήσια βάση. Οι προσδοκίες της 

αγοράς αναφέρονταν σε πτώση 0,1%.  

                 Οι ειδικές ενισχύσεις και τα bonus, μειώθηκαν κατακόρυφα κατά 11,4%, ενώ η υπερωριακή 

αμοιβή αυξήθηκε κατά 0,9%.  

    2.1.3.8.  Κρατικός Προϋπολογισμός 

               Το Δημοσιονομικό έτος της Ιαπωνίας ξεκινά τον Απρίλιο και τελειώνει τον Μάρτιο του επόμενου 

έτους. Ο εθνικός προϋπολογισμός, αποτελείται από τον γενικό προϋπολογισμό, τους προϋπολογισμούς των 

ειδικών λογαριασμών και από τους προϋπολογισμούς των συνδεδεμένων με το δημόσιο, φορέων. Οι 

«ειδικοί λογαριασμοί» διαμορφώνονται ad hoc  για την εκτέλεση έργων με συγκεκριμένους στόχους. Η 

διαχείριση τους είναι ανεξάρτητη από εκείνη του γενικού προϋπολογισμού. Παράδειγμα «ειδικού 

λογαριασμού» για το δημοσιονομικό έτος 2018,   είναι ο τοπικός φόρος μεταβίβασης για την 

ανασυγκρότηση από τον σεισμό  στην Ανατολική Ιαπωνία, το 2011. Οι οργανισμοί που συνδέονται με την 

κυβέρνηση είναι οντότητες που θεσπίζονται με ειδικούς νόμους και χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από 

την κυβέρνηση.  

                 Ο γενικός προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2018 ανήλθε σε 98 τρις γεν, καταγράφοντας 

ετήσια αύξηση της τάξεως των 0,3%. Το μέγεθος αυτό αντιστοιχεί στο 17,8 % του ΑΕΠ των 549 τρις Γιεν. 
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                2.1.3.8.1.  Δημοσιονομικό έλλειμα  

                H μείωση του Δημοσιονομικού ελλείματος της Ιαπωνίας, συνεχίστηκε και το 2018 στο -3,80% του 

ΑΕΠ, από –4,8% το 2017 και -5% το 2016. Το Δημοσιονομικό έλλειμμα από το 1960 μέχρι σήμερα, 

κυμαίνεται κατά μέσο όρο στο -2,89% του ΑΕΠ, με την μικρότερη τιμή να καταγράφεται στο -2,58 % του ΑΕΠ 

το 1961 και την υψηλότερη τιμή του στο -8,30 % του ΑΕΠ το 2011. Σε τρέχουσες τιμές, το δημοσιονομικό 

έλλειμα κυμάνθηκε στα -50.000 εκατομμύρια Γιέν ετησίως, δηλαδή περίπου 30% παραπάνω από τον μέσο 

όρο που κυμαίνεται στα -33540,45 εκατομμύρια Γιέν από το 1964 έως σήμερα, με μέγιστη τιμή του τα -

91505 εκατομμύρια Γιέν το πρώτο τρίμηνο του 2008 και ελάχιστη -347513 εκατομμύρια Γιέν στο τέταρτο 

τρίμηνο του 1998.  
 
                2.1.3.8.2.  Δημόσιες Δαπάνες 

                 Το καθαρό σύνολο των δημοσίων δαπανών, ανέρχεται στα 242 τρις γιέν, καταγράφοντας το 

μεγαλύτερο ύψος Δημόσιας Δαπάνης τα τελευταία 40 έτη και την μέγιστη απόκλιση από τον  μέσο όρο των 

τελευταίων 40 ετών, της τάξεως των 79450,44 Δις γιεν. Εάν προστεθούν και οι δαπάνες των τοπικών 

κυβερνήσεων, το καθαρό σύνολο δαπανών, ανέρχεται σε 296 τρις γιεν.  

                 Οι δημοσιονομικές δαπάνες, κατανέμονται ως εξής: κοινωνική ασφάλιση (34,4%), εξυπηρέτηση 

του δημόσιου χρέους (23,8%), επιχορηγήσεις τοπικών επιδοτήσεων κ.λπ. (15,9%), δημόσια έργα (6,1%), 

παιδεία και επιστήμη  (5,5%) και εθνική άμυνα (5,3%). Το υπόλοιπο 9% επιμερίζεται στην κάλυψη της 

λειτουργίας του κράτους. Ειδικά όσον αφορά στην κατανομή των δαπανών «που σχετίζεται άμεσα με τη ζωή 

των ανθρώπων», αυτές ανέρχονται στο 71% επί του συνόλου και κατανέμονται ως εξής: στο 34,4% για την 

κοινωνική ασφάλιση, στο 20,6% για δημόσια ομόλογα, στο 11,7% για την γενική διοίκηση και στο 10,4% για 

τη συντήρηση και ανάπτυξη της γης .  

                Το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης για την εξαγορά ομολόγων, αυξάνεται, λόγω της ανάγκης 

αντιστάθμισης των ελλείψεων των εθνικών και τοπικών εσόδων, και της αύξησης των δαπανών κοινωνικής 

ασφάλισης που συνδέονται με την γήρανση του πληθυσμού τα τελευταία χρόνια. 

                Οι δαπάνες για την άμυνα κατέγραψαν ελαφρά μείωση σε 45362 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 

2018 από 45387 εκατομμύρια δολάρια το 2017. Το ύψος δαπάνης για την άμυνα  το έτος 2018 

παρουσιάζεται κατά 80% πάνω από τον μέσο όρο των 29779,30 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από 1952 

έως σήμερα. Η μέγιστη τιμή δημόσιας δαπάνης καταγράφηκε το  2015 στα 45627 εκατομμύρια δολάρια 

ΗΠΑ και η ελάχιστη το 1952, ύψους 7733 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. 

 

                 2.1.3.8.3.  Δημόσια έσοδα 

                Όσον αφορά στα Δημόσια έσοδα, ο φόρος εισοδήματος, ο φόρος προστιθέμενης αξίας  και η 

φορολογία  των επιχειρήσεων, αντιπροσωπεύουν το 50,0% των δημοσίων εσόδων.. Εάν προστεθούν και οι 

λοιποί φόροι , το σύνολο των φορολογικών εσόδων από τις πηγές αυτές, ανέρχεται μόνο στο 60,6% των 

συνολικών εσόδων.  

                 Ο συντελεστής φορολογίας επιχειρήσεων, ανέρχεται σε 30,86 %. Ο συντελεστής αυτός, κατά μέσο 

όρο ανέρχεται στο 41,59%  μετά το 1993 με τη μέγιστη τιμή του στο 52,40% το 1994 και την χαμηλότερη στο 

30,86% το έτος 2016. 

                 Ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ανέρχεται σε 55,95%. Ο μέσος 

όρος του συντελεστή αυτού, ανέρχεται στο 51,36% από το 2004 έως σήμερα, με την μέγιστη τιμή του στο 

55,95% το έτος  2016 και την χαμηλότερη τιμή του στο 50% το 2005. 

                 Ο λόγος φορολογικού βάρους, ανέρχεται  στο 25,5% (15,4% για τον εθνικό και 10,1% για τον 

τοπικό φόρο). Ο δείκτης αυτός είναι χαμηλότερος σε σύγκριση με άλλες μεγάλες βιομηχανικές χώρες.  

                Ο συντελεστής φόρου κατανάλωσης (ΦΠΑ), αυξήθηκε για πρώτη φορά μετά από17 χρόνια, από 

5% σε 8% την 1η Απριλίου 2014, ενώ από την 1η Οκτωβρίου 2019 για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων, ο 

συντελεστής ΦΠΑ ανέρχεται στο 10%.   



 

14 

 

               Δεδομένου ότι η φορολογική επιβάρυνση αναμένεται να αυξηθεί λόγω αύξησης των δαπανών 

κοινωνικής πρόνοιας και συνταξιοδότησης καθώς ο πληθυσμός μειώνεται, η ιαπωνική κυβέρνηση 

προβαίνει σε δραστική μεταρρύθμιση του φορολογικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης 

του φόρου κατανάλωσης (ΦΠΑ), ως το πρώτο βήμα προς την ταυτόχρονη εξασφάλιση σταθερής 

χρηματοδότησης για την κοινωνική ασφάλιση και την επίτευξη υγιών δημόσιων οικονομικών.  

               Ο συντελεστής εθνικών εισφορών (συνδυασμός των φόρων και των δαπανών κοινωνικής 

ασφάλισης στο εθνικό εισόδημα) ήταν 42,8% στο δημοσιονομικό έτος 2018 (φορολογική επιβάρυνση: 

25,1%, ασφάλιστρα κοινωνικής ασφάλισης: 17,7%). Ο δείκτης αυτός, το 2015 ήταν 33,3% στις ΗΠΑ, 46,5% 

στο Ηνωμένο Βασίλειο και 67,1% στη Γαλλία. Ενώ ο λόγος στην Ιαπωνία ήταν υψηλότερος από αυτόν των 

Η.Π.Α., ήταν χαμηλότερος από τις ευρωπαϊκές χώρες. 

                2.1.3.8.4.  Κοινωνική ασφάλιση 

               Το οικονομικό έτος 2017, οι συντάξεις αντιπροσώπευαν το 47,8% των συνολικών δαπανών για 

παροχές κοινωνικής ασφάλισης, ενώ η ιατρική περίθαλψη αντιπροσώπευε το 32,8% και η κοινωνική 

πρόνοια το 19,3%. Οι δαπάνες για παροχές κοινωνικής ασφάλισης προβλέπεται να συνεχίσουν να 

αυξάνονται και να φθάσουν τα 149 τρισεκατομμύρια Γιέν το οικονομικό έτος 2025.  

                Σύμφωνα με την αύξηση των δαπανών για παροχές κοινωνικής ασφάλισης, το ποσό των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων, αυξήθηκε επίσης φθάνοντας τα 123,2 τρις Γιέν το οικονομικό έτος 

2015. Αυτό χρηματοδοτήθηκε από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης ύψους 66,9 τρισεκατομμύρια Γιέν, από 

φόρους 46,1 τρισεκατομμύρια Γιεν και από άλλες πηγές 10,2 τρισεκατομμύρια Γιέν.  

               Το ποσοστό εισφοράς  κοινωνικών ασφαλίσεων για τις ιαπωνικές επιχειρήσεις, ανέρχεται σε 

14,75%, δηλαδή καταγράφει απόκλιση της τάξεως του 25% σε σχέση με τον μέσο όρο 11,95% από 2000 

έως σήμερα, με χαμηλότερη τιμή  το 6,8% το 2003 και υψηλότερη τιμή το 15,20% το 2016. 

 

  2.1.3.9.  Δημόσιο χρέος 

               Το Δημόσιο χρέος της ιαπωνικής κυβέρνησης, ανήλθε στο  238,20% του ΑΕΠ το 2018, δηλαδή 

περίπου 90% πάνω από τον μέσο όρο του 136,09% από 1980 έως σήμερα, καταγράφοντας την υψηλότερη 

τιμή του. Η χαμηλότερη τιμή του μεγέθους αυτού από το 1980 έως σήμερα, ανήλθε στο 50,60% το 1980. Η 

αναλογία του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ της Ιαπωνίας, αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς. 

Πρόκειται για το χειρότερο ποσοστό χρέους επί του ΑΕΠ  μεταξύ των βιομηχανικών χωρών. 

 

  2.1.3.10.  Ο νομισματικός τομέας  
               Το νόμισμα σε κυκλοφορία ανέρχεται σε 112 τρις γιέν (106,7 τρις σε τραπεζογραμμάτια και 4,8 τρις  

γιέν σε κέρματα), καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 4,0%. Ο μέσος όρος των αποθεμάτων το 

2018 ήταν 712 τρισεκατομμύρια γιέν σε M1 και 974 τρισεκατομμύρια γιέν στο M2. 

                Η νομισματική βάση ανήλθε στα 498,3 τρις γιέν από τα τέλη Απριλίου 2018, σημειώνοντας ετήσια 

αύξηση 7,8%. Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στους εγχώριους τομείς ανήλθαν σε 7.524 τρις 

Γιέν με τον εγχώριο μη χρηματοοικονομικό τομέα να ανέρχεται στα 3.628 τρις Γιεν.  

                Τα περιουσιακά στοιχεία του τομέα των νοικοκυριών (συμπεριλαμβανομένων των 

επιχειρηματικών κεφαλαίων των μεμονωμένων ιδιοκτησιών) ανέρχονται σε 1.808 τρις Γιέν, υπό μορφή 

καταθέσεων, μετοχών και άλλων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Στην Ιαπωνία, ο τομέας 

των νοικοκυριών κατέχει πάνω από το 50% των χρηματοοικονομικών του περιουσιακών στοιχείων σε 

νομίσματα και καταθέσεις. 

                Τον Δεκέμβριο 2018 ο ισολογισμός της Κεντρικής Τράπεζας στην Ιαπωνία ανήλθε στα 552 τρις Γιέν 

περίπου καταγράφοντας απόκλιση της τάξεως 300% από τον μέσο όρο των 106,107 τρις Γιέν από το 1970 

έως σήμερα,  φθάνοντας στην μεγαλύτερη τιμή του. Το ιστορικό χαμηλό αυτού του δείκτη, είναι  4,864 τρις 

Γιέν τον Ιανουάριο του 1970. 
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                Το επιτόκιο καταθέσεων στην Ιαπωνία, μειώθηκε στο 0,4%. Ο μέσος όρος του επιτοκίου 

καταθέσεων, από το 1978 έως σήμερα, ανήλθε στο 2,48%, με την μέγιστη τιμή του στο 16,5% τον Μάρτιο 

του 1980, και την χαμηλότερη τιμή του στο -0,51% τον Σεπτέμβριο του 2016. 

   2.1.3.11.  Χρηματιστήριο 

                 Ο συνολικός αριθμός μεμονωμένων μετόχων (άτομα ιαπωνικής ιθαγένειας και εγχώριων ομάδων 

χωρίς εταιρικό καθεστώς) που διέθεταν μετοχές εισηγμένες στα χρηματιστήρια  Tokyo / Nagoya / Fukuoka / 

Sapporo, ανήλθε σε 49,7 εκατ. Ευρώ. Όσον αφορά στην αξία, ο δείκτης των αποθεμάτων που κατείχαν ήταν 

17,1%. Ο δείκτης των ιαπωνικών μετοχών που κατέχουν οι ξένοι επενδυτές (σύνολο εταιρειών και ιδιώτες), 

ήταν 30,1%. Το 27,7% αυτών των εταιρειών προσέφερε συναλλαγές μέσω Διαδικτύου αντιπροσωπεύοντας 

ο 20,6% της συνολικής αξίας των χρηματιστηριακών  οι οποίες συνεχίζονται αδιάλειπτα μετά το 2016. Η 

τιμή αυτή ανήλθε στις 24782 μονάδες τον Σεπτέμβριο 2019, καταγράφοντας αύξηση της τάξεως  του  12,36% 

σε σχέση με το τέλος 2018. Ιστορικά, ο 225 ΝΙΚΚΕΙ κατέγραψε την μεγαλύτερη τιμή του τον Δεκέμβριο του 

1989 στο ύψος των 38957,44 και ΄την χαμηλότερη στις 1020,49 μονάδες τον Ιούλιο του 1965. 

2.1.3.12.  Εξωτερικό χρέος 

                  Το εξωτερικό χρέος της Ιαπωνίας ανέρχεται κατά μέσο όρο, στα 260114,76 δις Γιέν, από το 2003 

έως σήμερα, με την μέγιστη τιμή του στα 462696 δις Γιέν στο τέλος του 2018, και την ελάχιστη τιμή του στα 

141743 δις Γιέν το τρίτο τετράμηνο του 2003.  

              Η πιστοληπτική ικανότητα της χώρας, παραμένει υψηλή. Η Standard & Poors κατέταξε την Ιαπωνία 

στις χώρες πιστοληπτικής ικανότητας κατηγορίας A + με θετική προοπτική. Η Moody's στο a1 με σταθερή 

προοπτική. Η Φιτς είχε αναφερθεί τελευταία στο α με σταθερή προοπτική. Η πιστοληπτική ικανότητα του 

DBRS για την Ιαπωνία είναι A (υψηλή) με σταθερή προοπτική. 

               Η απόδοση 10ετούς ομολόγου ανήλθε στο -0,13%, σύμφωνα με τις over-of-Counter διατραπεζικές 

προσφορές απόδοσης για αυτή την κατηγορία δημόσιου ομολόγου. Ιστορικά, η μέγιστη τιμή απόδοσης του 

10ετούς κρατικού ομολόγου της Ιαπωνίας, ανήλθε στη μέγιστη τιμή της των 7,59% τον Μάιο του 1984 και 

στην χαμηλότερη, στο -0,29% τον Ιούλιο του 2016. 
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2.1.3.13.  Εξωτερικό εμπόριο    

                 

                 Ο όγκος εμπορίου της Ιαπωνίας, καταγράφει αυξητική τάση μετά το 2016 με την αξία εξαγωγών να 

αυξάνεται κατά 4,55% το 2018 σε σχέση με το 2017. Η αξία εισαγωγών αυξάνεται με ρυθμό της τάξεως του 

10% το 2018 σε σχέση με το 2017, υπολειπόμενη όμως κατά 5,896 δις Γιέν από την αξία εξαγωγών έτους 

2014. Το εξωτερικό εμπόριο της Ιαπωνίας, κατέγραψε μείωση τα έτη 2015 και 2016. Οι τιμές των μεγεθών 

αυτών καταγράφονται στους κατωτέρω πίνακες. 

 
Πίνακας 2: Αξία Εξωτερικού Εμπορίου  Ιαπωνίας σε Γιέν 

                  Πηγές:  Γενική Αρχή Τελωνείων Ιαπωνίας (Japan Customs) και Στατιστική Υπηρεσία Ιαπωνίας (Statistics 

Bureau) 

 
 

Πίνακας 3: Αξία Εξωτερικού Εμπορίου  Ιαπωνίας σε Δολάρια ΗΠΑ 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Εξαγωγές αγαθών (αξία σε δις $)       699 628,5 644 694,6 741,3 

Εξαγωγές αγαθών (ποσοστιαία μεταβολή %) - -10,0 -2,4 7,8 6,7 

Εισαγωγές αγαθών (αξία σε δις $)       799 647 606 665 735 

Εισαγωγές αγαθών (ποσοστιαία μεταβολή %) -          -19         -6,7          9,7     10,5 

Εμπορικό ισοζύγιο (αξία σε δις $)      -100 -18,5 38 29,6 -6,3 

Ισοζύγιο υπηρεσιών (αξία σε δις $)     -28,8       -15,9       -9,90         -7,5         -8,2 

                   Πηγές: Γενική Αρχή Τελωνείων Ιαπωνίας (Japan Customs) και Στατιστική Υπηρεσία Ιαπωνίας (Statistics 

Bureau) 

         2.1.3.13.1.  Εμπορικό Ισοζύγιο 

            Σε αντίθεση με την επί τρείς δεκαετίες παράδοση εμπορικού πλεονάσματος, η Ιαπωνία άρχισε να 

καταγράφει εμπορικό έλλειμμα το 2011, λόγω της ανάγκης να εισάγει ορυκτά καύσιμα από το εξωτερικό 

μετά την αναστολή λειτουργίας ορισμένων πυρηνικών εργοστασίων της, ως συνέπεια του μεγάλου σεισμού 

το 2011.  Από το 2016, το ισοζύγιο της είναι και πάλι θετικό, ωστόσο το 2018, «έκλεισε» με ελλειμματικό 

ισοζύγιο της τάξεως των -846 δις Γιέν ή 6,3 δις δολάρια ΗΠΑ. Ωστόσο, η αύξηση του αριθμού των ξένων 

τουριστών (31,2 εκατομμύρια το 2018, 8,7% περισσότερο από ό, τι το 2017) και οι καλές αποδόσεις των 

εισοδημάτων, επέτρεψαν την ισορροπία του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στο 3,47% του ΑΕΠ. 

         Το 2018, το εμπορικό ισοζύγιο της Ιαπωνίας κατέγραψε το μεγαλύτερο εμπορικό έλλειμμα με τις 

ακόλουθες χώρες:  

 

1. Σαουδική Αραβία: Το έλλειμα του 2018 ανήλθε σε -29.7 δις $  από  -21,33 δις $  το 2017 

2. Κίνα:                         Το έλλειμα του 2018 ανήλθε σε -29.5 δις $  από  -21,00 δις $  το 2017 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Εξαγωγές αγαθών (αξία σε δις Γιέν)   75.582 75.614     70.040       78.291 81.845 

Εξαγωγές αγαθών (ποσοστιαία μεταβολή %) - 3,4        -7,3     11,8 4,5 

Εισαγωγές αγαθών (αξία σε δις Γιέν) 88.587 78.405 65.969,0  75.304 82.691 

Εισαγωγές αγαθών (ποσοστιαία μεταβολή %) - -8,7        -15,8    14,1 9,8 

Εμπορικό ισοζύγιο  (αξία σε δις Γιέν) -13,005 -2.792    4.070,0        2.986     -846 

Ισοζύγιο υπηρεσιών (αξία σε δις Γιέν)        -1.128           -725     -898 
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3. Αυστραλία:             Το έλλειμα του 2018 ανήλθε σε -28.6 δις $  από  -18,30 δις $  το 2017 

4. Ην. Αρ. Εμιράτα:    Το έλλειμα του 2018 ανήλθε σε -19.6 δις $  από  -11,83 δις $  το 2017 

5. Κατάρ:                      Το έλλειμα του 2018 ανήλθε σε -13.4 δις $  από  - 08,84 δις $  το 2017 

6. Ρωσία:                      Το έλλειμα του 2018 ανήλθε σε -08.3 δις $  από  -04,66 δις $   το 2017 

7. Ιταλία:                      Το έλλειμα του 2018 ανήλθε σε -06.7 δις $  από   -03,61 δις $  το 2017 

8. Ινδονησία:               Το έλλειμα του 2018 ανήλθε σε -05.8 δις $  από   -05,50 δις $  το 2017 

9. Ιρλανδία:                 Το έλλειμα του 2018 ανήλθε σε -05.7 δις $  από   -03,97 δις $  το 2017 

10. Κουβέιτ:                   Το έλλειμα του 2018 ανήλθε σε -05,5 δις $  από   -03,69 δις $  το 2017 

                Μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Ιαπωνίας με τους οποίους καταγράφεται ελλειμματικό 

εμπορικό ισοζύγιο, συγκαταλέγονται τα ελλείμματα με τα ΗΑΕ (ετήσια αύξηση 45.1%), με την Ιρλανδία 

(ετήσια αύξηση 37.7%) και το Κατάρ (ετήσια αύξηση 37.2%) τα οποία κατέγραψαν και τον μεγαλύτερο 

ρυθμό αύξησης σε σχέση με το 2017.  

                Το 2018, το εμπορικό ισοζύγιο της Ιαπωνίας κατέγραψε το μεγαλύτερο εμπορικό πλεόνασμα με τις 

ακόλουθες χώρες  

1. ΗΠΑ:                       Το πλεόνασμα του 2018 ανήλθε σε  57,0 δις $  από  58,10 δις $  το 2017       

2.  Χονγκ-Κονγκ:       Το πλεόνασμα του 2018 ανήλθε σε  32,6 δις $  από  30,69 δις$  το 2017  

3.  Ν. Κορέα:             Το πλεόνασμα του 2018 ανήλθε σε  20,4 δις $  από  27,30 δις $  το 2017    

4.  Ταιβάν:                 Το πλεόνασμα του 2018 ανήλθε σε  15,3 δις $   

5.  Σιγκαπούρη:        Το πλεόνασμα του 2018 ανήλθε σε  05,3 δις  

6.  Ολλανδία:            Το πλεόνασμα του 2018 ανήλθε σε  09,5 δις $  από 06,62 δις $  το 2017 

7.  Tαϊλανδή:            Το πλεόνασμα του 2018 ανήλθε σε   07,2 δις $  από 04,20 δις $  το 2017 

8.  Ηνωμ. Βασίλειο: Το πλεόνασμα του 2018 ανήλθε σε  05,8 δις $   από 07,43 δις $  το 2017 

9.  Ινδία:                    Το πλεόνασμα του 2018 ανήλθε σε   05,5 δις $  από 04,09 δις $  το 2017        

10.  Παναμά:               Το πλεόνασμα του 2018 ανήλθε σε   15,3 δις $  από 420,7 εκ. $  το 2017    

           Μεταξύ των εμπορικών εταίρων της Ιαπωνίας με τους οποίους καταγράφεται πλεονασματικό  

εμπορικό ισοζύγιο, συγκαταλέγονται τα πλεονάσματα με τα την Ινδία (57%), με τον Παναμα (17.3%) και την 

Ταϊλάνδη (7.4%), τα οποία κατέγραψαν και τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης σε σχέση με το 2017. Οι 

ανωτέρω δείκτες, αποδεικνύουν το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Ιαπωνίας σε σχέση με αυτές 

τις χώρες. 

          2.1.3.13.2.  Εξαγωγές  

            Η αξία εξαγωγών (αξία FOB) του τέταρτου μεγαλύτερου εξαγωγέα παγκοσμίως,  το 2018 ανήλθε  σε 

81,845 τρις Γιεν ($741.3 δις), καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του 4,5% σε σχέση με το 

προηγούμενο έτος (5,7% σε $) και αύξηση για δεύτερη συνεχή χρονιά μετά την μείωση αξίας εξαγωγών του 

2016. Οι εξαγωγές της Ιαπωνίας χαρακτηρίζονται από το μεγάλο ποσοστό των προϊόντων υψηλής 

προστιθέμενης αξίας που κατασκευάζονται με προηγμένη τεχνολογία, όπως τα οχήματα με κινητήρα, ο 

σίδηρος και ο χάλυβας και τα ολοκληρωμένα κυκλώματα. 

               Υψηλό βαθμό συγκέντρωσης παρουσιάζουν οι ιαπωνικές εξαγωγές το έτος 2018 με το 55% της 

αξίας εξαγωγών, να κατανέμεται σε τρείς μόνο κατηγορίες προϊόντων (διψήφια κατάταξη του 

δασμολογικού κώδικα HS) και το 70% να ανήκει σε επτά (7) κατηγορίες.  Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής 

αξίας των εξαγωγών της Ιαπωνίας για το έτος 2018, αφορά στην κατηγορία προϊόντος,  «οχήματα 

αυτοκινούμενα και ελκόμενα», με μερίδιο της τάξεως του 20,87%, επί της συνολικής αξίας των εξαγωγών 
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της Ιαπωνίας για το έτος 2018 που αντιστοιχεί σε συνολική αξία εξαγωγών 17,005 τρις Γιέν και αυξητικό 

ετήσιο ρυθμό μεταβολής, της τάξεως του 3,69%. 

 

 

Πίνακας 4: Εξαγωγές αγαθών Ιαπωνίας. Μεγάλες κατηγορίες. (σε δις Γιέν) 

 

 2016 2017 2018  Μεταβολ
ή στην 
αξία 

2ψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης ονοματολογίας 

Αξία 
% στο 

σύνολο 
Αξία 

% στο 
σύνολο 

Αξία 
% στο 

σύνολο 
 

87-Οχήματα αυτοκινούμενα και 
ελκόμενα 

15.399,29 21,99 16.399,03 20,95 17.005,00 20,87 3,69% 

84-Μηχανές και εξαρτήματα 
αυτών 

13.464,17 19,22 15.552,92 19,83 16.330,00 20,04 4,10% 

85-Ηλεκτρικές συσκευές και 
ηλεκτρικός εξοπλισμός 

10.659,20 15,22 11.838,02 15,12 12.078,00 14,82 2,03% 

90-Οπτικές συσκευές , συσκευές 
μέτρησης και ιατρικές 

3.894,01 5,56 4.465,11 5,70 4.560,00 5,60 2,13% 

72-Χυτοσίδηρος, σίδηρος και 
χάλυβας 

2.661,87 3,80 3.138,86 4,01 3.304,00 4,05 5,26% 

39- Πλαστικές ύλες και 
τεχνουργήματα αυτών   

2.542,01 3,63 2.819,52 3,60 2.884,00 3,54 2,29% 

29-χημικά προϊόντα οργανικά  1.730,91 2,47 2.005,65 2,56 2.089,00 2,56 4,16% 

27-Καυσιμα και ορυκτέλαια 1.017,82 1,45 1.275,92 1,63 1.475,00 1,81 15,60% 

89-Σκάφη και βάρκες 1.400,43 2,00 1.376,78 1,76 1.392,00 1,71 1,105% 

71-πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα 1.515,66 2,16 1.704,45 2,18 1.322 1,62 -22,44% 

38-Άλλα χημικά προϊόντα 1.035,77 1,48 1.156,92 1,48 1.311,00 1,61 13,32% 

40-Καουτσούκ και προϊόντα 
αυτού 

1.064,52 1,52 1.154,85 1,48 1.173,00 1,44 1,57% 

73-Τεχνουργήματα από 
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 

1.025,44 1,46 1.100,28 1,41 1.137,00 1,40 3,34% 

74-Χαλκός και προϊόντα αυτού 700,05 1,00 831,51 1,06 943,00 1,16 13,41% 

88-Αεροπλοικά ή 
διαστημοπλοικά προϊόντα  

553,33 0,79 476,29 0,61 479,00 0,59 0,57% 

Λοιπά 11.375,05 16,24 13.024,19 16,64 14.002 17,18 7,51% 

ΣΥΝΟΛΟ 70.040,00 100 78.290,00 100 81.484,00 17,18 4,080% 

Πηγές: Γενική Αρχή Τελωνείων Ιαπωνίας (Japan Customs) 

       

            Η δεύτερη σε αξία εξαγωγών κατηγορία προϊόντων της Ιαπωνίας, είναι οι «Μηχανές και τα 

εξαρτήματα αυτών», με μερίδιο της τάξεως 20,04%  επί της συνολικής αξίας των εξαγωγών της Ιαπωνίας για 

το έτος 2018, που αντιστοιχεί σε συνολική αξία εξαγωγών 16,330 τρις Γιέν και αυξητικό ετήσιο ρυθμό 

μεταβολής, της τάξεως του 4,10%.  Ακόμη μία σημαντική κατηγορία εξαγωγικών προϊόντων της Ιαπωνίας, 

είναι η κατηγορία «Ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρικός εξοπλισμός» με μερίδιο της τάξεως  14,82% που 

αντιστοιχεί σε συνολική αξία εξαγωγών 12,078 τρις Γιέν και αυξητικό ετήσιο ρυθμό μεταβολής, της τάξεως 

του 2,03%. Οι ανωτέρω τρεις κατηγορίες αντιστοιχούν στο 57% των συνολικών εξαγωγών της Ιαπωνίας για 

το έτος 2018.  
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            Επισημαίνεται, ότι όλες οι κατηγορίες προϊόντων που εξήγαγε η Ιαπωνία, κατέγραψαν αύξηση για το 

2018 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με εξαίρεση την κατηγορία «πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα» η οποία 

κατέγραψε ετήσια μείωση της τάξεως του -22,44%, με συνολική αξία εξαγωγών για το 2018, της τάξεως των 

1, 322 τρις Γιέν από 1,157 τρις Γιέν, το προηγούμενο έτος.  

            

  Πίνακας 4.1: Κυριότεροι γεωγραφικοί προορισμοί των ιαπωνικών εξαγωγών, το 2018, σε δις Γιέν 

 

Κατά
ταξη 

Χώρα Αξία 
εξαγωγών 
(δις Γιέν) 

Αξία 
εξαγωγών 

(δις $) 

% στο 
σύνολο 

Μεταβολή μεταξύ 2 
τελευταίων χρόνων 

1 Κίνα 15.901       144,0 19,51                     8,4 

2 ΗΠΑ 15.113       140,6       19,00                     4,1 

3 Ν. Κορέα   5.793 52,5 7,11                     1,5 

4 Ταιβάν   4.679 42,4 5,74                     4,3 

5 Χονγκ - Κονγκ    3.832   34,7   4,70                    -2,1 

6 Ταϊλάνδη    3.562   32,3   4,37 9,6 

7 Σιγκαπούρη    2.584   23,4   3,17 3,4 

8 Γερμανία    2.306   20,9   2,83                   10,3 

9 Αυστραλία    1.886   17,1   2,31                     6,8 

10 Βιετνάμ        1.814   16,4   2,20   0,09 

11 Ινδονησία    1.743   15,8   2,10                   17,9 

12 Ηνωμ. Βασίλειο    1.534   14,0   1,90 1,6 

13 Μαλαισία        1.538          13,9          1,90                     9,3 

14 Ολλανδία        1.403          12,7          1,70                     2,3 

15 Μεξικό        1.282          11,6          1,60                     3,1 

69 Ελλάδα             46,6            0,4          0,06                   72,0 

 Λοιπές     14.930        135,3        18,32                       - 

 Σύνολο       81.485           728          100                      4,5 

Πηγές: Γενική Αρχή Τελωνείων Ιαπωνίας (Japan Customs) 

           Όσον αφορά στην γεωγραφική κατανομή των ιαπωνικών εξαγωγών του 2018, τα τέσσερα 

πέμπτα (80,2% κατά αξία) είχαν ως προορισμό,  στους ανωτέρω 15 εμπορικούς εταίρους. Το Χονγκ 

Κονγκ και η Νότια Κορέα ήταν οι μόνοι κορυφαίοι εισαγωγείς που μείωσαν τις αγορές τους από την 

Ιαπωνία από το 2014 έως το 2018, καταγράφοντας μείωση κατά -2,1% και -1,5% αντίστοιχα. Μεταξύ 

των άλλων 13 χωρών, οι αυξήσεις της αξίας εξαγωγών από την Ιαπωνία, κυμαίνονταν από 

τουλάχιστον 1,6% για το Ηνωμένο Βασίλειο έως 17,9% για την Ινδονησία. 

            Το 2018, οι εξαγωγές κατευθύνθηκαν  κυρίως στην Κίνα (19,5%), στις Ηνωμένες Πολιτείες 

(19,0%), στη Νότια Κορέα (7,1%), στην Ταϊβάν (5,7%) , Το Χονγκ Κονγκ (4,7%) και η Ταϊλάνδη (4,4%). 

            Η Ελλάδα δεν αποτελεί σημαντικό εξαγωγικό προορισμός για την Ιαπωνία, αφού η αξία 

εισαγωγών για το έτος 2018, κυμάνθηκε στα 46,6 δις Γιέν ή 380 εκ. Ευρώ περίπου. Η Ελλάδα είναι ο 

69ο «πελάτης της Ιαπωνίας από πλευράς μεγέθους συνολικής αξίας εξαγωγών της Ιαπωνίας, με 

μερίδιο που αντιστοιχεί στο 0,057% της συνολικής αξίας Ιαπωνικών εξαγωγών το έτος 2018. Τα 

αντίστοιχα μερίδια το 2015 ήταν 0,034%, το 2016 ήταν 0,033% και το 2017 ήταν 0,034%. Η αύξηση του 
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μεριδίου (σχεδόν διπλάσια), το έτος 2018 οφείλεται σε συγκυριακή εξαγωγή του προϊόντος 

«Δεξαμενόπλοια», αξίας 23 δις Γιέν περίπου. 

         

 

Πίνακας 4.1.1: Κυριότεροι γεωγραφικοί προορισμοί των ιαπωνικών εξαγωγών, (σε δις Γιέν) 

 2015 Μερίδιο 

(%) 
2016 Μερίδιο 

(%) 
2017 Μερίδιο 

(%) 
2018 Μερίδιο 

(%) 

Σύνολο 75.614 100 70.040 100 78.290 100 81.485 100 

Κίνα 13.223 17,49 12.362 17,65 14.901 19,02 15.901 19,51 

ΗΠΑ 15.224 20,13 14.143 20,19 15.120 19,31 15.470 18,98 

Ν. κορέα 5.327 7,04 5.021 7,17 5.978 7,64 5.793 7,11 

Ταιβάν 4.473 5,91 4.268 6,09 4.558 5,82 4.679 5,74 

Χονγκ-Κονγκ 4.236 5,60 3.652 5,21 3.974 5,08 3.832 4,70 

Ταϊλάνδη 3.386 4,48 2.975 4,25 3.300 4,22 3.562 4,37 

Σιγκαπούρη 2.403 3,18 2.155 3,08 2.540 3,24 2.584 3,17 

Γερμανία 1.965 2,60 1.917 2,74 2.124 2,71 2.306 2,83 

Αυστραλία 1.555 2,06 1.532 2,19 1.795 2,29 1.886 2,31 

Ην. Βασίλειο 1.300 1,72 1.483 2,12 1.539 1,97 1.534 1,88 

Ελλάδα   25,87 0,034      23,40 0,033       27,02 0,034    46,46 0,057 

Πηγή: Γενική Αρχή Τελωνείων Ιαπωνίας (Japan Customs) 

                  
                2.1.3.13.3.  Εισαγωγές 

                 

                Η αξία εισαγωγών (σε αξία CIF) ανήλθε το 2018, σε 81,484 τρις Γιέν, καταγράφοντας αύξηση της 

τάξεως του 4,08% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.  

                Το μεγαλύτερο ποσοστό της αξίας εισαγωγών αναφέρεται στην κατηγορία προϊόντων «Καύσιμα 

και ορυκτέλεα» σε ποσοστό της τάξεως του 23,70% επί της συνολικής αξίας εισαγωγών  της Ιαπωνίας,  που 

αντιστοιχεί σε αξία 19,312 τρις Γιέν (160 τρις Ευρώ περίπου) και ετήσια αύξηση της τάξεως του 21,61%. Οι 

δείκτες αυτοί, απεικονίζουν εύγλωττά την  ανάγκη της Ιαπωνίας για εισαγωγές ενέργειας.  

                Σε μερίδιο της τάξεως του 13.51% επί της συνολικής αξίας εισαγωγών της Ιαπωνίας αντιστοιχεί η 

αξία εισαγωγών της κατηγορίας προϊόντων «ηλεκτρικές συσκευές και ηλεκτρικός εξοπλισμός», που 

αντιστοιχεί σε αξία 11,171 τρις Γιέν (95 τρις Ευρώ περίπου), και ετήσια αύξηση της τάξεως του 13,51%.  
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                Επίσης μεγάλο ποσοστό επί της συνολικής αξίας των ιαπωνικών εισαγωγών έτους 2018 της τάξεως 

του 9,73% αντιστοιχεί στην κατηγορία προϊόντων «Μηχανές και εξαρτήματα αυτών» με αξία εισαγωγών 

8,049 τρις Γιέν (66 τρις Ευρώ περίπου) και ετήσιο ρυθμό αύξησης το 2018, της τάξεως του 10%.  

 

 
 
 

Πίνακας 5: Εισαγωγές αγαθών Ιαπωνίας – μεγάλες κατηγορίες (σε  δις Γιέν) 

 2016 2017 2018  Μεταβολή 
στην αξία 

2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολ
ο 

Αξία  % στο 
σύνολο 

 

27-Καύσιμα και ορυκτέλαια 12.051,84 18,27 15.865,25 21,07 19.312 23,70 21,61% 

85-Ηλεκτρικές συσκευές και 
ηλεκτρικός εξοπλισμός 

9.764,46 14,80 10.949,48 14,54 11.171 13,51 2,02% 

84-Μηχανές και εξαρτήματα 
αυτών 

6.463,64 09,80 7.318,49 9,72 8.049 9,73 9,98% 

90-Όργανα και συσκευές 
μέτρησης για οπτικά, και 
ιατρικές εφαρμογές 

2.627,05 3,98 2.514,00 3,34 3.051 3,69 21,36% 

30-Φαρμακευτικά προϊόντα 2.650,80 4,02 2.862,02 3,80 2.817 3,41 -1,57% 

87-Οχήματα αυτοκινούμενα και 
ελκόμενα 

2.271,04 3,44 2.511,40 3,34 2.715 3,28 8,11% 

29-χημικά προϊόντα οργανικά 1.566,77 2,38 1.780,85 2,36 2.012 2,4 12,98% 

39- Πλαστικές ύλες και 
τεχνουργήματα αυτών   

1.514,35 2,30 1.688,22 2,24 1.867 2,26 10,59% 

89-Σκάφη και βάρκες 1.400,43 2,00 1.376,78 1,76 1.392 1,71 1,11% 

71-πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα 1.515,66 2,16 1.704,45 2,18 1.322 1,62 -22,44% 

38-Άλλα χημικά προϊόντα 1.035,77 1,48 1.156,92 1,48 1.311 1,61 13,32% 

40-Καουτσούκ και προϊόντα 
αυτού 

1.064,52 1,52 1.154,85 1,48 1.173 1,44 1,57% 

73-Τεχνουργήματα από 
χυτοσίδηρο, σίδηρο ή χάλυβα 

1.025,44 1,46 1.100,28 1,41 1.137 1,40 3,34% 

74-Χαλκός και προϊόντα αυτού 700,05 1,00 831,51 1,06 943 1,16 13,41% 

88-Αεροπλοικά ή 
διαστημοπλοικά προϊόντα  

553,33 0,79 476,29 0,61 479 0,59 0,57% 

Λοιπά 11.375,05 16,24 13.024,19 16,64 14.002 17,18 7,51% 

ΣΥΝΟΛΟ 70.040,00 100 78.290,00 100 81.845, 17,18 4,54% 

Πηγή: Γενική Αρχή Τελωνείων Ιαπωνίας (Japan Customs) 

                

             Οι τρεις ανωτέρω κατηγορίες προϊόντων , αντιστοιχούν στο 47% περίπου της συνολικής αξίας των 

ιαπωνικών εισαγωγών έτους 2018, γεγονός που υποδηλώνει μεγάλο βαθμό συγκέντρωσης των ιαπωνικών 

εισαγωγών, αφού το 50% της αξίας του συγκεντρώνεται σε τέσσερις (4) κατηγορίες προϊόντων, στις τρεις 

που περιγράψαμε ανωτέρω και στην κατηγορία  «Όργανα και συσκευές μέτρησης για οπτικά, και ιατρικές 
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εφαρμογές»,  με μερίδιο 3,69% επί της συνολικής αξίας εισαγωγών της Ιαπωνίας το έτος 2018 και ρυθμό 

ετήσια αύξησης, της τάξεως του 21,36 

               Όλες οι κατηγορίες εισαγόμενων προϊόντων στην Ιαπωνία κατέγραψαν αύξηση πλην της κατηγορίας 

«Φαρμακευτικά προϊόντα»  η οποία σημείωσε μείωση κατά 45 δις Γιέν (370 εκ Ευρώ) με ετήσιο ρυθμό -

1,57%  καθώς επίσης και της κατηγορίας  «πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα»,  η οποία κατέγραψε μεγάλη 

μείωση της τάξεως του 22,44%.  

 

                  

                   2.1.3.13.4  Εξωτερικό εμπόριο  με Κίνα, ΗΠΑ και ΕΕ                  
 

                  Το εμπόριο της Ιαπωνίας με την Κίνα ανήλθε σε 19,19 τρις Γιέν όσον αφορά στις εισαγωγές του 

έτους 2018 και σε 15,90 τρις Γιέν όσον αφορά στις ιαπωνικές εξαγωγές. Το εμπορικό ισοζύγιο είναι 

ελλειμματικό κατά 3,29 τρις Γιέν περίπου. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2017, ήταν 18,5 τρις Γιέν όσον αφορά 

στις εισαγωγές από Κίνα, και 14,88 τρις Γιέν όσον αφορά στις ιαπωνικές εξαγωγές στη  Κίνα, με ελλειμματικό 

εμπορικό ισοζύγιο, της τάξεως των 3,62 τρις Γιέν. Το 2018, το έλλειμμα  του εμπορικού ισοζυγίου, μειώθηκε 

κατά 0,33 τρις Γιέν περίπου.  

                 Το εμπορικό ισοζύγιο με τις ΗΠΑ, το 2018, κατέγραψε πλεόνασμα 6,456 τρις Γιέν από 7,02 τρις 

Γιέν το προηγούμενο έτος, σημειώνοντας μείωση του πλεονάσματος κατά 0,57 τρις Γιέν.  Η αξία εξαγωγών 

(τιμή FOB) προς τις ΗΠΑ το 2018 ανήλθε στα 15,47 τρις Γιεν από 15,113 τρις Γιέν το 2017 (ετήσια αύξηση 

2,36%). Η αξία εισαγωγών (σε τιμή CIF) ανήλθε σε 9,014 τρις Γιέν το 2018 από 8,09 τρις το 2017 

καταγράφοντας ετήσια αύξηση της τάξεως του  του 11,4%. 

               Η αξία εξαγωγών της Ιαπωνίας (σε αξία FOB) στην ΕΕ (28 χώρες), αυξήθηκε κατά 544 δις Γιέν ή 4,5 

δις Ευρώ, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό αύξησης, της τάξεως του 6,3%  φθάνοντας στα 9,201 τρις Γιέν από 

8,657 το προηγούμενο έτος. Οι εισαγωγές (σε τιμή CIF) από την ΕΕ (28 χώρες) ανήλθαν σε 9,718 τρις Γιεν το 

2018 από 8,756 τρις Γιέν το 2017 καταγράφοντας αύξηση 10,98% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Τα 

εμπορεύματα όπως ο εξοπλισμός μεταφοράς και τα τρόφιμα συνέβαλαν στην αύξηση των εισαγωγών. Το 

εμπορικό ισοζύγιο της Ιαπωνίας με την ΕΕ (28 χώρες) σημείωσε έλλειμμα 517 δισ. Γιέν ή 4,23 δις Ευρώ. 

               Το 58,5% των ιαπωνικών εξαγωγών σε αξία παραδίδεται σε χώρες της Ασίας, ενώ 21,9% πωλούνται 

σε εισαγωγείς της Βόρειας Αμερικής. Η Ιαπωνία μεταφέρει προϊόντα αξίας 13,1% στην Ευρώπη. Τα 

μικρότερα ποσοστά προορίζονταν για πελάτες στην Ωκεανία (2,9%) και κυρίως στην Αυστραλία και τη 

Λατινική Αμερική (2,5%), με εξαίρεση το Μεξικό, αλλά και στην Καραϊβική και την Αφρική (1,1%). 

 

                 Όπως προκύπτει από τον πίνακα κατωτέρω, ο κυριότερος προμηθευτής της Ιαπωνίας για το έτος 

2018, είναι η Κίνα, με αξία εισαγωγών 19,193 τρις Γιέν ή 173,61 δις $ ή 158 δις Ευρώ περίπου. Το εμπορικό 

ισοζύγιο είναι ελλειμματικό κατά 3,29 τρις Γιέν περίπου. Τα αντίστοιχα μεγέθη για το 2017, ήταν 18,5 τρις 

Γιέν όσον αφορά στις εισαγωγές από Κίνα, και 14,88 τρις Γιέν όσον αφορά στις ιαπωνικές εξαγωγές στη  

Κίνα, με ελλειμματικό εμπορικό ισοζύγιο, της τάξεως των 3,62 τρις Γιέν.  
             Το 40% περίπου των ιαπωνικών εισαγωγών προέρχεται από τρείς χώρες, την Κίνα, τις ΗΠΑ και την 

Αυστραλία.  

             Σημαντικά μερίδια επί της συνολικής αξίας των Ιαπωνικών εισαγωγών έτους 2018, της τάξεως του 

4%, κατέχουν η Σ. Αραβία και η Ν. Κορέα.  
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              Η Ελλάδα, κατέχει ασήμαντο μερίδιο επί της συνολικής αξίας των ιαπωνικών εισαγωγών έτους 2018, 
της τάξεως του 0,028% 
              Όλες οι χώρες –προμηθευτές της Ιαπωνίας καταγράφουν αυξητικούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής, 

με εξαίρεση την Μαλαισία της οποίας η αξία εισαγωγών στην Ιαπωνία μειώθηκε κατά -6% περίπου,. Τον 

μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης καταγράφουν τα ΗΑΕ και η Σ. Αραβία, ενώ εντυπωσιακός είναι και  ρυθμός 

αύξησης της Ελλάδας.   

 

 

 

Πίνακας 6: Οι 15 Σημαντικότεροι προμηθευτές Ιαπωνίας και η θέση της Ελλάδας, έτος 2018 

Κα
τάτ
αξ
η 

Χώρα Αξία 
εισαγωγών 

(δις Γιέν) 

Αξία εισαγωγών 
(δις $) 

% στο 
σύνολο 

Μεταβολή μεταξύ 2 
τελευταίων χρόνων 

1 Κίνα 19.193 173,61 23,21 4,02 

2 ΗΠΑ 9.015 83,57 10,90 12,53 

3 Αυστραλία 5.053 45,68 6,11 15,51 

4 Σ. Αραβία 3.733 33,78 4,51 19,84 

5 Ν. Κορέα 3.550 32,11 4,29 12,49 

6 ΗΑΕ 3.077 27,58 3,72 32,28 

7 Ταιβάν  2.997 27,10 3,62 05,23 

8 Γερμανία 2.869 25,96 3,47 09,21 

9 Ταϊλάνδη 2.770 25,06 3,35 08,63 

10 Ινδονησία 2.379 21,58 2,87                   06,70 

11 Βιετνάμ                  2.335                       21,12                2,82                   12,31 

12 Μαλαισία                  2.091                       18,91                2,53                  -05,98  

13 Ρωσία                  1.722                       15,59               2,08                   11,09 

14 Κατάρ                  1.642                       14,86               1,98                   33,17 

15 Καναδάς                  1.295                       11,73               1,56                   05,62 

76 Ελλάδα                  23,42                       0,212             0,028                 116,60 

 Λοιπές                18.947                                    22,91                       - 

 Σύνολο                82.691                          735                 100                   09,80 

       Πηγές: Γενική Αρχή Τελωνείων Ιαπωνίας (Japan Customs) 
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 2.1. 3. 14. Εμπόριο Υπηρεσιών  

           Τα αγαθά και οι υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 1,5 τρις Γιεν από το προηγούμενο έτος 
καταγράφοντας αξία ύψους 4,2 τρις  γιεν. Το πρωτογενές εισόδημα ανήλθε σε 19,7 τρις Γιεν, δηλαδή 
αυξήθηκε κατά 9,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που υποδηλώνει αύξηση του 
πλεονάσματος του. Ως αποτέλεσμα, ο λογαριασμός στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ανήλθε σε 
21,9 τρις Γιεν και το πλεόνασμα του διογκώθηκε για τρίτη συνεχή χρονιά.  

 

Πίνακας 7: Εισπράξεις Ιαπωνίας 

 2016 2017 Μεταβολή 
στην αξία 

Υπηρεσίες με βάση την 
κωδικοποίηση EBOPS 2010 ή 
BPM6  

Αξία % στο 
σύνολ
ο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

 19.126.584  20.904.508       9,30% 

Πηγή: ΟΟΣΑ 

            Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών  χαρακτηρίζεται από την αύξηση του καθαρού ενεργητικού 

για τις άμεσες επενδύσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, δεδομένου ότι υπήρξε μείωση 

του καθαρού ενεργητικού για επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ο 

χρηματοοικονομικός λογαριασμός ανήλθε σε 17,1 τρις  Γιέν. Τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού της 

Ιαπωνίας (το υπόλοιπο των ξένων περιουσιακών στοιχείων που κατείχαν οι κάτοικοι της Ιαπωνίας) 

ανήλθε σε 1.012,4 τρις Γιέν, ενώ οι εξωτερικές υποχρεώσεις (στοιχεία ενεργητικού στην Ιαπωνία από μη 

κατοίκους) ήταν 684,0 τρις  Γιεν. Ως αποτέλεσμα, τα καθαρά εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού της 

Ιαπωνίας (εξωτερικά περιουσιακά στοιχεία μείον τις εξωτερικές υποχρεώσεις) ανήλθαν σε 328,4 

τρισεκατομμύρια γιεν. 

            Τα συναλλαγματικά διαθέσιμα, ανήλθαν σε 1.264,3 δισ. Δολάρια ΗΠΑ (αύξηση 3,9%), 

καταγράφοντας  αύξηση για πρώτη φορά σε έξι χρόνια. 
 

Πίνακας 8: Πληρωμές Ιαπωνίας 

 2016 2017 Μεταβολή 
στην αξία 

Υπηρεσίες με βάση την 
κωδικοποίηση EBOPS 2010 ή 
BPM6 

Αξία % στο 
σύνολ
ο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

 20.255.351  21.630.250  6,79% 

Πηγή: ΟΟΣΑ 
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2.1. 4. Επενδύσεις 

            
Πίνακας 9: Επενδύσεις από και προς την Ιαπωνία, σε εκ. Δολ. ΗΠΑ 

 2014 2015 2016 2017 2018 

ΑΞΕ (συνολικά κεφάλαια – απόθεμα 
τέλος έτους αναφοράς) 

19.770 5.253 40.942 20.422 25.885 

Άμεσες επενδύσεις της χώρας στο 
εξωτερικό (συνολικά κεφάλαια – 
απόθεμα τέλος έτους αναφοράς) 

138,018 138,428 178,533 173,856 159.147 

Πηγές: JETRO 

             Σύμφωνα με την 2019 World Investment Report, η ροή των ΑΞΕ προς την Ιαπωνία παραμένει 

χαμηλή σε σύγκριση με τα περισσότερα άλλα ανεπτυγμένα έθνη σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, οι 

εισροές είναι σχετικά ασταθείς, με τις ΑΞΕ να φθάνουν τα 9.9 δις USD το 2018, από 17.75 δις το 2016 

και 10.4 δις USD σε 2017. Αυτό οφειλόταν κυρίως σε μαζικές αποεπενδύσεις από τον ιαπωνικό τομέα 

λιανικού εμπορίου και επικοινωνιών. Ωστόσο, οι παγκόσμιες εισροές μειώθηκαν κατά 15% το 2018, 

ενώ μειώθηκαν λιγότερο στην Ιαπωνία (-5,9%). 

 
Πίνακας 10: Επενδύσεις προς την Ιαπωνία, σε εκ. Δολ. ΗΠΑ 

Χώρα 2014 2015 2016 2017 Μερίδιο 2017 

ΗΠΑ 7,132 

 

4,338 6,293 5,831 31,0 

Γαλλία 

 

1,998 2,063 4,583 4,000 21,2 

Κάτω Χώρες 653 1,568 4,147 

 

3,946 20,9 

Σιγκαπούρη 1,362 

 

1,893 3,143 3,447 18,3 

Νήσοι Καϋμάν 414 

 

- 2,313 1,387 2,688 14,3 

Ελβετία 

 

777 -14 968 1,203 6,4 

Κορέα 

 

669 932 593 974 5,2 

Κίνα 767 636 

 

-93 966 5,1 

Ταϊβάν 1,209 

 

703 2,497 743 3,9 

Γερμανία 1,259 

 

- 3,394 823 663 3,5 

Άλλα 3,531 -1,159 

 

14,992 -5,662 - 

Σύνολο 19.770 5.253 39.314 18.840 100 
 

Κλάδος 2014 2015 2016 2017 Μερίδιο 2017 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 4,214 

 

2,505 11,216 11,278 100 

Ηλεκτρικά 

μηχανήματα 

 

1,189 268 6,283 5,476 48,6 

Εξοπλισμός 

μεταφοράς 

1,303 

 

- 1,039 3,749 3,861 34,2 

Γενικά 

μηχανήματα 

619 

 

448 1,191 2,236 19,8 

Τρόφιμα 1,190 

 

180 438 279 2,5 

Σίδηρος, μέταλλα 

και άλλα μη 

σιδηρούχα 

μέταλλα 

104 -72 -55 -14 

 

- 

Λοιπά 

 

-514 1.419 -1.182 -723 - 

ΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

 

7,827 471 6,528 -847  

Χρηματοδοτήσεις 

και Ασφάλειες 

7,516 

 

1,516 3,313 1,561  

Υπηρεσίες 347 

 

272 1.469 1.473  

Μεταφορές 

Άλλα 

-854 586 1.520 724  

http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2019_en.pdf
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Ακίνητη 

περιουσία 

 

225 -135 308 475  

Κατασκευές -15 

 

63 136 185  

Άλλοι -707 - 2.902 -1.426 

 

-6.062  

Σύνολο 12.041 2.976 17.743 10.430  

        Πηγή: Ιαπωνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου ( JETRO) 

             Τα αποθέματα ΑΞΕ στην Ιαπωνία, το 2018 ανέρχονται σε περίπου $ 213.8 δις, από $ 200.1 δις 

το 2017. Το 2018, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Νότιος Κορέα ήταν οι 

κύριες επενδυτικές χώρες και αντιπροσώπευαν σχεδόν το 85% των εισροών ΑΞΕ. Οι επενδύσεις 

προσανατολίστηκαν κυρίως προς τα ηλεκτρικά μηχανήματα, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και την 

ασφάλιση, τα χημικά και τα φαρμακευτικά προϊόντα, την παραγωγή εξοπλισμού μεταφορών και την 

κλάδο των ακινήτων. 

              Η Ιαπωνία, έχει αντικαταστήσει την Κίνα ως την κορυφαία ασιατική αγορά για συγχωνεύσεις 

και εξαγορές, μία τάση που πιθανόν να συνεχιστεί. Η κυβερνητική πολιτική και οι κανόνες για την 

εταιρική διακυβέρνηση μειώνοντας σταδιακά την φορολογία  για τις επιχειρήσεις, αποδείχθηκαν 

επιτυχείς. Έχουν δημιουργηθεί κέντρα έρευνας και ανάπτυξης κει ειδικές οικονομικές ζώνες που 

συνεισφέρουν στην εικόνα της Ιαπωνίας ως φιλικό προς τις επενδύσεις έθνος. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, είναι η μεγαλύτερη συμφωνία εξαγοράς της Ιαπωνίας το 2016, όταν η εταιρεία Vinci 

Airports, γαλλικών συμφερόντων, απέκτησε τα δικαιώματα διαχείρισης του Διεθνούς Αερολιμένα 

του Κάνσας και του Διεθνούς Αερολιμένα της Οσάκα, καθώς επίσης η εξαγορά από την Takeda 

Pharmaceutical του Shire, αξίας 62 εκατ. Δολαρίων ΗΠΑ. 
 

              
Πίνακας 11: Επενδύσεις από την Ιαπωνία προς το εξωτερικό, σε εκ. Δολ. ΗΠΑ 

Χώρα 2014 2015 2016 2017 Μερίδιο 2017 
ΗΠΑ 49,438 49,319 52,194 51,981 30,8 
Ηνωμ. Βασίλειο 6,273 

 

14,017 49,983 21,628 12,8 

Κάτω Χώρες  6,401 

 

9,967 9,019 18,552 11,0 

Κίνα 10.889 10.077 9.453 9.679 5,7 

Σιγκαπούρη  8.144 6.779 -18.581 9.667 5,7 

Λουξεμβούργο  3,777 3,043 827 4,779 2,8 

Ταϊλάνδη 

 

5,556 3,926 4,632 4,724 2,8 
Γερμανία   

 

3,424 3,926 1,714 4,670 2,7 

Νήσοι Καυμάν 799 3,674 21,876 4,664 2,7 
Ινδονησία 4.835 3.213 2.957 3.388 2,0 

Άλλα  38,473 29,377 39,388 34,846 20,7 

Σύνολο 138.017 136.423 173.855 168.587 100 

 

Κλάδος 2014 2015 2016 2017 Μερί

διο 

2017 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 65.505 51.027 52.881 54.967 34,3 

Χημικά- Φάρμακα 6,539 

 

8,830 7,045 10,542 19,2 
Εξοπλισμός μεταφοράς  9.721 

 

12.895 12.504 9.512 17,3 

Γενικά μηχανήματα  

 

7,285 7,962 6,778 9,220 16,3 

Τρόφιμα  18,821 3,564 2,976 8,798 16,0 

Ηλεκτρικά μηχανήματα  

 

6,041 8,497 10,146 6,031 11,0 

Σίδηρος, μέταλλα και άλλα 

υλικά μη σιδηρούχα  

6,743 

 

2,484 3,685 2,927 5,3 
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Λοιπά  

 

10.354 6.796 9.747 7.937 14,4 

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ 

 

65.455 85.237 98.354 105.491 65,7 

Χρηματοοικονομικά και 

Ασφάλειες  

19,226 

 

34,613 8,499 35,883 34,0 

Εμπόριο (Χονδρικό-Λιανικό)  

 

18.619 13.598 18.762 28.355 26,9 

Επικοινωνίες  7.753 

 

11.806 16.896 20.563 19,5 
Υπηρεσίες  

 

6,571 5,425 37,560 8,379 7,9 

Ακίνητη περιουσία  1,529 

 

3,716 5,118 6,189 5,9 

Μεταφορές  

 

1,576 8,098 2,290 1,834 1,7 

Άλλοι  10.181 7.982 9.229 4.289 4,1 

Σύνολο 130,960 134,248 151,235 160,458 100 
   Πηγή: JETRO Υπουργείο Οικονομικών Ιδιαίτερη επεξεργασία Τα δεδομένα ενημερώθηκαν από τον Μάρτιο του 2019.  

            Σε καθαρούς όρους και ποσοστιαία δομή. 

 
Οι καθαρές εισροές ξένων επενδύσεων προς την  Ιαπωνία ήταν 25.550 εκατομμύρια δολάρια το 

2018. Στον τομέα της μεταποίησης, οι σημαντικότερες επενδύσεις πραγματοποιήθηκαν στους 

κλάδους των ηλεκτρικών μηχανών.  Στον μη-κατασκευαστικό τομέα, οι σημαντικότερες επενδύσεις 

πραγματοποιήθηκαν στα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και στον ασφαλιστικό κλάδο.  
             
             Οι ροές των ξένων άμεσων επενδύσεων (ΑΞΕ) στο εξωτερικό, μειώθηκαν το 2017, φθάνοντας 

τα 168,587 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Οι κύριοι προορισμοί για τις ιαπωνικές ΑΞΕ κατά το 

προαναφερθέν έτος ήταν: οι Ηνωμένες Πολιτείες, με 30,83% του συνόλου, ακολουθούμενο από το 

Ηνωμένο Βασίλειο, με 12,83% και, τρίτον, τις Κάτω Χώρες, με 11 %. Το 2018 και λαμβάνοντας υπόψη 

τα στοιχεία που δημοσίευσε το JETRO μέχρι το τρίτο τρίμηνο του έτους, διατηρείται χαμηλότερη 

επένδυση από ό, τι το 2017 με συνολικό ποσό 160,298 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. Οι Ηνωμένες 

Πολιτείες (με μερίδιο 13,5% της συνολικής επένδυσης) και το Ηνωμένο Βασίλειο (με συνολικό 

ποσοστό 13,2%) είναι οι κύριοι αποδέκτες ιαπωνικών επενδύσεων. 

Όσον αφορά τις εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων από απόψεως αποθέματος, το 2017 αυξήθηκε 

κατά 14,31%, φτάνοντας τα 1.550.808 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. 
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2.2 Οικονομικές προβλέψεις έτους 2019 
            Όσον αφορά στις προβλέψεις για τις οικονομικές χρήσεις, το Γραφείο του Υπουργικού 

Συμβουλίου στην Ιαπωνία εκτιμά ότι η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, το 2019  θα ανέλθει στο 1,3%. 

(Για τα ημερολογιακά έτη, σύμφωνα με την έκδοση του Απριλίου) 

Η παγκόσμια οικονομική προοπτική του ΔΝΤ για το 2019 αναφέρεται σε  1% το 2019 και 0,4% το 2020. 

Η οικονομική προοπτική του ΟΟΣΑ αναφέρεται σε  εκτιμήσεις του σε 0,9%, 1,0% και 0,7% για το 2018 , 

2019 και 2020 αντίστοιχα. 

Το ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2019 ήταν 2,4% (εποχικά διορθωμένο). Το ποσοστό αυτό είναι 

πολύ κοντά στην πλήρη απασχόληση, αν και σε σύγκριση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες, το σύστημα 

των επιχειρήσεων και των εργασιακών σχέσεων στην Ιαπωνία υποδηλώνει ότι υπάρχει στην 

πραγματικότητα κάποια υπερβολική απασχόληση σε δραστηριότητες που δεν έχουν πολύ υψηλή 

προστιθέμενη αξία. Σε κάθε περίπτωση, η αναλογία των πραγματικών προσφορών εργασίας σε άτομα 

που αναζητούν εργασία ήταν 1,63. 

Τον Απρίλιο του 2019, ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού που μετρήθηκε μέσω του δείκτη τιμών 

καταναλωτή (ΔΤΚ) ήταν 0,9%. Ο βασικός ΔΤΚ (λόγος που εξαιρεί τα νωπά τρόφιμα και ο οποίος 

χρησιμοποιείται από την Τράπεζα της Ιαπωνίας ως σημείο αναφοράς) ήταν 0,9% και εάν ο δείκτης 

πυρήνα βασικός ΔΤΚ (εξαιρουμένων των τροφίμων, εκτός από τα αλκοολούχα ποτά, και ενέργεια), 

0,6%. Τον Ιανουάριο του 2019, η BoJ εκτιμά ότι κατά το οικονομικό έτος 2018 ο βασικός ΔΤΚ θα είναι 

0,8%, το 2019 0,9% (εξαιρουμένων των επιπτώσεων της αναμενόμενης αύξησης του φόρου 

κατανάλωσης) και 1,4% το 2020 . 

2.3 Ιαπωνία – Ευρωπαϊκή Ένωση  
 

              H θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ-Ιαπωνίας στις 01 Φεβρουαρίου 2019 

δεν αναμένεται να βελτιώσει τους όρους εμπορίου της Ιαπωνίας με την Ελλάδα, δεδομένου ότι το 

διμερές εμπόριο στα προϊόντα που αναμένεται να μειωθούν οι δασμοί, είναι πολύ χαμηλής αξίας, ενώ 

από την μείωση των δασμών θα ευνοηθούν και οι ανταγωνιστές των ελληνικών επιχειρήσεων εντός 

της ΕΕ οι οποίοι προσφέρουν καλύτερες τιμές.  

               Το σημαντικότερο τμήμα των παραχωρήσεων της Ε.Ε. αφορά την ευκολότερη πρόσβαση των 

ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην ευρωπαϊκή αγορά κυρίως με την σταδιακή μείωση των 

δασμών. Η χώρα μας δεν διαθέτει παραγωγή οχημάτων,. Η μείωση δασμών θα οδηγήσει σε μείωση 

της τιμής πώλησης των οχημάτων ιαπωνικής κατασκευής, επομένως σε ωφέλεια για τους Έλληνες 

καταναλωτές. Ωστόσο, τυχόν αύξηση των πωλήσεων ιαπωνικών οχημάτων στην Ελλάδα θα 

συνεπάγεται αύξηση των εισαγωγών, περαιτέρω διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος και 

μεγαλύτερη εκροή συναλλάγματος.  

2.4 Συμμετοχή σε διεθνή φόρα και ομάδες χωρών  
 
Οι σημαντικότεροι διεθνείς οργανισμοί στους οποίους συμμετέχει η Ιαπωνία είναι οι ακόλουθοι: 
 

 ASEAN + 3 (Ένωση των χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας + Ιαπωνία, Κίνα και Ν. Κορέα) 

 ADB (Ασιατική Τράπεζα Ανάπτυξης) 

 ADF (Ασιατικό Ταμείο Ανάπτυξης) 

 AFDB (Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξης) 
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 AFDF (Αφρικανικό Ταμείο Ανάπτυξης) 

 APEC (Οικονομική συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού) 

 APO (Οργανισμός Ασιατικής Παραγωγικότητας) 

 APPF (Κοινοβουλευτικό Φόρουμ Ασίας-Ειρηνικού) 

 APPU (Κοινοβουλευτική Ένωση Ασίας-Ειρηνικού) 

 ARF (Ασιατικό Περιφερειακό Φόρουμ, φόρουμ ASEAN) 

 ASEM (Συνάντηση Ασίας - Ευρώπης) 

 EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης) 

 ESCAP (Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ασία και τον 
Ειρηνικό) 

 FAO (Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗE) 

 ΠΟΕ (Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου) 

 ΔΟΑΕ (Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας) 

 Παγκόσμια Τράπεζα 

 ICAO (Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας) 

 IDA (Διεθνής Οργανισμός Ανάπτυξης) 

 IDB (Διαμερικανική Τράπεζα Ανάπτυξης) 

 IFAD (Διεθνές Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης) 

 IFC (Διεθνής Χρηματοδοτική Εταιρεία) 

 ΔΟΕ (ΔΟΕ) (Διεθνής Οργάνωση Εργασίας) 

 ΔΝΤ (Διεθνές Νομισματικό Ταμείο) 

 IMO (Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός) 

 Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM) 

 ITTO (Διεθνής Οργανισμός Τροπικής Ξυλείας) 

 MIGA (Πολυεθνική Υπηρεσία Εγγυήσεων Επενδύσεων) 

 ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) 

 SIAP (Στατιστικό Ινστιτούτο για την Ασία και τον Ειρηνικό) 

 ΟΗΕ (Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών) 

 UNCRD (Κέντρο για την Περιφερειακή Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών) 

 UNCTAD (Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη) 

 UNESCO (Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για την Εκπαίδευση, την Επιστήμη και τον Πολιτισμό) 

 UNIDO (Οργανισμός Βιομηχανικής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών) 

 UNWTO (Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού) 

 WFP (Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα ) 

 ΠΟΥ (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) 

 WIPO (Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας) 
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3. Οικονομικές σχέσεις Ελλάδος - Ιαπωνίας  

3.1. Διμερές Εμπόριο 

3.1.1 Εμπόριο αγαθών 

           Ο όγκος εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών αυξήθηκε σημαντικά το 2018, στα 69,88 δις Γιέν περίπου, 

από 37,83 δις Γιέν το 2017, λόγω κυρίως της συγκυριακής αλματώδους ετήσιας αύξησης της αξίας των 

ιαπωνικών εξαγωγών στη χώρα μας, κατά 72%, αλλά και λόγω της συγκυριακής πολύ μεγάλης αύξησης της 

αξίας των ελληνικών  εξαγωγών της Ιαπωνίας κατά 116,6%,, λόγω της αύξησης  του προϊόντος «μη 

επεξεργασμένα καπνά», της δασμολογικής κλάσεως HS:240399 το οποίο εισάγεται για πρώτη φορά στην 

Ιαπωνία από την Ελλάδα, στο πλαίσιο της έμμεσης εξαγοράς ελληνικής Καπνοβιομηχανίας της Θράκης 

(ΣΕΚΑΠ) από την “Japan Tobaco Co.” (εξαγόρασε την ρωσική εταιρεία στην οποία ανήκε η ΣΕΚΑΠ). Η 

συγκυριακή αύξηση των ιαπωνικών εξαγωγών στην Ελλάδα, οφείλεται στην εξαγωγή του προϊόντος  

«δεξαμενόπλοια», (HS:890120), του οποίου η αξία εξαγωγών, αντιστοιχεί στο 51% περίπου, της συνολικής 

αξίας ιαπωνικών εξαγωγών στην Ελλάδα, το έτος 2018. Το συγκεκριμένο προϊόν καταγράφεται για πρώτη 

φορά στις εμπορικές συναλλαγές της Ιαπωνίας με την Ελλάδα, τουλάχιστον όσον αφορά στην τελευταία 

δεκαετία.  

             Ο όγκος εμπορίου, μεταξύ των δύο χωρών, παρουσιάζει σημαντικές διακυμάνσεις από έτος σε έτος. 

Από το 2010 έως το 2012 κατέγραψε φθίνουσα τάση και αρνητικούς ρυθμούς μεταβολής,, ενώ από το 2016 

καταγράφονται αυξητικοί ρυθμοί μεταβολής.   

              Ωστόσο εάν  απαλείψουμε τους συγκυριακούς παράγοντες του 2018 , τόσο από το μέγεθος των 

εξαγωγών  (-22,63 δις Γιέν) όσο και από το μέγεθος των εισαγωγών (-9,3 δις Γιέν) , τότε η αξία των ελληνικών 

εξαγωγών στην Ιαπωνία για το έτος 2018 ανέρχεται σε 14,12 δις (23,42 - 9,3) και των ιαπωνικών εξαγωγών 

στην Ελλάδα σε 23,83 δις Γιέν (46,46 - 22,63), οπότε ο όγκος εμπορίου είναι της τάξεως των 37,95 δις Γιέν 

καταγράφοντας οριακή μείωση σε σχέση με το προηγούμενο έτος, της τάξεως του -0.31%. 
 

Πίνακας 12: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Ιαπωνίας 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Εξαγωγές αγαθών (σε δις. Γιέν) 5,50 14,64 10,35 17,79 11,90 13,27 11,50 10,81 23,42 

Ετήσια μεταβολή αξίας εξαγ.   % - 166,2% -29,3% 71,9% -33,1% 11,5% -13,3% -6,0% 116,6% 

Εισαγωγές αγαθών (σε δις. Γιέν) 48,05 23,35 11,57 15,00 17,37 25,88 23,34 27,02 46,46 

Ετήσια μεταβολή αξίας εισαγ. % - -51,4% -50,4% 29,6% 15,8% 49,0% -9,8% 15,8% 72,0% 

Όγκος εμπορίου(σε δις. Γιέν) 53,55 37,99  21,92   32,79 29,27    39,15     34,84    37,83    69,88 

Ποσ/ιαία μεταβολή  όγκου  εμπ. - -29,0% -42,3% 49,6% -10,7% 33,7% -11,0% 8,6% 84,7% 
Ποσοστό ελληνικών εξαγωγών 
προς ιαπωνικές εισαγωγές 

11,4% 62,7% 89,5% 118,6% 68,50% 51,3% 49,3% 40,0% 50,4% 

Εμπορικό ισοζύγιο (σε δις Γιέν) -42,55 -8,71 -1,22 2,79 -5,47 -12,61 -11,84 -16,21 -23,04 

Ποσοστιαία μεταβολή εμπορ. 
Ισοζυγίου (%) 

- -79,5% -86,0% 328,7% -296,0% 130,5% -0,8% 37,0% 42,1% 

      Πηγή: Τελωνειακή Αρχή Ιαπωνίας (japan customs) 

           

            3.1.1.1 Εμπορικό ισοζύγιο 
 

             Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδος- Ιαπωνίας είναι ελλειμματικό  για την χώρα μας με τάσεις 

διεύρυνσης της τιμής του ελλείματος. Ειδικά την τελευταία πενταετία, η τάση διεύρυνσης του ελλείμματος 

καταγράφει πολύ μεγάλο ρυθμό , της τάξεως του 42,12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, από 37% το 
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διάστημα 2017 σε σχέση με το 2016, και 130,5% το 2015 σε σχέση με το 2014. Εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη 

μας την συγκυριακή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών του 2018 λόγω έκτακτης εισαγωγής προϊόντων 

καπνού που σχετίζονται με την εξαγορά από την Japan Tobaco  της ρωσικής εταιρείας που είχε εξαγοράσει 

την ΣΕΚΑΠ, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι η διεύρυνση του εμπορικού μας ελλείμματος με την Ιαπωνία, 

λαμβάνει πρωτοφανείς διαστάσεις. Η διεύρυνση αυτή οφείλεται σε συνεχή επιδείνωση των όρων 

ανταγωνισμού της Ελλάδος με την Ιαπωνία, αφού η αξία των ιαπωνικών εξαγωγών προς την Ελλάδα 

καταγράφει συνεχή αύξηση, ενώ η αξία των ελληνικών εξαγωγών στην Ιαπωνία μειώνεται και μάλιστα 

δραματικά, εάν απαλείψουμε την επίδραση των συγκυριακών εξαγωγών.  

 
Πίνακας 13: Εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας – Ιαπωνίας, με εξάλειψη των συγκυριακών παραγόντων 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Εξαγωγές αγαθών (σε δις. Γιέν) 5,50 14,64 10,35 17,79 11,90 13,27 11,50 10,81 23,42 

-Πετρελαιοειδή (αφαιρούνται) 0,025 9,13 3,99 9,89 4,23 4,75 0.235 1,23 5,76 

-Καπνά HS: 240399 (αφαιρούνται) 0 0 0 0 0 0 0 0 9,30 
Αξία ελληνικών εξαγωγών με 
εξάλειψη των συγκυριακών 

παραγόντων 
2,98 5,51 6,36 7,90 7,67 8,52 9,15 9,58 8,36 

Ετήσια μεταβολή αξίας εξαγωγών  
με εξάλειψη του συγκυριακού 

παράγοντα (%) 
- 84,90% 14,53% 24,21% -2,91% 11,08% 7,40% 4,70% 

-
12,73% 

Εισαγωγές αγαθών (σε δις. Γιέν) 48,05 23,35 11,57 15,00 17,37 25,88 23,34 27,02 46,46 

-Δεξαμενόπλοια (HS:890120) 0 0 0 0 0 0 0 0 23,83 

Αξία ελληνικών εισαγωγών από 
Ιαπωνία με εξάλειψη του 
συγκυριακού παράγοντα 

48,05 23,35 11,57 15,00 17,37 25,88 23,34 27,02 22,63 

Ετήσια μεταβολή ιαπωνικών 
εξαγωγών στην Ελλάδα, με 
εξάλειψη του συγκυριακού 

παράγοντα (%) 

- -51,40% -50,45% 29,65% 15,80% 49,00% -9,81% 15,76% -16,25% 

Εμπορικό ισοζύγιο έχοντας 
απαλείψει τους συγκυριακούς 

παράγοντες (σε δις Γιέν) 
-45,07 -17,71 -5,21 -7,10 -9,70 -17,36 -14,19 -17,44 -14,27 

Εμπορικό ισοζύγιο (σε δις Γιέν) -42,55 -8,71 -1,22 2,79 -5,47 -12,61 -11,84 -16,21 -23,04 

Ποσοστιαία μεταβολή εμπορ. 
Ισοζυγίου (%) 

- 60,7% 70,6% -36,3% 36,6% -79,0% 18,3% 22,9% 18,2% 

      Πηγή: Τελωνειακή Αρχή Ιαπωνίας (japan customs) 

                          

                        3.1.1.2 Ελληνικές εξαγωγές στην Ιαπωνία 
 

            Η αξία των ελληνικών εξαγωγών στην Ιαπωνία το 2018,σύμφωνα με τα στοιχεία των αρμόδιων 

ιαπωνικών Αρχών, ανήλθε σε  23,42 δις Γιέν, δηλαδή αυξημένη κατά 70% από το προηγούμενο έτος, λόγω 

συγκυριακής πολύ μεγάλης αύξησης της αξίας εξαγωγών για το προϊόν «μη επεξεργασμένα καπνά», της 

δασμολογικής κλάσεως HS:240399 το οποίο εισάγεται για πρώτη φορά στην Ιαπωνία από την Ελλάδα, στο 

πλαίσιο της έμμεσης εξαγοράς ελληνικής Καπνοβιομηχανίας της Θράκης (ΣΕΚΑΠ) από την “Japan Tobaco 

Co.” (εξαγόρασε την ρωσική εταιρεία στην οποία ανήκε η ΣΕΚΑΠ).  
 
Εάν απαλείψουμε τον συγκυριακό παράγοντα, καταγράφεται  μείωση της αξίας των ελληνικών εξαγωγών 

στην Ιαπωνία για το έτος 2018. 

Στο πλαίσιο της ανωτέρω παρατηρήσεως και με δεδομένη την απάλειψη των πετρελαιοειδών, 

παρατηρούμε μείωση της αξίας εξαγωγών σε παραδοσιακούς κλάδους όπως υλικά αλουμινίου , 
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υφαντικές ύλες (κυρίως βαμβάκι), τυποποιημένα συσκευασμένα τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, 

παρασκευάσματα με βάση τα δημητριακά (κορν φλέικς), ιχθυηρά, πολύτιμα μέταλλα και κοσμήματα, 

ηλεκτρικές μηχανές συσκευές και εξαρτήματα, κλπ. Από τις 29 διψήφιες κατηγορίες για τις οποίες η 

Ελλάδα εξήγαγε προϊόντα στην Ιαπωνία, καταγράφηκε μείωση στις 13, ενώ από τα 37 σημαντικότερα  

προϊόντα που εξήχθησαν στην Ιαπωνία το 2018, τα 21 κατέγραψαν μείωση της αξίας εξαγωγών τους στην 

Ιαπωνία.   

                Εάν ληφθεί υπόψη ότι το 2018 καταγράφηκε αύξηση της αξίας εισαγωγών από την Ιαπωνία στην 

Ελλάδα, της τάξεως του 16,25% (εάν απαλείψουμε τον συγκυριακό παράγοντα), τότε γίνεται κατανοητό 

ότι τα ελληνικά προϊόντα δεν δύνανται να ανταποκριθούν στις ανάγκες της ιαπωνικής αγοράς, δεδομένης 

της συνεχούς δυσμενούς για τα ελληνικά προϊόντα εξέλιξης των όρων εμπορίου.  

Πίνακας 14: Ελληνικές εξαγωγές στην Ιαπωνία – μεγάλες κατηγορίες (σε εκατ. Γιέν) 

 2016 2017       2018  Μεταβο
λή  

στην 
αξία 

2ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας 

Αξία 
% του 

συνόλου 
Αξία 

% του 
συνόλου 

Αξία 
%  

του 
συνολ 

2018 
/2017 

27-Ορυκτά καύσιμα, λάδια & προϊόντα 2,365 20,51 
1.227 

 
11,35 5.768,5 24,62 370,13 

24- Καπνά επεξεργασμένα ή μή 660,118 5,75 1.233,5 11,41 9.620 41,06 679,90 

52-Υφαντικές ύλες & τεχνουργήματα  
αυτών 

1.923 
16,74 

1.410 
13,04 

1.741 
7,43 23,47 

76  Αργίλιο και τεχνουργήματα αυτού 926,036 
8,06 

1.216 
11,25 

1.143,5 
4,88 -5.96 

20- Παρασκευάσματα λαχανικών 
καρπών και φρούτων ή άλλων μερών 
φυτών 

1.149 
10,00 

1.166 
10,79 

1.089 
4,65 -6.61 

30-φαρμακευτικά προϊόντα 2,911 
0,02 

1,522 
14,08 

999,150 
4.26 -34.35 

15-Λίπη και έλαια ζωικά ή φυτικά 608,080 
5,29 

518,198 
4,79 

604,568 
2,58 16.67 

84- Λέβητες μηχανές, συσκευές και τα 
λοιπά και μέρη αυτών 

307,075 
2,67 

226,747 
2,10 

332,834 
1,42 46.79 

19-Παρασκευάσματα με βάση τα 
δημητριακά, τα άμυλα ή το γάλα. Είδη 
ζαχαροπλαστικής 

377,084 
3,28 

334,743 
3,10 

322,447 
1.378 -3.67 

68 – Τεχνουργήματα από πέτρες, γύψο, 
αμίαντο, τσιμέντο ή ανάλογες ύλες 

308,837 
2,69 

157,907 
1,46 

203,491 
0,87 28.87 

60 – Υφάσματα πλεκτά 117,483 
1,02 

115,326 
1,07 

154,326 
0,66 33.81 

25- Αλάτι, θείο, γαίες και πέτρες ,γύψος 
ασβέστης και τσιμέντα. 

128,688 
1,12 

215,663 
1,99 

150,450 
0,64 -30.24 

03 -Ιχθυηρά 295,693 
2,57 

192,068 
1,78 

133,184 
0,57 -30.66 

71-Μαργαριτάρια φυσικά, πολύτιμα 
μέταλλα, κοσμήματα και απομιμήσεις 
κοσμημάτων 

235,168 
2,05 

123,854 
1,15 

114,876 
0,49 -7.25 
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22-Ποτά, αλκοολούχα υγρά και ξύδι 64,043 
0,56 

82,961 
0,77 

85,279 
0,36 2.80 

97-Αντικέιμενα τέχνης συλλογών ή 
αρχαιοτήτων 

119,054 
1,04 

93,252 
0,86 

82,728 
0,35 -11.29 

85-Μηχανές, συσκευές κτλ. ηλεκτρικές 
και τα μέρη τους 

370,410 
3,22 

195,354 
1,81 

77,440 
0,33 -60.36 

64-Υποδήματα, γκέτες και ανάλογα ήδη 35,669 
0,31 

58,175 
0,54 

65,444 
0,28 12.49 

90- Όργανα και συσκευές οπτικής, 
φωτογραφίας ή κινηματογραφίας, 
όργανα μέτρησης, όργανα και συσκευές 
ιατροχειρουργικής 
Μέρη και εξαρτήματα  αυτών. 

221,694 
1,93 

39,292 
0,36 

49,140 
0,21 25.06 

42-Τεχνουργήματα από δέρμα. Είδη 
σελοποιείας και εξοπλισμού για όλα τα 
ζώα. Είδη ταξιδιού κτλ 

10,332 
0,09 

5,746 
0,05 

29,510 
0,13 413.57 

12-Σπέρματα και καρποί ελαιώδεις. 
Σπέρματα, σπόροι και διάφοροι καρποί. 
Βιομηχανικά και φαρμακευτικά φυτά, 
άχυρα και χορτονομές 

136,082 
0,18 

74,459 
0,69 

26,008 
0,11 -65.071 

87-αυτοκίνητα οχήματα, ελκυστήρες, 
ποδήλατα και άλλα οχήματα για 
χερσαίες μεταφορές, μέρη και 
εξαρτήματα τους 

5,583 
0,05 

5,951 
0,06 

14,510 
0,06 

143.825

% 

39-Πλαστικές ύλες και τεχνουργήματά 
αυτών 

20,362 
0,18 

10,696 
0,10 

12,705 
0,05 18.783% 

49-Προιόντα εκδοτικών οίκων και 
γραφικών τεχνών. Κείμενα χειρόγραφα 
ή δακτυλογραφημ. 

13,258 
0,12 

8,761 
0,08 

11,287 
0,05 28.832% 

96- Τεχνουργήματά διάφορα - 
#ΤΙΜΗ! 

4,254 
0,04 

10,990 
0,05 158.34% 

44- Ξυλεία, ξυλοκάρβουνα και 
τεχνουργήματα από ξύλο 

1,144 
0.01 

1,603 
0,01 

3,285 
0,01 104.93% 

95-Παιχνίδια για παιδιά, και ενήλικες, 
είδη διασκέδασης ή αθλητισμού, μέρη 
και εξαρτηματ 

1,380 
0.01 

3,052 
0,03 

2,295 
0,01 -24.803% 

21-Διάφορα παρασκευάσματα 
διατροφής 

0,907 
0.008 

1,298 
0,01 

1,471 
0,006 13.328% 

94-‘Επιπλα, έπιπλα ιατροχειρουργικά, 
είδη κλινοστρώμης και παρόμοια, 
συσκευές φωτισμ. 

1,719 
0.00 

2,745 
0,00 

0,808 
0,000 - 

Λοιπά 536,000 
0.015 

564,504 
0,03 

575,180 
0,003 -70.56% 

Σύνολο 11.485 100 10.811 100 23.425   

 

Οι κυριότερες κατηγορίες ελληνικών εξαγωγών το 2018 ήταν: 

- Ορυκτά καύσιμα: Η κατηγορία αυτή προϊόντων  αντιστοιχεί στο 24,62% του συνόλου των ελληνικών 
εξαγωγών στην Ιαπωνία. Εάν μάλιστα εξαλειφθεί ο συγκυριακός παράγοντας της εξαγωγής στην 
Ιαπωνία, του προϊόντος «μη επεξεργασμένα καπνά», της δασμολογικής κλάσεως HS:240399, τότε το 
μερίδιο της κατηγορίας «ορυκτά καύσιμα», αντιστοιχεί στο 69% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών 
στην Ιαπωνία για το έτος 2018. Η κατηγορία αυτή προϊόντων καταγράφει «συγκυριακή συμπεριφορά», 
δηλαδή υπάρχουν χρονιές που δεν εξάγεται καμία ποσότητα από αυτό το προϊόν, ενώ άλλες χρονιές 

Πηγή: Τελωνειακή Αρχή Ιαπωνίας (japan customs) 
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εξάγεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών της συγκεκριμένης 
χρονιάς. Σχεδόν στο σύνολό τους αποτελούν καύσιμα αεριωθουμένων. 

- Καπνά επεξεργασμένα ή μή: Η αξία εξαγωγών του προϊόντος αυτού στην Ιαπωνία, αντιστοιχεί σε 
μερίδιο της τάξεως του 5% με 10% κάθε έτος, ωστόσο το 2018, καταγράφηκε  συγκυριακή πολύ μεγάλη 
αύξηση της αξίας εξαγωγών αυτής της κατηγορίας προϊόντων , λόγω εξαγωγής για πρώτη φορά του 
προϊόντος «μη επεξεργασμένα καπνά», της δασμολογικής κλάσεως HS:240399, στο πλαίσιο της 
έμμεσης εξαγοράς ελληνικής Καπνοβιομηχανίας της Θράκης (ΣΕΚΑΠ) από την “Japan Tobaco Co.” 
(εξαγόρασε την ρωσική εταιρεία στην οποία ανήκε η ΣΕΚΑΠ). Το μερίδιο επί της συνολικής αξίας 
ελληνικών εξαγωγών στην Ιαπωνία, ανήλθε στο 41,06%, στα 9,62 δις Γιέν.  

- Υφαντικές ύλες & τεχνουργήματα  αυτών: H κατηγορία αυτή προϊόντων, αντιστοιχεί στο 7,43% της 
συνολικής αξίας ελληνικών εξαγωγών στην Ιαπωνία για το έτος 2018, με συνολική αξία 1,741 δις Γιέν. Η 
κατηγορία αυτή προϊόντων, διατηρεί σταθερά μερίδιο πάνω από το 10% της συνολικής αξίας των 
ελληνικών εξαγωγών στην Ιαπωνία, την τελευταία πενταετία. 

- Αργίλιο και τεχνουργήματα αυτού:  Πρόκειται για μία ακόμη κατηγορία παραδοσιακά εξαγόμενων 

ελληνικών προϊόντων στην Ιαπωνία, με μερίδια συμμετοχής στη συνολική αξία ελληνικών εξαγωγών  

στην Ιαπωνία, της τάξεως του 10%, ωστόσο το 2018 το μερίδιο κατέγραψε μείωση στα 4,88% από 11,25% 

την προηγούμενη χρονιά, λόγω βέβαια της συγκυριακής αύξησης των ελληνικών εξαγωγών. Ωστόσο, 

εάν εξαλειφθεί ο συγκυριακός παράγοντας, το μερίδιο ανέρχεται σε 13,68%, δηλαδή αυξημένο σε 

σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Σε τρέχουσες τιμές, η αξία των εξαγωγών του συγκεκριμένου 

προϊόντος μειώθηκε σε ετήσια βάση κατά -6%. Κυριότερες υποκατηγορίες καταγράφονται στον επόμενο 

πίνακα (πχ. φύλλα και λεπτές ταινίες από αργίλιο, τα ελάσματα και ταινίες από κράματα αργιλίου, κλπ) 

- Παρασκευάσματα λαχανικών καρπών και φρούτων ή άλλων μερών φυτών: Στην κατηγορία αυτή, 
υπάγονται μερικά από τα σπουδαιότερα προιόντα επεξεργασμένων τροφίμων που εξάγει η χώρα μας 
στην Ιαπωνία (πχ κονσέρβες κομπόστας κλπ). Το 2018, αυτή η κατηγορία προϊόντων κατέγραψε μείωση 
της αξίας εξαγωγών προς την Ιαπωνία, της τάξεως του -6,61%, στα 1,089 δις Γιέν από 1,16 δις Γιέν το 
2017. Το μερίδιο επί της συνολικής αξίας εξαγωγών της Ελλάδος στην Ιαπωνία το 2018, αντιστοιχεί στο 
4,65% από 10,7% το 2017. Ωστόσο εάν απαλειφθεί ο συγκυριακός παράγοντας, το μερίδιο ανέρχεται 
στο 13,67%, καταγράφοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος.  

- Φαρμακευτικά προϊόντα: Η συγκυριακή αλματώδης αύξηση της αξίας εξαγωγών στην Ιαπωνία της 

κατηγορίας αυτής προϊόντων, τα δύο προηγούμενά έτη, δεν συνεχίστηκε και το 2018, καταγράφοντας 

ετήσια μείωση της τάξεως του -34,35%, Η αξία αυτής της κατηγορίας προιόντων, ανήλθε σε 1 δις Γιέν 

περίπου από 1,5 δις το προηγούμενο έτος, ενώ το μερίδιο επί της συνολικής αξίας ελληνικών εξαγωγών 

στην Ιαπωνία, έτους 2018, ανήλθε στο 12% εάν εξαλείψουμε τον συγκυριακό παράγοντα, από 14% το 

προηγούμενο έτος.  

- Λίπη και έλαια ζωικά ή φυτικά: Η κατηγορία αυτή, αντιστοιχεί κυρίως στο ελληνικό παρθένο 

ελαιόλαδο (πρβλ. επόμενο πίνακα). Για το 2018, η αξία εξαγωγών στην Ιαπωνία , της κατηγορίας αυτής 

προϊόντων, κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 16,67% στα 604 εκ. Γιέν από 518 εκ. Γιέν το 

προηγούμενο έτος. Το μερίδιο επί του συνόλου της αξίας των ελληνικών εξαγωγών στην Ιαπωνία 

αντιστοιχεί στο 7% εάν εξαλείψουμε τον συγκυριακό παράγοντα.  

Οι ανωτέρω κατηγορίες προϊόντων, αντιστοιχούν στο 90% περίπου της αξίας των εξαγόμενων 

ελληνικών προϊόντων στην Ιαπωνία, το έτος 2018.  Το 70% της συνολικής αξίας ελληνικών εξαγωγών 

στην Ιαπωνία για το έτος 2018, αντιστοιχεί σε τρία μόνο προϊόντα, στα « μη κατεργασμένα καπνά 

που δεν έχουν υποστεί βιομηχανική επεξεργασίας» (μερίδιο 40%), στα «πετρελαιοειδή» (μερίδιο 

24,6%)  και στο «βαμβάκι» (μερίδιο 7,4%). 

 Η κατανομή του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στην Ιαπωνία, καταγράφεται στον ακόλουθο πίνακα 6.  
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Πίνακας 15: Ελληνικές εξαγωγές στην Ιαπωνία – κυριότερα προϊόντα (εκ. Γιέν) 

 2016 2017 2018  Μεταβολή 
στην αξία 

6ψήφιο κεφάλαιο συνδυασμένης 
ονοματολογίας Αξία 

% στο 
σύνολο 

Αξία 
% στο 
σύνολ

ο 
Αξία 

% στο 
σύνολο 

 

240399-Καπνά. Όχι ομογ/μένα ή 
ανασχη/σμένα που έχουν 
βιομηχα 

0 
0.00 

0 
0.000% 

9,303 
39.722% 

- 

271000 -Πετρελαιοειδή 2.356 0.020% 1,227 11.351
% 

5,768.5 24.631% 370.13% 

          (271012Διάφορα πετρελαιοειδή) 0  (1,227) - (5,768.5) 0.000% - 

         (271019 -Ελαφρά έλαια & παρασ) (2.356)  0 - (0,204) 0.000% - 

520100  - βαμβάκι 1,923 16.722% 1,410 13.043
% 

1,729 7.383% 22.62% 

300490 – Φάρμακα (όχι αντιβιοτ) 2,519.7 21.910% 1,373.7 12.708
% 

854.178 3.647% -37.82% 

760612-Προφίλ  αλουμινίου 571.689 4.971% 743.482 6.878% 594.180 2.537% -20.08% 

150910-Παρθένο Ελαιόλαδο 574.885 4.999% 489.285 4.526% 551.743 2.356% 12.77% 

760700-Αργίλιο και φύλλα και  
ταινίες αργιλίου 

335.422 
2.917% 

469.208 
4.340% 

548.100 
2.340% 16.81% 

         (760720-Αργίλιο) (321.790
) 

0.000% (466.335) - (542.197) 0.000% - 
         (760719- Φύλλα αργιλίου) (0.743) 0.000% 0 - 0 0.000% - 
         (760711-Ταινίες αργιλίου) (12.889) 0.000% (2.873) - (5.903) 0.000% - 

200870-Ροδάκινα κονσέρβα 476.966 4.148% 487.841 4.513% 527.775 2.254% 8.19% 

240100-Καπνά  660.118 5.740% 1,233.4 11.410
% 

316.430 1.351% -74.34% 
       240110-Καπνά χωρίς αφαίρεση   
                      των μίσχων 

0 
0 

0 
3.338% 

201.921 
1.325% - 

       240120-Καπνά με μερική ή ολική  
                      αφαίρεση των μίσχων 

660.118  1,233.4 2.763% 114.509 1.130% -90.71% 

200897-Φρουτοσαλάτες 409.858 3.564% 360.804 1.093% 310.260 0.690% -14.01% 

190219-Ζυμαρικά 334.654 2.910% 298.675 1.268% 264.637 0.589% -11.40% 

680291-Τεχνουργήματ μαρμάρου 226.899 1.973% 118.154 1.762% 161.675 0.572% 36.83% 

300420-Αντιβιοτικά 390.767 3.398% 137.093 1.753% 137.933 0.560% 0.61% 

251511-Μάρμαρα  ακατέργαστα 121.933 1.060% 190.463 1.184% 134.030 0.464% -29.63% 

030239-Νωποί ιχθύες (τόνος) 232.770 2.024% 189.546 0.805% 131.254 0.376% -30.75% 

200290-Τομάτες-Τοματίνια, συσκε 153.001 1.330% 128.007 0.676% 108.716 0.336% -15.07% 

970500-Συλλεκτικά 37.430 0.325% 87.018 0.000% 88.135 0.000% 1.28% 

220400-Οίνοι και αφρώδεις 57.080 0.496% 73.032 0.000% 78.669 0.000% 7.72% 
α       220421-Οίνοι συσκευασία έως 
2lt 

(52.313) 0.000% (59.827) 0.000% (72.171) 0.000% 20.63% 
       220410- Αφρώδεις οίνοι (3.653) 0.000% (10.146) 0.000% (4.323) 0.000% -57.39% 
       220422 -Οίνοι,συσκευασία, 2-10 lt      0 0.000% (3.059) 0.617% (2.175) 0.200% -28.90% 
       220429-Άλλοι οίνοι (1.114) 0.000% 0 0.339% 0 0.173% - 

040600-Τυριά διάφορα 38.578 0,33% 48.374 0,45% 47.512 0,20% -1.78% 

200570-Ελιές 27.302 0.237% 66.750 0.051% 46.907 0.138% -29.73% 

570330-Χαλιά 11.932 0.104% 36.593 0.487% 40.439 0.122% 10.51% 
200819     παρασκευασμένα ή 
διατηρημένα φρούτα, λαχανικά , 
καρποί με ζάχαρη ή άλλα 
γλυκαντικά ή αλκοόλη ΑΛΛΑ  

0.865 
0.008% 

5.510 
0.455% 

32.373 
0.077% 487.53% 
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200899    Φρούτα κομποστες με 
προσθήκη αλκοόλης 

16.543 
0.144% 

52.691 
0.184% 

28.619 
0.063% -45.69% 

120720-Βαμβακόσπορος  112.356 0.977% 49.178 0.156% 18.089 0.062% -63.22% 

251512-Μάρμαρα πλάκες 4.693 0.041% 19.925 0.304% 14.840 0.060% -25.52% 

560819-Δίχτυα 14.277 0.124% 16.869 0.004% 14.579 0.020% -13.58% 

847330-Εξαρτήματα  υπολογιστών 0 0.000% 32.832 0.009% 14.060 0.016% -57.18% 

040900-Μέλι 4.863 0,042% 5.742 0,053% 6.294 0,026% 9.61% 

560750-Σχοινιά κάθε υλικού-
Δίχτυα αλιείας 

4.190 0.036% 0.386 0.000% 4.658 0.006% 1106.74% 

150990-Άλλα ελαιόλαδα 0.544 0.005% 0.997 0.628% 3.680 0.006% 269.11% 

200811-Αράπικα φυστίκια  0 0.000% 0 0.005% 1.400 0.005% - 

841480-Κομπρεσέρ 79.394 0.690% 67.833 0.000% 1.306 0.005% -98.07% 

600290-Πλεκτά 0 0.000% 0.540 0.166% 1.278 0.000% 136.67% 

210320-Τομάτα «πελτέ» 0 0.000% 0 0.039% 1.190 0.000% - 

200840-Aχλάδια κομπόστες  3.280 0.029% 17.896 0.005% 0 0.000% 
-100.00% 

200210 23.401 0.203% 4.218 0.000% 0 0.000% 
-100.00% 

Λοιπά 1.470 5,292% 1.367 13,14 1.218 6,8 
- 

Σύνολο 11,500  10,810 - 23,420 - 
116.65% 

Πηγή: Τελωνειακή Αρχή Ιαπωνίας (japan customs) 

Τα κυριότερα εξαγωγικά προϊόντα της Ελλάδος στην Ιαπωνία το έτος 2018 είναι: 

-HS240399-Καπνά. Όχι ομογενοποιημενα ή ανασχηματισμένα που έχουν υποστεί βιομηχανική 
επεξεργασία. 
 Πρόκειται για ένα προϊόν που εξάγεται για πρώτη φορά στην Ιαπωνία από την Ελλάδα και μάλιστα σε 
ποσότητες που αντιστοιχούν στο 40% περίπου της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών στην 
Ιαπωνία για το έτος 2018. Η εξαγωγή του προϊόντος αυτού, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
έμμεσης εξαγοράς ελληνικής Καπνοβιομηχανίας της Θράκης (ΣΕΚΑΠ) από την “Japan Tobaco Co.” 
(εξαγόρασε την ρωσική εταιρεία στην οποία ανήκε η ΣΕΚΑΠ). 
 

- -HS: 271000 -Πετρελαιοειδή: Πρόκειται κυρίως για καύσιμα αεροσκαφών (HS:271012Διάφορα 
πετρελαιοειδή), και σε πολύ μικρότερο βαθμό σε ελαφρά ελαφρά έλεα πετρελαίου (HS: 271010). 
To προιόν αυτό, κατέγραψε ετήσια αύξηση της τάξεως του 370%, στα 5,768,5 δις Γιέν , με μερίδιο  
24% ή στο 69% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών στην Ιαπωνία για το έτος 2018, εάν εξαλειφθεί 
ο συγκυριακός παράγοντας. Η κατηγορία αυτή προϊόντων καταγράφει «συγκυριακή συμπεριφορά», 
δηλαδή υπάρχουν χρονιές που δεν εξάγεται καμία ποσότητα από αυτό το προϊόν, ενώ άλλες χρονιές 
εξάγεται ένα πολύ μεγάλο ποσοστό της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών της συγκεκριμένης 
χρονιάς.  

- HS: 520100: Βαμβάκι: Πρόκειται γι ένα από τα παραδοσιακώς εξαγόμενα στην Ιαπωνία προϊόντα, με 
μερίδια επί του συνόλου της αξίας ελληνικών εξαγωγών, πάνω από 10%. Το 2018 το μερίδιο του 
προϊόντος αυτού μειώθηκε στο 7,38% από 13% το προηγούμενο έτος και 16% το 2016, ωστόσο, εάν 
απαλείψουμε τον συγκυριακό παράγοντα, το μερίδιο αντιστοιχεί στο 20,68%, δηλαδή στο 1/5 της 
συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών στην Ιαπωνία για το έτος 2018.  

- HS:300490:Φάρμακα (όχι αντιβιοτικά): Το προϊόν αυτό κατέγραψε ετήσια μείωση της τάξεως του 
37,82% σε συνέχεια μείωσης το 2017 της τάξεως του 45% σε σχέση με το έτος 2016. Αντιθέτως, 
ελαφρά αύξηση της αξίας εξαγωγών για το έτος 2018, σημειώθηκε για το προϊόν «Αντιβιοτικά» 
(HS:300420), από 137, 097 εκ. Γιέν το 2017, σε 197,933 εκ. Γιέν το 2018, που αντιστοιχεί σε 
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ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 0,61%. Η αξία εισαγωγών του προϊόντος αυτού το 2016, ήταν 
390,767 εκ. Γιέν.  

-  

- HS:300490. Προφίλ Αλουμινίου: Ένα από τα πλέον παραδοσιακά προϊόντα που εξάγονται στην 
Ιαπωνία με μερίδια επί της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών στην Ιαπωνία, της τάξεως του 
5%. Το προϊόν αυτό, κατέγραψε μείωση -20% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ το 2017 είχε 
καταγράψει αύξηση της τάξεως του 20% περίπου, σε ετήσια βάση.  

- HS:150910:Παρθένο Ελαιόλαδο: Το πλέον παραδοσιακό αυτό εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδος, 
κατέγραψε αύξηση της τάξεως του 12% σε σχέση με το προηγούμενο έτος , στα 551,743 εκ. Γιέν, 
ωστόσο η τιμή αυτή της αξίας εξαγωγών του το 2018, είναι χαμηλότερη από εκείνη του 2017. 
Γενικότερα το ελληνικό παρθένο ελαιόλαδα δεν καταγράφει την αναμενόμενη αύξηση, παρά το 
γεγονός ότι η συνολική εισαγόμενη αξία ελαιόλαδου στην Ιαπωνία, αυξήθηκε το 2018. 

- HS:760700: Αργίλιο και φύλλα και  ταινίες αργιλίου: Το προϊόν αυτό, καταγράφει αυτξητική τάση την 
τελευταία τριετία, από 335,442 εκ. Γιέν το 2016, σε 469,208 εκ. Γιέν το 2017 και 548,100 εκ, Γιέν το 
2018. Ο ρυθμός αύξησή το 2018 είναι της τάξεως του 16,81% σε ετήσια βάση και είναι ένα από τα 
πλέον δυναμικά εξαγωγικά μας προϊόντα που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της ιαπωνικής αγοράς. 
Όσον αφορά στα μερίδια του προϊόντος αυτού επι της συνολικής αξίας των ελληνικών εξαγωγών, 
καταγράφει αύξηση από 3% το 2016, σε 4,3% το 2017 και 6,5% το 2018, εάν απαλείψουμε τον 
συγκυριακό παράγοντα. 

- HS:20870: Ροδάκινα κονσέρβα: Πρόκειται για το σημαντικότερο ελληνικό εξαγωγικό προϊόν στην 
κατηγορία τροφίμων, στην Ιαπωνία. Η αξία εξαγωγών του προϊόντος αυτού καταγράφεται αυξητική, 
με ετήσιο ρυθμό το 2018 της τάξεως του 8,19% και μερίδια πεπί της συνολικής αξίας των ελληνικών 
εξαγωγών στην Ιαπωνία, της τάξεως του 4% και άνω.  

- HS:20897: Φρουτοσαλάτες. Παρομοίως και αυτό το προιόν, όπως και τα ροδάκινα σε κονσέρβα, 
καταγράφει αυξητικούς ετήσιους ρυθμούς μεταβολής, όσον αφορά στην αξία εξαγωγής του στην 
Ιαπωνία 

- Από τα λοιπά παραδοσιακώς εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα στην Ιαπωνία, πολύ σημαντική μείωση 
της αξίας εξαγωγών σε σχέση με το προηγούμενο έτος, καταγράφηκε για τα προϊόντα «Καπνά» 
(HS:20897) της τάξεως του -74,34%, «Ακατέργαστα μάρμαρα» (-29,63%), «Νωποί ιχθύες» (-30,75%), 
«βαμβακόσπορος» (-63,22%), «πλάκες μαρμάρων» (-25,62%), «ελιές» (-29,73%). 

- Αύξηση, όσον αφορά στην ετήσια μεταβολή της αξίας εξαγωγών, κατέγραψαν τα παραδοσιακώς 
εξαγόμενα στην Ιαπωνία, ελληνικά προϊόντα: «Οίνοι» (7,72%), «Χαλιά» (10,51%), «Μέλι» (9,61%), 
αλλά σε πολύ μικρές ποσότητες 

- Τέλος, επισημαίνουμε την μείωση της αξίας εξαγωγών στα ελληνικά «τυριά» , κατά 1,78% από 48,3 
εκ. Γιέν το 2017 σε 47, 5 εκ. Γιέν το 2018  
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3.1.1.3 Εισαγωγές ιαπωνικών προϊόντων στην Ελλάδα 

 

Πίνακας 16: Εισαγωγές στην Ελλάδα από την Ιαπωνία  – μεγάλες κατηγορίες (σε χιλ. Γιέν) 
 

Πηγή: Τελωνειακή Αρχή Ιαπωνίας (japan customs) 

 

 

 

 

 2016 2017 2018  
Μεταβολή 
στην αξία 

2ψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης ονοματολογίας 

Αξία 
% στο 
σύνολο 

Αξία 
% στο 
σύνολο 

Αξία 
% στο 
σύνολο 

 

89-Δεξαμενόπλοια 0  0  22631732 48,71% - 

87-αυτοκίνητα οχήματα, 
ελκυστήρες, ποδήλατα , 

μοτοσυκλέτες άλλα οχήματα, 
μέρη και εξαρτήματα τους 

3443055 14.82% 6638963 24.57% 8237786 17.73% 24.08% 

84- Τουρμπίνες ατμού, 
ατμομηχανές, μηχανές 

εσωτερικής καύσεως , ντιζελ 
κλπ και εξαρτήματα αυτών 

4167418 17.93% 10603514 39.24% 7424060 15.98% -29.98% 

        

72-πλάκες ανοξείδωτου 
χάλυβα 

4949012 21.30% 1714380 6.34% 2432472 5.24% 41.89% 

85-Ηλ/κές μηχανές και 
εξαρτήματα 

685349 2.95% 3277688 12.13% 775978 1.67% -76.33% 

40-Προιόντα από καουτσούκ 848543 3.65% 777101 2.88% 812433 1.75% 4.55% 

90- Όργανα και συσκευές 
οπτικής, φωτογραφίας ή 

κινηματογραφίας, όργανα 
μέτρησης, όργανα και 

συσκευές ιατροχειρουργικής 
Μέρη και εξαρτήματα  αυτών. 

446827 1.92% 501286 1.86% 530678 1.14% 5.86% 

39-Προιόντα από πλαστικό 174688 0.75% 196222 0.73% 443056 0.95% 125.79% 

96-Μελανοδοχεία και τα 
σχετικά , κασέτες μελάνης, 
στυλό, είδη καπνιστού κλπ 

461360 1.99% 305469 1.13% 440034 0.95% 44.05% 

        

30-Φαρμακευτικό υλικό 307963 1.33% 133304 0.49% 211507 0.46% 58.67% 

73-Προιόντα κατ/σμένα από 
σίδηρο 

485798 2.09% 190010 0.70% 180723 0.39% -4.89% 

82 161083 0.69% 128543 0.48% 171320 0.37% 33.28% 

54 Υφάσματα        

95-Εξ/ισμός κυνηγιού και 
ψαρέματος 

91451 0.39% 73617 0.27% 71021 0.15% -3.53% 

Λοιπά 7017453  2479903  24728932 - - 

Σύνολο 23240000 100 27020000 100 46460000 100 71,94% 
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Πίνακας 17: Εισαγωγές στην Ελλάδα από την Ιαπωνία  – ανά προϊόν (σε χιλ. Γιέν) 

 2016 2017  2018  

        
6 ψήφιο κεφάλαιο 
συνδυασμένης 
ονοματολογίας  

(στην Ιαπωνία τα τελευταία τρία 
ψηφία μετά την εξαψήφια 

κατάταξη, διαφέρουν από τα 
αντίστοιχα στην ΕΕ) 

Αξία %  
στο 

σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία %  
στο 

σύνολο 

 

890120 Δεξαμενόπλοια 0 - 0 - 22631732 48,712% - 

870322 Αυτοκίνητα μικρού 
μεγέθους 

548135 2.348% 2046487 7.573% 2802335 6,032%   36.93% 

870895 Εξαρτήματα 
μοτοσυκλετών 

108380 0.464% 1873803 6.934% 1869173 4,023%   -0.25% 

722540 Κραμματοποιημένος 
χάλυβας θερμής έλασης  

1947696 8.345% 956338 3.539% 1555323 3,348%  62.63% 

840600 Τουρμπίνες ατμού 7560 0.032% 5401074 19.989%  1476432 3,178% -72,66% 

841370 Εξαρτήματα αντλιών 3190 0.014% 733359 2.714% 1139432 2,453%   55.37% 

840999 Εξαρτήματα 
ντιζελιμηχανών 

769091 3.295% 884159 3.272% 953473 2,052%     7.84% 

720851 Θερμαινόμενο σίδηρο 0 - 403781 1.494% 716931 1,543%   77.55% 

870340 Άλλα  Οχήματα 0 - 449378 1.663% 627473 1,351%    39.63% 

870332 Αυτοκίνητα 
ντιζελοκίνητα μεσαίου 
μεγέθους 

718048 3.076% 219720 0.813% 618142 
1,330% 181.33% 

284210 Πυριτικά άλατα 
μετάλλων 

0 - 1026357 3.798% 615157 1,324% -40.06% 

871150 Μοτοσυκλέτες 502925 2.155% 579269 2.143% 595776 1,282% 2.85% 

871140 Μοτοσυκλέτες 400643 1.717% 558934 2.068% 513506 1,105% -8.13% 

840721 Βενζινοκινητήρες 587444 2.517% 590566 2.185% 492969 1,061% -16.53% 

401110 Ελαστικά 
αυτοκινήτων 

427359 1.831% 371312 1.374% 460717 
0,992% 24.08% 

870323 Αυτ/ητα μεσαίου 
μεγέθους 

204405 0.876% 189853 0.702% 436273 0,939% 129.80% 

961210 Γραφ/χανές, 
πληκ/λόγια κλπ 

384382 1.647% 224769 0.831% 364690 0,785% 62.25% 

846781 Αλυσίδες 190259 0.815% 333194 1.233% 312640 0,673% -6.17% 

391990 Αυτοκόλλητα 
πλαστικά ρολά 

27539 0.118% 27539 0.101% 339431 0,731% 1132.5% 

300510 Αυτό/λητοι ιατρικ. 
επίδεσμοι  

304275 1.304% 133304 0.493% 209794 0,452% 57.38% 

848330 Περιβλήματα 
εδράνων, σφαίρες με άξονες -
ρουλεμάν  

202653 0.868% 148376 0.549% 191072 
0,411% 28.78% 

870193 Ρυμουλκά 
αυτοκινήτων 

0 0.000% 48290 0.178% 171675 0,370% 255.51% 

722020  πλάκες ανοξείδωτου 
χάλυβα 

369677 1.584% 352794 1.305% 157251 0,338% -55.43% 

901490 Εξαρτ. μηχανών 
πλοήγησης 

86366 0.370% 125455 0.464% 143827 0,310% 14.64% 

845811 Αριθμ. Ελεγχ. 
φρεζοδράπανα  

70186 0.301% 47208 0.174% 136848 0,295% 189.88% 
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Πηγή: Τελωνειακή Αρχή Ιαπωνίας (japan customs) 

           Η συνολική ετήσια μεταβολή της αξίας εξαγωγών της Ιαπωνίας προς την Ελλάδα το έτος 2018, 

ήταν της τάξεως του 41,84% λόγω συγκυριακής αύξησης της συνολικής αξίας εξαγωγών του 

προϊόντος  «Δεξαμενόπλοια» (HS:890120) )(πρβλ. Πίνακες 16 και 17). Η πραγματική μεταβολή της 

αξίας των ιαπωνικών εξαγωγών στην Ελλάδα, προκύπτει εάν απαλείψουμε την επίδραση του 

συγκυριακού παράγοντα, οπότε προκύπτει ότι η αξία ιαπωνικών εξαγωγών στην Ελλάδα, κατέγραψε 

μείωση  της τάξεως του 16,25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 

          Ο βαθμός συγκέντρωσης των ιαπωνικών εξαγωγών στην Ελλάδα είναι σχετικά χαμηλός, αφού το 

35% της  συνολικής αξίας  εξαγωγών της Ιαπωνίας για το 2018, αντιστοιχεί σε 25 προϊόντα, με το 

υπόλοιπο 65% να  αντιστοιχεί σε μεγάλο αριθμό προϊόντων, σχετικά χαμηλής αξίας εισαγωγών, δηλαδή 

μεγάλου αριθμού προϊόντων που εισάγονται στην Ελλάδα σε μικρές ποσότητες.    

           Χαρακτηριστικό των ιαπωνικών εξαγωγών στην Ελλάδα για το έτος 2018, είναι η παρουσία νέων 

προϊόντων  και η «υποχώρηση» παραδοσιακών (πχ. Τουρμπίνες ατμού ). 

            Το 15% της συνολικής αξίας των ιαπωνικών εξαγωγών στην Ελλάδα για το έτος 2018, αφορά 

οχήματα, αυτοκίνητα κάθε είδους και μοτοσυκλέτες, ενώ το 5,5% αφορά σε προϊόντα χάλυβα, και 

σιδήρου είτε σε πλάκες είτε σε ράβδους.  

              Σημαντική μείωση της τάξης του -72,66% σημειώθηκε για το προϊόν «τουρμπίνες ατμού», ενώ 

ετήσια μείωση της αξίας εξαγωγών της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, της τάξης του -55%,  καταγράφηκε για 

το προϊόν «πλάκες ανοξείδωτου χάλυβα»  

               Από τα 30 εξαγόμενα ιαπωνικά προϊόντα στην Ελλάδα, η αξία εξαγωγών τους αυξήθηκε για τα 

23 και μειώθηκε για τα επτά (7).   

               Επιπλέον, παρατηρείται αύξηση της αξίας εισαγωγών για τα αυτοκίνητα μικρού μεγέθους 

(37%) και για τα ντιζελοκίνητα αυτοκίνητα μεσαίου μεγέθους (181%) εισαγωγών στα αυτοκίνητα 

μικρού κυβισμού, ενώ μεγάλη μείωση της τάξεως του -7,66% καταγράφεται για το προϊόν 

«τουρμπίνες ατμού» και μείωση της τάξεως του 55% για το προϊόν  «πλάκες από χάλυβα».  

 

 

 

 

 

 

846789 Εργαλεία χειρός 65713 0.282% 104542 0.386% 121372 0,261% 16.10% 

847989 26385 0.113% 14899 0.055% 120730 0,260% 710.32% 

851020 121536 0.521% 100893 0.373% 120643 0,260% 19.58% 

540761 Υφάσματα από 
συνθετικά νήματα  

34166 0.146% 75232 0.278% 107399 0,231% 42.76% 

846880 0 - 0 - 104850 0,226% - 

Λοιπά  15231987 65.260% 899115  33.305% 6352934 13,674% - 

Σύνολο 
 
23340000 
 

100% 
 
27020000 
 

100% 
 
46460000 
 

 
100% 

 
41,842% 

Σύνολο χωρίς την αξία του 
προϊόντος 
«Δεξαμενόπλοια»  

 
23340000 
 

100% 
 
27020000 
 

100% 
 
23828268 
 

 
100% 

 
-11.812% 
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3.1.1.4 Εμπόριο υπηρεσιών 

Πίνακας 18: Ισοζύγιο υπηρεσιών 

 2014 2015 2016 2017 

Εισπράξεις (αξία) 163790 162637 175807 186371 

Πληρωμές (αξία) 192423 178587 186183 192841 

Ισοζύγιο υπηρεσιών (αξία) -28633 -15950 -10376 -6470 

Πηγή: ΟΟΣΑ, εκ.$ 

 

Πίνακας 19: Εισπράξεις της Ελλάδας από την Ιαπωνία 

 2016 2017 Μεταβολή 
στην αξία 

Υπηρεσίες με βάση την 
κωδικοποίηση EBOPS 2010 ή 
BPM6 

Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

 112 0,3% 172 0,4% 53,57% 

Πηγή: ΟΟΣΑ, εκ.$ 

 

Πίνακας 20: Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από την Ιαπωνία 

 2014 2015 2016 2017 

Αφίξεις από τη (χώρα) στην Ελλάδα 86393 66255 45201 57665 

Ποσοστό στο σύνολο των αφίξεων 0,72% 0,51% 0,34% 0,38% 

Μεταβολή - -30% -46% 21,5% 

Πηγή:  

 

Πίνακας21: Πληρωμές της Ελλάδας στην Ιαπωνία 

 2016 2017 Μεταβολή 
στην αξία 

Υπηρεσίες με βάση την 
κωδικοποίηση EBOPS 2010 ή 
BPM6 

Αξία % στο 
σύνολο 

Αξία % στο 
σύνολο 

 

 43 0,2% 51 0,2% 18,6% 

Πηγές: ΟΟΣΑ, εκ.$ 
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Ελληνική εταιρεία Επενδυτής

Χώρα 

προέλευση

ς

Επωνυμία 

ιαπωνικής 

εταιρείας

Δραστηριότητα
Συμμετοχή 

%

1 FOLLI FOLLIE 

GROUP

Απ' ευθείας Ελλάδα FOLLI-FOLLIE 

JAPAN Ltd.

Import and trade of jewelry and fashion 

accessories.fashion accessories.

50,00%

2 BIOKARPET S.A. 

INDUSTRIAL AND

COMMERCIAL 

ENTERPRISES

Απ' ευθείας Ελλάδα BIOJAPAN Ltd. Joint Venture with local partner for 

trading of BIOKARPET products 

(carpets). Established in 1990 with a 

share capital of 10 mil. Yen. 

41,66%

3 NEON ENERGY - 

RAMPILION S.A.

Απ΄ευθείας 

και μέσω φυσ. 

προσώπων

Ελλάδα ECO ENERGY 

SYSTEMS JAPAN 

Co.

Projects for photovoltaic energy 100,00%

4 REAL CONSULTING 

S.A.

INCADEA Plc Βρεταννικοί 

Νήσοι

INCADEA JAPAN 

KK

Suport for ERP (Enterprise Resource 

Planning) systems

29,15%

1 HELIC Απ' ευθείας Ελλάδα HELIC Japan Sales & distribution office 100%

2 AMPHITRYON Απ' ευθείας Ελλάδα AMPHITRYON 

JAPAN

Sale of tourirm related services and 

packages in Greece

100%

3 TRIAENA TOURS & 

CONGRESS S.A.

Απ' ευθείας Ελλάδα MEDETOURS K.K. 

Ltd.

Subsidiary of Hotelbeds S.L. since 

2004

Travel office and tourism services

8 NanoPhos Απ' ευθείας Ελλάδα NanoPhos Japan Nanotechnology Dyes, paints and 

insulating materials

100,00%

Γραφείo αντιπροσωπείας - πωλήσεων

Πηγή: Enterprise Greece, Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο

Συμμετοχή ελληνικών νομικών προσώπων σε ιαπωνικές εταιρείες (2017)

3.2. Άμεσες επενδύσεις 

3.2.1 Επενδύσεις της Ελλάδας στην Ιαπωνία  
             

            Οι ελληνικές επενδύσεις στην Ιαπωνία υπολογίζονται μόλις σε 10  εκατομμύρια Ευρώ περίπου. 

Αφορούν δραστηριότητες, όπως το κόσμημα, η ανάπτυξη λογισμικού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, 

ο τουρισμός, η προώθηση βιομηχανικών προϊόντων και τα προϊόντα νανοτεχνολογίας. 

           Το 2017  έκλεισαν τα 11 καταστήματά της Apivita, λόγω αναστολής της λειτουργίας  της 

ιαπωνικής εταιρείας που την είχε εξαγοράσει.  

           Στον κατωτέρω πίνακα, καταγράφεται η συμμετοχή ελληνικών νομικών προσώπων σε ιαπωνικές 

εταιρείες 
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3.2.2 Επενδύσεις της Ιαπωνίας στην Ελλάδα  

  
             Η αξία των ιαπωνικών επενδύσεων στην Ελλάδα εκτιμάται ότι ανερχόταν σε περίπου €30εκ. το 

2016. Πλέον πρόσφατη, είναι η εγκατάσταση στην Ελλάδα της εταιρείας  Landis-Gyr, ελβετικής 

θυγατρικής της ιαπωνικής Toshiba και η ίδρυση εταιρείας στην Ελλάδα από την GLO για την παροχή 

μετεωρολογικών υπηρεσιών σε ναυτιλιακές εταιρείες. Η Japan Tobacco Ltd. απέκτησε τον έλεγχο της 

ελληνικής ΣΕΚΑΠ μέσω της εξαγοράς της ρωσσικής εταιρείας Donskoy Tabak.  

Πίνακας 22: Επενδύσεις της Ιαπωνίας  στην Ελλάδα 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Ροές n/a n/a n/a n/a n/a 

Απόθεμα 28,9 43,0 42,4 42,1 n/a 
        Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος 

                Οι δραστηριότητες των ιαπωνικών εταιρειών αφορούν μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων, όπως 

πχ. βιομηχανία μετάλλων (Sumitomo Corporation), παραγωγή εσωτερικών μερών συσσωρευτών ξηρού 

τύπου (Tosoh Corporation), κατασκευή φερμουάρ (ΥΚΚ Group), εμπορία προϊόντων αλουμινίου 

(Furukawa-Sky Aluminium Corp.), εκτυπώσεις (Toppan Printing Co Ltd), μηχανολογικό εξοπλισμό (SMC 

Corporation), βαφές πλοίων (Chugoku Paints), βιομηχανική και εμπορική ανάπτυξη (Mitsui Corp.),  

ναυτιλία (Itochu, Mitsubishi).  

                Σημαντικός τομέας δραστηριότητας, αφορά στη Ναυτιλία. Ωστόσο μόνον η ναυπηγική 

Sumitomo και η εμπορική Fujitsu Trading διατηρούν γραφεία αντιπροσωπείας, με αντικείμενο την 

εξασφάλιση εργασιών για τις ιαπωνικές μητρικές εταιρείες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ναυπήγηση πλοίων 

και την πώληση συναφούς εξοπλισμού. 

                  Θυγατρική εταιρεία στην Ελλάδα έχει εκδηλώσει πρόθεση να ιδρύσει η εταιρεία H.I.S. 

(τουρισμός) θέτοντας την ελληνική εταιρεία υπό τον έλεγχο της θυγατρικής της στην 

Κωνσταντινούπολη. Έχει ξεκινήσει την διαδικασία από τουλάχιστον 7-8 έτη, χωρίς ωστόσο να έχει 

προχωρήσει, ακόμη, στο τελικό βήμα.  

                  Προσφάτως, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον, στους τομείς της «ιχθυοκαλλιέργειας», της 

εγκατάστασης μονάδων ”cool logistics” και στον τομέα του “real estate”.  
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3.3. Θεσμικό πλαίσιο οικονομικής συνεργασίας Ελλάδας - Ιαπωνίας 
 

A. Διμερές συμβατικό πλαίσιο Ελλάδας – Ιαπωνίας 

Αεροπορική Συμφωνία Ελλάδος – Ιαπωνίας (ΦΕΚ Α' 179/28.8.1975) υπεγράφη το 1973. Η 

συμφωνία αυτή είναι σε ισχύ, χωρίς όμως να υπάρχει πλέον απ’ ευθείας αεροπορική σύνδεση. 

Δεν υφίσταται διμερής Συμφωνία Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Ελλάδος - Ιαπωνίας. Τον 

Δεκέμβριο 2018, πραγματοποιήθηκε στο Τόκυο, συνάντηση εμπειρογνωμόνων μεταξύ των δύο 

χωρών, για την προώθηση σχετικής συμφωνίας. Η επόμενη συνάντηση αναμένεται εντός του 2019.  

Αμυντική συνεργασία: Έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες για συνεργασία στον τομέα  του 

αμυντικού εξοπλισμού, και έχει υπογραφεί TOR με την Γενική Γραμματεία Εξοπλισμών του 

Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με την ευκαιρία των συζητήσεων και ανταλλαγής επισκέψεων τόσο 

στελεχών της Ιαπωνίας όσο και στελεχών της Ελλάδας, με την ευκαιρία των διμερών συζητήσεων 

σχετικά με το ιαπωνικό αμφίβιο πυροσβεστικό αεροσκάφος US-2, τις δυνατότητες πιστοποίησής 

του στην Ελλάδα, την τοποθέτηση σε αυτό ελληνικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού κτλ.  

B. Εκκρεμή Διμερή πρωτόκολλα 

Προϊόντα χοιρινού κρέατος: Αναμένουμε τους επιθεωρητές στην Ελλάδα, ωστόσο η ιαπωνική 

πλευρά δεν θεωρεί την χώρα μας ως «χώρα προτεραιότητας», ενώ εμείς έχουμε τονίσει με κάθε 

τρόπο ότι πρόκειται για θέμα άμεσης προτεραιότητας για την Ελλάδα.  

Ακτινίδια: Εκκρεμεί η απάντηση της ιαπωνικής πλευράς για την συνέχιση των διαπραγματεύσεων. 

Η Ιαπωνία πραγματοποιεί εισαγωγές ακτινιδίων αξίας άνω των €200 εκ. ετησίως, σε ποσοστό 98% 

από την Νέα Ζηλανδία. Εκτιμούμε ότι η Ελλάδα είναι σε θέση να αποσπάσει άμεσα ποσοστό 

τουλάχιστον 1%-2% της αγοράς, που αντιστοιχεί σε €2 εκ. έως €4 εκ. 
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3.4 Απολογισμός δράσεων οικονομικής διπλωματίας 2018 

1 Τρόφιμα 

(Δεν ήταν όλες οι 

δράσεις 

καταγραμμένες 

στον 

προγραμματισμό. 

Πραγματοποιήθηκ

αν μετά) 

Υποστήριξη της Εθνικής Συμμετοχής στην Διεθνή Έκθεση Τροφίμων 

FOODEX JAPAN (6-9/3/2018) 

Διοργάνωση σεμιναρίου με Ιάπωνες ειδικούς για την προώθηση ΠΟΠ 

προϊόντων (φέτα, ελαιόλαδο) – 23/4/2018 

Διοργάνωση έκθεσης μεσογειακών προϊόντων με την συμμετοχή 7 

εισαγωγικών εταιρειών ελληνικών τροφίμων και ποτών, ειδών δώρων, 

κοσμημάτων στο πολυκατάστημα Daimaru (9/5/2018) 

Παρουσίαση της ελληνικής κουλτούρας και γαστρονομίας (Fukushima, 

18/10/2018) 

Υποστήριξη Σεμιναρίου Εξτρα Παρθένου Ελαιολάδου Goutis από Ολυμπία 

- Ενέργειες δικτύωσης (4/9/2018) 

Επιχειρηματική Αποστολή Ελληνο-Γερμανικού Επιμελητηρίου (20/9/2018) 

Σεμινάριο "Geographical indications and EU-Japan Economic 

PartnerhipAgreement"  -  Οργάνωση συμμετοχής Ιαπώνων εισαγωγέων 

ελληνικών ΠΟΠ Προιόντων στο σεμινάριο που διοργανώθηκε από την 

Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ιαπωνία (26/9/2018) 

Σεμινάριο για την προστασία των προϊοντων Π.Ο.Π. - Π.Γ.Ε. Με σκοπό 

διευκρινίσεις για το καθεστώς προστασίας της φέτας και ταν άλλων 

ελληνικών Π.Ο.Π. - Π.Γ.Ε. Υπό την νέα Συμφωνία Ε.Ε. - Ιαπωνίας 

(26/9/2018) 

GI Cheese Festival –  Οργάνωση της προβολής φέτας ως  τυπικού 

ευρωπαϊκού προϊόντος το οποίο προστατεύεται στο πλαίσιο της νέας 

Συμφωνίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας (29/9/2018) 

Σεμινάριο. Διευκρινίσεις για το καθεστώς προστασίας της φέτας και των 

άλλων ελληνικών Π.Ο.Π. - Π.Γ.Ε. Υπό την νέα Συμφωνία Ε.Ε. – Ιαπωνίας 

(09/11/2019) 

Συνεργασία με EU Japan Industrial Center - Διευκρινίσεις για την 

προστασία ελληνικού γιαουρτιού, καθεστώτος επενδύσεων υπό την νέα 

Συμφωνία Ε.Ε. - Ιαπωνίας (20/11/2018) 

IKEBANA Charity Bazaar - Οργάνωση του ελληνικού περιπτέρου, προβολή 

των ελληνικών τροφίμων (19/12/2018) 

Κλαδικές μελέτες – έρευνα αγοράς για: 

Ελαιόλαδο 

Ελιές 

Τυροκομικά – ιδίως φέτα 

2 Οίνος Διοργάνωση σεμιναρίου για την εκπαίδευση εκπαιδευτών για τον 
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ελληνικό αμπελώνα (3/3/2018) 

Γευσιγνωσία - σεμινάρια masterclass (23/4/2018) 

3 Μαστίχα Σεμινάριο προώθησης μαστίχας (5/2/18) 

4 Διαστημική 

τεχνολογία 

Japan Aerospace Tokyo - Ενέργειες δικτύωσης αποστολή προσκλήσεων σε 

εισαγωγείς και ξένους θεσμικούς φορείς, διοργάνωση Β2Β για τις 

ελληνικές εταιρίες (28-30/11/2018) 

6 Καλλυντικά Υποστήριξη ελληνικών εταιριών που συμμετείχαν στην Έκθεση COSME 

TOKYO (24-26/1/2018) 

7 Τουρισμός Workshop για tour operators για την προώθηση του ελληνικού τουρισμού 

(19/3/2018) 

EU Tourism Workshop “Travel During Christmas” - Οργάνωση του 

ελληνικού περιπτέρου (παρουσίαση τουριστικών προορισμών, ελληνικής 

γαστρονομίας) (4/12/2018) 

IKEBANA Charity Bazaar - Οργάνωση του ελληνικού περιπτέρου, προβολή 

των ελληνικών τροφίμων (19/12/1018) 

8 Επενδύσεις 

(Δεν ήταν στον 

προγραμματισμό. 

Πραγματοποιήθηκ

αν μετά) 

Παρουσίαση της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού -  προσέλκυση 

επενδύσεων (18/7/2018) 

Tokyo International Conference on African Development – TICAD Seminar, 

Συνέδριο για την συνεργασία και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες Ιαπωνίας – 

Αφρικής, ενέργειες δικτύωσης (4/10/2018) 

Παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα στον φορέα Japan 

Overseas Investment – Προπαρασκευαστικές ενέργειες για οργάνωση 

σεμιναρίου με θέμα τις ιαπωνικές επενδύσεις στην Ελλάδα - Συζήτηση για 

επενδυτικά σχέδια της NEC στην Ελλάδα (24/10/2018)  

Παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα στην εταιρία NEC 

CORPORATION (03/11/2018) 

Συνεργασία με EU Japan Industrial Center - Διευκρινίσεις για την 

προστασία ελληνικού γιαουρτιού, καθεστώτος επενδύσεων υπό την νέα 

Συμφωνία Ε.Ε. - Ιαπωνίας (20/11/2018) 

9 Δομικά Υλικά 

(Δεν ήταν στον 

προγραμματισμό. 

Πραγματοποιήθηκ

ε μετά) 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ JAPAN HOME AND BUILDING SHOW - Ανεύρεση 

επιτόπιων συνεργατών, ενέργειες δικτύωσης (αποστολή προσκλήσεων σε 

εισαγωγείς και ξένους θεσμικούς φορείς, διοργάνωση Β2Β για τις 

ελληνικές εταιρίες, 23/11/2018) 

 
1.1. Άλλες ενέργειες, πέραν αυτών που δηλώθηκαν στο κεφάλαιο 1.1. 
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1.2.1 Δράσεις που πραγματοποιήθηκαν για προσέλκυση Επενδύσεων και επιχειρηματική 
συνεργασία 

 Παρουσίαση της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού -  προσέλκυση επενδύσεων 
(18/7/2018) 

 Tokyo International Conference on African Development – TICAD Seminar, Συνέδριο για την 
συνεργασία και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες Ιαπωνίας – Αφρικής, ενέργειες δικτύωσης 
(4/10/2018) 

 Παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα στον φορέα Japan Overseas Investment – 
Προπαρασκευαστικές ενέργειες για οργάνωση σεμιναρίου με θέμα τις ιαπωνικές επενδύσεις 
στην Ελλάδα - Συζήτηση για επενδυτικά σχέδια της NEC στην Ελλάδα (24/10/2018)  

 Παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα στην εταιρία NEC CORPORATION 
(03/11/2018) 

 Συνεργασία με EU Japan Industrial Center - Διευκρινίσεις για την προστασία ελληνικού 
γιαουρτιού, καθεστώτος επενδύσεων υπό την νέα Συμφωνία Ε.Ε. - Ιαπωνίας (20/11/2018) 

Το τελευταίο τετράμηνο 2018 (01.09.2018-31.12.2018) προγραμματίσαμε 14 επιπλέον συμπληρωματικές 

δράσεις, οι οποίες και υλοποιήθηκαν χωρίς κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο,, γεγονός που σημαίνει 

ότι το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, πραγματοποίησε συνολικά 30 δράσεις το έτος 2018, εκ των οποίων οι 16 (το 

55% επί του συνόλου) πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τετράμηνο. Δηλαδή το διάστημα 01/09/2018 έως 

31/12/2018 πραγματοποιήθηκε μία (1)  δράση για κάθε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και μάλιστα χωρίς το 

Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο να διαθέτει επιτόπιο προσωπικό. 

             Συγκεκριμένα, το τελευταίο τετράμηνο 2018 (01.09.2018-31.12.2018), πραγματοποιήθηκαν 

επιπροσθέτως του αρχικού προγραμματισμού, οι κατωτέρω δεκατέσσερις  (14) δράσεις:  

1) Σεμινάριο Εξτρα Παρθένου Ελαιολάδου Goutis από την Ολυμπία (4/9/2018) 

      Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο  «Marriott Ginza Tobu» στην περιοχή Ginza 

του Τόκυο, διοργάνωσε η «Ένωση Γευσιγνωστών Ελαιόλαδου της Ιαπωνίας» (Sommelier Association 

Olive Oil of Japan), με την υποστήριξη  του Γραφείου ΟΕΥ Τόκυο (Α.Π.Φ.  330/ΑΣ 160/18.9.2018) 

2) Επιχειρηματική Αποστολή Ελληνο-Γερμανικού Επιμελητηρίου - διοργάνωση επιχειρηματικών 

συναντήσεων B2B για τις ελληνικές εταιρίες, ενέργειες δικτύωσης, (20/9/2018) 

       Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, διοργάνωσε την επιχειρηματική αποστολή του Ελληνο-Γερμανικού 

Επιμελητηρίου Βιομηχανίας και Εμπορίου, όσον αφορά στο σκέλος της Ιαπωνίας, προτείνοντας τον 

χώρο διεξαγωγής των συναντήσεων και προβαίνοντας στις σχετικές ενέργειες και διαδικασίες 

«κλεισίματος» της αίθουσας, προετοιμασίας του χώρου κτλ καθώς και στις ενέργειες προβολής της 

επιχειρηματικής αποστολής στο ιαπωνικό επιχειρηματικό κοινό, όπως και στην διοργάνωση του 

συνόλου των επιχειρηματικών συναντήσεων (B2B) κλπ  

3) Οργάνωση συμμετοχής Ιαπώνων εισαγωγέων ελληνικών Π.Ο.Π. - Π.Γ.Ε. Προϊόντων, στο «κλειστό» 

workshop "Geographical indications and EU-Japan Economic Partnership Agreement"  που 

διοργανώθηκε από την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ιαπωνία (26/9/2019).  

         Σε συνέχεια πρωτοβουλίας και καταλυτικής παρέμβασης μας στην εδώ Αντιπροσωπεία της ΕΕ, 

προστέθηκαν στον αρχικό κατάλογο προσκεκλημένων σε «κλειστό» workshop στις 26/9/2018 και οι 

στρατηγικοί διαμορφωτές των προτιμήσεων των Ιαπώνων καταναλωτών που υπέδειξε το Γραφείο 

ΟΕΥ Τόκυο, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην προώθηση των ελληνικών προϊόντων γεωγραφικών 

ενδείξεων (GI). Το  «κλειστό» workshop απευθύνονταν σε διαμορφωτές καταναλωτικών τάσεων, 
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ωστόσο είχαν προσκληθεί μόνο εκείνοι που εξυπηρετούσαν κυρίως Ιταλικά και Γαλλικά συμφέροντα 

καθώς και εισαγωγείς κυρίως γαλλικών και ιταλικών τυροκομικών προϊόντων. Τελικά, μετά την 

παρέμβαση μας, η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία και την Γαλλία, ήταν τα μόνα κράτη μέλη της Ε.Ε. που 

εκπροσωπήθηκαν στο Workshop. 

4) Οργάνωση συμμετοχής Ιαπώνων εισαγωγέων ελληνικών προϊόντων στο σεμινάριο "Geographical 

indications and EU-Japan Economic Partnership Agreement" (28/9/2019). 

        Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τόκυο, ανέλαβε την πρωτοβουλία να ενημερώσει για πρώτη φορά τους Ιάπωνες 

εισαγωγείς ελληνικών προϊόντων  και να οργανώσει την συμμετοχή τους στο σεμινάριο, δεδομένου ότι 

οι διοργανωτές (εδώ Αντιπροσωπεία ΕΕ) δεν τους είχαν προσκαλέσει, αφού είχαν επικεντρωθεί μόνο 

στους εισαγωγείς που γνώριζαν ή που αυτοί θεωρούσαν σημαντικούς. Επιπλέον, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. 

Τόκυο διευκρίνισε το καθεστώς προστασίας των ελληνικών Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε., ιδιαίτερα της φέτας, όσον 

αφορά στην προστασία της σε υπηρεσίες, διαφημίσεις, το διαδίκτυο, παραπλανητικές αναφορές, όταν 

συνοδεύεται με εκφράσεις όπως “είδους, τύπου, στυλ” καθώς και στις έννοιες της «πρότερης χρήσης» 

και της 7ετούς μεταβατικής περιόδου οι οποίες όμως δεν ισχύουν για τα ελληνικά κατοχυρωμένα Π.Ο.Π. 

- Π.Γ.Ε. Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τόκυο διευκρίνισε την νομική ευθύνη για εισαγωγή προϊόντων που 

αποσκοπούν στην παραπλάνηση του καταναλωτή όσον αφορά στα προϊόντα γεωγραφικών 

ενδείξεων(GI), την χρήση διαφορετικών δασμολογικών κωδικών για τα Π.Ο.Π.-Π.Γ.Ε., την προστασία 

προϊόντων που περιέχουν Π.Ο.Π. π.χ. φέτα με ελαιόλαδο σε γυάλινη συσκευασία κλπ. 

5) Οργάνωση ελληνικής συμμετοχής στο GI Cheese Festival-Προβολή της φέτας ως  τυπικού ευρωπαϊκού 

προϊόντος που προστατεύεται από τη Συμφωνία Ε.Ε. – Ιαπωνίας (29/9/2019).  

        Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τόκυο, παρά την αντίθετη εισήγηση, άδραξε την ευκαιρία και ανέλαβε την 

πρωτοβουλία προβολής ενώπιον κοινού 3000 καταναλωτών, της «φέτας», ως ένα από τα τέσσερα (4) 

χαρακτηριστικά τυροκομικά προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων (GI) της ΕΕ. Δεν είχε καταστεί δυνατή η 

συνδρομή των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων της Ελλάδας. Στην εκδήλωση αυτή, η ελληνική 

«φέτα» αναδείχθηκε το πλέον ελκυστικό από τα τέσσερα προβαλλόμενα τυροκομικά προϊόντα. 

Διοργανωτές ήταν: η «Ένωση Εισαγωγέων Τυρών Ιαπωνίας» (Japan Imported Cheese Promotion 

Association), σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα για τα προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων (GI) του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων της Ιαπωνίας με την υποστήριξη και της εδώ 

Αντιπροσωπείας της ΕΕ, καθώς και των Επαγγελματικών Ενώσεων των προβαλλόμενων προϊόντων, οι 

οποίες είχαν στείλει ειδικούς εμπειρογνώμονες από τις χώρες τους. Εκτός της «φέτας», προβλήθηκαν 

επίσης, τα τυριά «Asciago», «Comte», και «Grana Padano». Δεδομένου ότι ήταν η πρώτη προσπάθεια 

οργανωμένης προβολής στο ιαπωνικό καταναλωτικό κοινό των τυρών Γεωγραφικών Ενδείξεων από την 

ΕΕ και επομένως η «φέτα»  θα αποκτούσε προβάδισμα όσον αφορά στην αναγνωρισιμότητα της στην 

ιαπωνική αγορά ως ευρωπαϊκό προϊόν GI, υψηλού καταναλωτικού προφίλ, δεν ήταν δυνατόν να 

επιτρέψουμε να χαθεί αυτή η «χρυσή ευκαιρία» (momentum), στο πλαίσιο μάλιστα και της 

προτεραιότητας της ελληνικής κυβέρνησης για την ανάδειξη της «φέτας» στην ιαπωνική αγορά ως ένα 

από τα πλέον αντιπροσωπευτικά ευρωπαϊκά GI προϊόντα. 

6) Συμμετοχή στο Διεθνές Συνέδριο Tokyo International Conference on African Development – TICAD, για 

την συνεργασία και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες Ιαπωνίας – Αφρικής, ενέργειες δικτύωσης 

(4/10/2018)  

         Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τόκυο συμμετείχε στο Συνέδριο ανελλιπώς, συντάσσοντας μάλιστα λεπτομερή 

και αναλυτική αναφορά η οποία θα μπορούσε να αξιοποιηθεί πολλαπλώς. Επιπλέον, αξιοποιήσαμε την 

ευκαιρία δικτύωσης με πολύ σημαντικούς παράγοντες της ιαπωνικής επιχειρηματικής κοινότητας και 

του ιαπωνικού δικτύου αναπτυξιακής βοήθειας, ενώ καταγράψαμε λεπτομερώς τα έργα που 
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πραγματοποιούνται ή που έχουν προγραμματιστεί στις αφρικανικές χώρες. Επίσης, επεξεργασθήκαμε 

σχέδιο τριμερών συνεργασιών της Ιαπωνίας με την Ελλάδα και τις Αφρικανικές χώρες, στους τομείς 

στους οποίους εστιάζουν τα ιαπωνικά επενδυτικά σχέδια,  το οποίο μάλιστα προτάθηκε στην πολιτική 

ηγεσία κατά την επίσκεψη στην Ιαπωνία του Έλληνα ΥΠΕΞ. Πρόκειται για συμμετοχή σε προγράμματα 

υγειονομικής κάλυψης, διαχείρισης απορριμμάτων, συνδεσιμότητας εντός και εκτός της αφρικανικής 

ηπείρου, έργων ύδρευσης, υποδομών, διαχείρισης απορριμμάτων, εκπαίδευσης, μεταφοράς 

τεχνογνωσίας κλπ . 

7) Συνεργασία με EU Japan Industrial Center-Διευκρινίσεις για την προστασία ελληνικού γιαουρτιού, 

καθεστώτος επενδύσεων υπό την νέα Συμφωνία Ε.Ε. – Ιαπωνίας (20/11/2018) 

        Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, ανέλαβε την πρωτοβουλία συνεργασίας με το EU Japan Industrial Center 

για  σε ότι αφορά στα τέσσερα βασικά ζητήματα που  θα προκύψουν μετά την θέση σε ισχύ της εν 

θέματι συμφωνίας, και τα οποία αφορούν στην Ελλάδα, δηλαδή: (i) στο νέο καθεστώς προκήρυξης 

Διεθνών Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, (ii) στο καθεστώς προστασίας του καταναλωτή που θα ισχύει 

στο εξής (iii)  στο καθεστώς που θα ισχύσει όσον αφορά στην γεωγραφική προέλευση των προϊόντων 

που θα διακινούνται στην νέα αγορά των 600 εκ. καταναλωτών και (iv) στην διαμόρφωση του 

καθεστώτος των άλλων προϊόντων Γεωγραφικών Ενδείξεων (GI) τα οποία δεν συγκαταλέγονται 

μεταξύ των 210 που προβλέπονται ρητώς στην Συμφωνία.  

  

8) Διεθνής Έκθεση JAPAN HOME AND BUILDING SHOW (κατασκευαστικός τομέας, δομικά υλικά) στο 

πλαίσιο χρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. προγράμματος EU GREEN GATEWAY TO 

JAPAN(23/11/2018).  

        Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, ανέλαβε την υποστήριξη των ελληνικών εταιριών οι οποίες συμμετείχαν 

στην έκθεση, τους εξασφάλισε επιτόπιους συνεργάτες,  προέβη σε ενέργειες δικτύωσης (πχ αποστολή 

προσκλήσεων σε εισαγωγείς και ξένους θεσμικούς φορείς) και διοργάνωσε επιχειρηματικές 

συναντήσεις Β2Β για τις ελληνικές εταιρίες. 

9) Οργάνωση παρουσίασης επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, στον Japan Overseas Investment – 

Προετοιμασία  για οργάνωση σεμιναρίου με θέμα τις ιαπωνικές επενδύσεις στην Ελλάδα 

(24/10/2018)  

 

10) Οργάνωση παρουσίασης επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα, στην εταιρία NEC CORPORATION - 

Συζήτηση για επενδυτικά σχέδια της NEC στην Ελλάδα (3/11/2018) 

         Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τόκυο, οργάνωσε και προετοίμασε την παρουσίαση στην ιαπωνική πολυεθνική 

“NEC Corporation”, των αναπτυξιακών προοπτικών και το θεσμικό επενδυτικό πλαίσιο της χώρας μας, 

όπως και τους τομείς επενδυτικών ευκαιριών ιδίως στο τομέα της «Έρευνας και Ανάπτυξης» (R&D). 

Επιπλέον, μεταφέραμε την εκδήλωση ενδιαφέροντος ελληνικών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας για 

συνεργασία σε συγκεκριμένους τομείς στους οποίους οι ελληνικές εταιρείες κατέχουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης, πραγματοποιήθηκαν τέσσερις συναντήσεις. Η 

εταιρεία “NEC Corporation” απασχολεί 110.000 εργαζόμενους παγκοσμίως, με αξία πωλήσεων 22 δις 

Ευρώ περίπου, ενώ δραστηριοποιείται σε 169 χώρες. 

11) Οργάνωση παρουσίασης επενδυτικών ευκαιριών στην Japan Bank of International Cooperation - 

Συζήτηση για επενδυτικά σχέδια της Τράπεζας στην Ελλάδα (23/11/2018)  
 

12) Αποστολή στην Ελλάδα και διοργάνωση συναντήσεων με φορείς (πχ. Enterprise Greece), δύο 

ιαπωνικών επενδυτικών οίκων στον τομέα των ακινήτων.  
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13) Εκδήλωση EU Tourism Workshop “Travel During Christmas”-Οργάνωση του ελληνικού περιπτέρου 

(παρουσίαση τουριστικών προορισμών, ελληνικής γαστρονομίας) (04/12/18)  

          Η ημερίδα προβολής του ευρωπαϊκού τουρισμού με θέμα «ταξίδι την περίοδο των 

Χριστουγέννων», πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 4 Δεκεμβρίου τ.ε., στην έδρα της Αντιπροσωπείας της 

ΕΕ στην Ιαπωνία. Την παρουσίαση του τουριστικού προϊόντος κάθε χώρας χωριστά, ακολούθησαν  κατ΄ 

ιδίαν συναντήσεις με τους εκπροσώπους κάθε κράτους μέλους της Ε.Ε.. Το Γραφείο ΟΕΥ, εκτιμώντας την 

ανάγκη διαφοροποίησής του ελληνικού προϊόντος από εκείνο των ανταγωνιστικών 

«Χριστουγεννιάτικων Αγορών» που προβάλλονταν κυρίως από τα υπόλοιπα κράτη μέλη, πρότεινε 

«πακέτο»  επίσκεψης σε μία από τις πλέον κοσμοπολίτικες Ευρωπαϊκές πρωτεύουσες της Νότιας 

Ευρώπης, την Αθήνα, η οποία παρουσιάζει εξαιρετικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις άλλες 

πρωτεύουσες του Ευρωπαϊκού νότου. Το ελληνικό προϊόν που παρουσιάσαμε, αποτελεί έναν μοναδικό 

συνδυασμό πολιτιστικού ταξιδιού στην ευρωπαϊκή ιστορία που ξεκινά από τους πρότερους αρχαίους 

χρόνους και φθάνει στις μέρες μας (πχ. Ακρόπολη, μουσεία, ολυμπιακό στάδιο, Νεοκλασική 

Αρχιτεκτονική, σύγχρονες αρχιτεκτονικές τάσεις-ίδρυμα Νιάρχος κλπ), πολιτισμικής παράδοσης και 

μοναδικών εθίμων κληρονομιά της κοινής ευρωπαϊκής κουλτούρας, σύγχρονου τρόπου ζωής και 

διασκέδασης και μίας μοναδικής εμπειρίας ημερήσιας κρουαζιέρας στα νησιά του Αργοσαρωνικού, 

δεδομένης της ηλιοφάνειας στην περιοχή της Αττικής και τους χειμερινούς μήνες, με υλικό που μας 

διέθεσαν οι Δήμοι των νησιών του Αργοσαρωνικού. Στο πλαίσιο αυτό, πέραν της Ακρόπολης, των 

μουσείων (πχ. Ακρόπολης, Εθνικό Αρχαιολογικό, Βυζαντινό, Μπενάκη, νομισματικό κτλ), της Πλάκας, 

των Ευζώνων κτλ, παρουσιάστηκαν παραδοσιακά ελληνικά Χριστουγεννιάτικα έθιμα, (πχ. Κάλαντα, 

καραβάκι κλπ) καθώς και παραδοσιακά εδέσματα και γλυκίσματα (μελομακάρονα, κουραμπιέδες, 

τυροπιττάκια με φέτα) τα οποία ετοίμασε ελληνικό εστιατόριο στο Τόκυο χρησιμοποιώντας 

αποκλειστικά ελληνικά υλικά. Ειδική αναφορά πραγματοποιήθηκε στο έθιμο των «καλάντων» το 

οποίο θυμίζει το αγγλοσαξονικό έθιμο «treat or trick». 

 
14) IKEBANA Charity Bazaar–Ενημέρωση και δραστηριοποίηση των ιαπωνικών εισαγωγικών 

επιχειρήσεων ελληνικών προϊόντων, οργάνωση της διαδικασίας εφοδιασμού και αποθήκευσης των 

προϊόντων/δωρεών, οργάνωση του ελληνικού περιπτέρου, προβολή των ελληνικών τροφίμων 

(19/12/18) 

            Πρόκειται για το σπουδαιότερο χριστουγεννιάτικο φιλανθρωπικό bazaar στην Ιαπωνία. 

Παραδοσιακή εκδήλωση την οποία τιμάει με την παρουσία της η πριγκίπισσα Τακαμαντο  κάθε χρόνο, 

ενώ πρωτοστατούν οι σύζυγοι των επικεφαλής των εδώ διπλωματικών αποστολών. Στην εκδήλωση 

παρίστανται επιφανείς παράγοντες της ιαπωνικής κοινωνίας, ενώ τυγχάνει ευρείας προβολής στα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης. Δεδομένου ότι η εκδήλωση αποτελεί μοναδική ευκαιρία προβολής και επειδή σε 

αυτήν συμμετέχει κάθε έτος η ελληνική Πρεσβεία δια της συζύγου του κ. Πρέσβη, το Γραφείο ΟΕΥ 

Τόκυο, για πρώτη φορά, εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευκαιρία προβολής για να απευθυνθεί στις εδώ 

επιχειρήσεις που εισάγουν ελληνικά προϊόντα και να ζητήσει την ενεργό υποστήριξη τους. 

           Επιπλέον, εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος (01/09/2018-31.12.2018), 

πραγματοποιήθηκαν και οι κάτωθι εξ΄ αρχής  προγραμματισθείσες εκδηλώσεις/δράσεις.  

1) Διεθνής Έκθεση JAPAN AEROSPACE TOKYO(30/11/2018)(www.eu-japan.eu/sites/default/files/publications) 

         Ενέργειες δικτύωσης, αποστολή προσκλήσεων σε εισαγωγείς και ξένους θεσμικούς φορείς, 

διοργάνωση Β2Βσυναντήσεων  για τις ελληνικές εταιρίες που συμμετείχαν στην έκθεση 
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2) Παρουσίαση ελληνικής γαστρονομίας και τουρισμού, στην Φουκουσίμα (18/10/2018). 

          Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, ανέλαβε την παρουσίαση της χώρας μας στην ανωτέρω εκδήλωση, στην 

οποία συμμετείχαν 250 Ιάπωνες, επιφανή στελέχη της επιχειρηματικής κοινότητας στην περιοχή  

Φουκουσίμα, η οποία είχε πληγεί από τον μεγάλο σεισμό του 2010 και από τότε έλκει το ενδιαφέρον 

του ιαπωνικού κοινού, οπότε κάθε δράση έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη όσον αφορά στην δημοσιότητα 

της. Οι καλεσμένοι, είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν ελληνικούς συνδυασμούς γεύσεων με το 

προστατευόμενο και στην Ιαπωνία ελληνικό προϊόν GI «φέτα», ελληνικό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο, 

ελληνικό κρασί, ρετσίνα και ούζο και να παρακολουθήσουν βίντεο του Ε.Ο.Τ. Η παρουσίαση της χώρας 

μας περιελάβανε αναφορές στην ιστορία, στις παραδόσεις, στον πολιτισμό, στην γαστρονομία, και 

στους τουριστικούς προορισμούς. Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τόκυο μετείχε ενεργά και στην διοργάνωση της 

εκδηλωσης, παρεμβαίνοντας ακόμη και στις συνταγές των εδεσμάτων, δεδομένου ότι δεν θα είχε 

νόημα η παρασκευή εδεσμάτων στα οποία χρησιμοποιούνται προϊόντα που δεν εισάγονται από την 

Ελλάδα. 
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5. Συμπεράσματα – προτάσεις 

5.1 Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

            

            Α. Συμφωνία ΕΕ- Ιαπωνία 

             H θέση σε ισχύ της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ-Ιαπωνίας στις 01 Φεβρουαρίου 2019 

δεν αναμένεται να βελτιώσει τους όρους εμπορίου της Ιαπωνίας με την Ελλάδα, δεδομένου ότι το 

διμερές εμπόριο στα προϊόντα που αναμένεται να μειωθούν οι δασμοί, είναι πολύ χαμηλής αξίας, ενώ 

από την μείωση των δασμών θα ευνοηθούν και οι ανταγωνιστές των ελληνικών επιχειρήσεων εντός 

της ΕΕ οι οποίοι προσφέρουν καλύτερες τιμές.  

            Το σημαντικότερο τμήμα των παραχωρήσεων της Ε.Ε. αφορά την ευκολότερη πρόσβαση των 

ιαπωνικών αυτοκινητοβιομηχανιών στην ευρωπαϊκή αγορά κυρίως με την σταδιακή μείωση των 

δασμών. Η χώρα μας δεν διαθέτει παραγωγή οχημάτων,. Η μείωση δασμών θα οδηγήσει σε μείωση 

της τιμής πώλησης των οχημάτων ιαπωνικής κατασκευής, επομένως σε ωφέλεια για τους Έλληνες 

καταναλωτές. Ωστόσο, τυχόν αύξηση των πωλήσεων ιαπωνικών οχημάτων στην Ελλάδα θα 

συνεπάγεται αύξηση των εισαγωγών, περαιτέρω διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος και 

μεγαλύτερη εκροή συναλλάγματος.  

                

              Β. Χαμηλή αναγνωσιμότητα της χώρας μας-Χαμηλή και αποσπασματική προσέγγιση 

              Η Ελλάδα στερείται ισχυρής διεθνούς εικόνας και ισχυρών επωνυμιών προϊόντων Η χώρα μας 

δεν  συνδέεται με κάτι συγκεκριμένο. Η εικόνα που διατηρεί στο υποσυνείδητό του ο μέσος Ιάπωνας 

για την Ελλάδα, δεν οδηγεί συνειρμικά σε  χώρα υψηλού επιπέδου παραγωγής και σύγχρονου τρόπου 

ζωής. Τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η ιαπωνική αγορά  δεν αποτελεί προτεραιότητα, 

για την Ελλάδα, και η προσέγγιση της ιαπωνικής αγοράς είναι αποσπασματική και περιστασιακή, δεν  

επιτρέπουν πολλά περιθώρια στα ελληνικά προϊόντα για την είσοδο τους στην ιαπωνική αγορά.  

              Επιπλέον, τα ελληνικά προϊόντα, υστερούν σε ποιότητα και προδιαγραφές ενώ η συσκευασία 

δεν  μπορεί να έλξει τον Ιάπωνα καταναλωτή. Εξάλλου, τα ελληνικά προϊόντα δεν είναι εντάσεως 

τεχνολογίας με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν ανταγωνισμό από χώρες φθηνού εργατικού κόστους.  

              Σε τεχνικό επίπεδο, τα «εμπόδια» πρόσβασης των ελληνικών προϊόντων στην ιαπωνική αγορά 

αφορούν σε : 

 Απαγόρευση εισαγωγής των νωπών φρούτων και λαχανικών, λόγω καθυστέρησης να 

ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις των ιαπωνικών Αρχών.  

 Πολύπλοκες διαδικασίες εισαγωγής 

 Απαγόρευση εισαγωγής νωπού κρέατος και παρασκευασμάτων κρέατος με εξαιρετικά 

πολύπλοκες προϋποθέσεις εισαγωγής 

 

              

 

 



 

53 

 

          Γ. Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

 

Οι κλάδοι ενδιαφέροντος για τα ελληνικά προϊόντα, καταγράφονται στον κατωτέρω πίνακα. 

 
Πίνακας 23: Προοπτική ανάπτυξης διμερούς εμπορίου αγαθών και υπηρεσιών 

Α/Α Κλάδοι ενδιαφέροντος Ανάλυση – Αιτιολόγηση 

 
Φάρμακα/pharmaceuticalas Η αλματώδης αύξηση των ελληνικών εξαγωγών φαρμάκων 

στην Ιαπωνία το έτος 2016, συνεχίστηκε με υψηλό ρυθμό  

και το 2017 αλλά και το 2018, με αποτέλεσμα τα φάρμακα 

να αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους κλάδους 

των ελληνικών εξαγωγών στην Ιαπωνία. Απαιτείται 

δημιουργία δικτύου επαφών με τους Ιάπωνες εξαγωγείς 

φαρμάκων, το οποίο δεν υπάρχει, όπως και διεύρυνση του 

κοινού πληροφόρησης σχετικά με την ελληνική 

φαρμακοβιομηχανία, παρουσίαση πιθανών επενδυτικών 

ευκαιριών σε Ιάπωνες επενδυτές του κλάδου κτλ.  

 
Ιατρικός εξοπλισμός  Σε αντίθεση με την αλματώδη αύξηση της αξίας εξαγωγών 

ελληνικών φαρμάκων στην Ιαπωνία, τα προϊόντα ιατρικού 

εξοπλισμού δεν είναι γνωστά. Δεδομένου ότι το ιαπωνικό 

επιχειρηματικό κοινό είναι το ίδιο με τον κλάδο φαρμάκων 

(η γνωστή οργάνωση των conglomerates) θεωρούμε ότι 

δίνεται μια μοναδική ευκαιρία στην χώρα μας, την οποία 

θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Εξάλλου, αυτή είναι η 

πρακτική στην ιαπωνική αγορά 

 
Συμπληρώματα διατροφής Πολλές ευκαιρίες παρουσιάζει ο συγκεκριμένος κλάδος 

δεδομένης της εκπληκτικής ανάπτυξης του στην Ιαπωνία 

όπου έχει διπλασιαστεί  η ζήτηση την τελευταία τριετία. Το 

ιαπωνικό καταναλωτικό κοινό αγνοεί πλήρως ότι οι Ελλάδα 

διαθέτει μερικά από τα πλέον ανταγωνιστικά brands του 

συγκεκριμένου κλάδου, γεγονός που δικαιολογεί την 

αναγκαιότητα πληροφόρησης των ιαπώνων εισαγωγέων 

σχετικά με τον κλάδο αυτό 
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5.2 Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων 
     

Το διάστημα Οκτωβρίου 2018 – Σεπτεμβρίου 2018, το Γραφείο ΟΕΥ, προέβη στις κατωτέρω 
δράσεις για την προσέλκυση επενδύσεων, οι οποίες θα πρέπει να συνεχιστούν για να 
αποδώσουν καρπούς. 

Πίνακας 24: Προοπτική προσέλκυσης επενδύσεων από την Ιαπωνία 

 

  

 

 

  

Κλάδοι ενδιαφέροντος Ανάλυση - αιτιολόγηση 

Όλοι 
Παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα στον φορέα 
Japan Overseas Investment 

Υψηλή τεχνολογία Παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα στην εταιρία 
NEC CORPORATION 

Ακίνητα Αποστολή δυο ιαπωνικών επενδυτικών οίκων στον τομέα των 
ακινήτων στην Ελλάδα και διοργάνωση συναντήσεων με φορείς 
(π.χ.Enterprise Greece) 

Όλοι Παρουσίαση επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα στη Japan Bank 
of International Cooperation 

Όλοι στο πλαίσιο τριμερών σχημάτων Συνέδριο για την συνεργασία και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες 
Ιαπωνίας – Αφρικής, ενέργειες δικτύωσης (συμμετοχή στο TICAD 
Seminar  - Tokyo International Conference on African 
Development – TICAD Seminar)  

Όλοι 
Εκπροσώπηση της Ελλάδας στο σεμινάριο του φορέα Japan 
Overseas Investment για τις επενδύσεις ιαπωνικών εταιριών εκτός 
Ιαπωνίας 

Υπηρεσίες Cold Chain Οργάνωση παρουσίασης επενδυτικών ευκαιριών στην Ελλάδα,  σε 
ιαπωνικές επιχειρήσεις ηγέτες στον κλάδο τους, στον τομέα των 
τροφίμων και του δικτύου  εφοδιαστικής αλυσίδας- cold chain  

Τυροκομικά Πρόσκληση και οργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων,  μίας 
από τις μεγαλύτερες ιαπωνικές εταιρίες εισαγωγών τυροκομικών 
προιόντων. Διοργάνωση Β2Β συναντήσεων με ελληνικές 
εξαγωγικές επιχειρήσεις. 

Φρούτα Οργάνωση επίσκεψης στην Ελλάδα ιαπωνικής επιχείρησης 
εισαγωγών κατεψυγμένων και επεξεργασμένων φρούτων, ηγέτη 
στον κλάδο της . Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων για 
την πραγματοποίηση επένδυσης στην Ελλάδα 

Μανιτάρια 
Διοργάνωση επιχειρηματικών συναντήσεων για ελληνική εταιρία 
μανιταριών για την πραγματοποίηση επένδυσης στην Ελλάδα 

Φαρμακευτικά Οργάνωση, παρουσίασης επενδυτικών ευκαιριών στην χώρα μας, 
σε έναν από τους μεγαλύτερους φαρμακευτικούς ομίλους της 
Ιαπωνίας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Χρήσιμες διευθύνσεις 

1. Ελληνικές Αρχές 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΚΥΟ   Τηλ: +81-34030871/2                               gremb.tok@mfa.gr  

ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ                      Τηλ.: +81-34054103                                 grcon.tok@mfa.gr  

ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                Τηλ.: +81-34041195                                  ecocom-tokyo@mfa.gr  

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛ. ΑΚΟΛΟΥΘΟΥ     Τηλ. +8134975822                                    hma.tokyo@hcg.gr  

2. Δημόσιες υπηρεσίες 

 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ          
Τηλ. + 81-3-3581-4111    
3-1-1 KASUMIGASEKI  
CHIYODA-KU TOKYO 100-8940 
 http://www.mof.go.jp/english/  
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ,          Τηλ. +81-3-3501-1511 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ 
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8901 
 http://www.meti.go.jp/english/index.html 
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ,                     Τηλ. +81-3-5253-1111                                     www-admin@mhlw.go.jp 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ  
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
1-2-2 Kasumigaseki,  
Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8916 
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html               
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ,                Τηλ. +813-3502-8111              kouhou_rinseika@nm.maff.go.jp 
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΑΛΙΕΙΑΣ 
1-2-1 Kasumigaseki,  
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8952 
http://web-japan.org/links/government/ministries/ministry6.html 
      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ            Τηλ. +8135253-8111               
 & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  
2-1-3 Kasumigaseki,  
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8918 
 http://www.mlit.go.jp/index_e.html 
 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     Τηλ. +813-3581-3351              moe@env.go.jp 
 No. 5 Godochosha,    
1-2-2 Kasumigaseki,  
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8975 

http://www.env.go.jp/en 
 
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,   Τηλ. +8135253-4111 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,  
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8959 

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

 

3. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 

 

mailto:gremb.tok@mfa.gr
mailto:grcon.tok@mfa.gr
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
mailto:hma.tokyo@hcg.gr
http://www.mof.go.jp/english/
http://www.meti.go.jp/english/index.html
mailto:www-admin@mhlw.go.jp
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
mailto:kouhou_rinseika@nm.maff.go.jp
http://web-japan.org/links/government/ministries/ministry6.html
http://www.mlit.go.jp/index_e.html
mailto:moe@env.go.jp
http://www.env.go.jp/en
http://www.mext.go.jp/english/index.htm
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THE JAPAN CHAMBER                            
OF COMMERCE & INDUSTRY (JCCI)   
Τηλ. +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                 
Τηλ.  +81-75-212-6400                        
Karasuma Ebisugawa, Nakagyo-ku,  
Kyoto-shi, Kyoto 604-0862 
http://www.kyo.or.jp/kyoto/e/ 
 
THE NAGOYA CHAMBER                         
Τηλ.. +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                  
Τηλ. +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  
Τηλ. +81-3-3283-7500                       
3-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-0005 
http://www.tokyo-cci.or.jp/english/index.html 
 
FUKUOKA CHAMBER                               
Τηλ. +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                            
Τηλ. +81+81-82-222-6610                   
OF COMMERCE & INDUSTRY 
5-44 Motomachi, Naka-ku,  

Hiroshima-shi, Hiroshima 730-8510 
   
KOBE CHAMBER                                       
OF COMMERCE & INDUSTRY      
Tηλ.  +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 
Tηλ. +81-22-265-8181                          
2-16-12 Honcho, Aoba-ku,  
Sendai-shi, Miyagi 980-8414                       
 
YOKOHAMA CHAMBER                                                     
OF COMMERCE & INDUSTRY 
Tηλ. +81-45-671-7400 
Sangyo Boeki Center Bldg. 8F,  

http://www.jcci.or.jp/home-e.html
http://www.kyo.or.jp/kyoto/e/
http://www.nagoya-cci.or.jp/eng/top.html
http://www.osaka.cci.or.jp/e/
https://www.osaka.cci.or.jp/e/contact/contact01.html
http://www.tokyo-cci.or.jp/english/index.html
http://www.fukunet.or.jp/english/index.html
http://kobe-cci.weebly.com/
mailto:info@sendaicci.or.jp
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2 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi,  
Kanagawa 231-8524 
 
Shiga Chamber of Commerce and Industry   

〒520-0806 Shigaken otsushi Uchidehama 

Τηλ.  077-511-1504  
http://shigacci.com/ 
 
Aomori Chamber of Commerce and Industry 

〒030-8515  Aomori, Shinmachi 1-2-18  

Τηλ. 017-734-1311   
www.acci.or.jp/kenren/ 
 
Akita Chamber of Commerce and Industry 

〒010-0923 Akita Prefecture Akita City  

Τηλ. 018-866-6674   
www.akitacci.or.jp/kenren/ 
 
Saitama Prefectural Chamber of Commerce  

〒330-8669 1-7-5 Sakuragicho Omiya-ku Saitama Prefecture   

Τηλ. 048-647-4115    
www.cci-saitama.or.jp/ 
 
Toyama Chamber of Commerce and Industry   

〒 930-0083 Toyama Prefecture Toyama City  

Τηλ. 076-423-2722   
www.ccis-toyama.or.jp/ 
 
Kochi International Chamber of Commerce and Industry 

〒780-0870   1-6-24 Honcho Kochi City 

Τηλ. 088-875-1177   
www.cciweb.or.jp/ 
 
 Chiba International Chamber of Commerce and Industry 

〒260-0013  Chiba  

Τηλ. 049-222-7110   
www.cfcci.or.jp/ 
 
Fukui Chamber of Commerce and Industry   

〒 918-8004 Fukui City  

Τηλ. 0776-36-8111   
www.fcci.or.jp/as/ 
 
Tochigi Prefectural Chamber of Commerce 

〒320-0806 Tochigiken Utsunomiyashi chou 3-1-4  

Τηλ.028-637-3725   
www.ftcci.or.jp/ 
 
Hokkaido Chamber of Commerce and Industry 

〒060-0001  Hokkaido, Sapporo, Chuo-ku, North,  

Τηλ.011-241-6305   
www.hokkaido.cci.or.jp/ 
 
Ishikawa International Chamber of Commerce and Industry 

〒920-0918 Ishikawa Prefecture Kanazawa City Oyamacho 9-13 Τηλ. 076-263-1151   

www.ishikawa-cci.jp/ 
 
Kagoshima  Business and Industry Conference  

〒892-0842Kagoshima City Higashisenishicho 1-38 Kagoshima Τηλ. 099-225-9500   

www.kagoshima-cci.or.jp/ 
 

http://shigacci.com/
http://www.cci-saitama.or.jp/
http://www.cciweb.or.jp/
http://www.cfcci.or.jp/
http://www.hokkaido.cci.or.jp/
http://www.ishikawa-cci.jp/
http://www.kagoshima-cci.or.jp/
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Kanagawa Business and Industry 

〒231-0023 Kanagawaken yokohamashi Nakaku  

Τηλ. 045-671-7481   
www.kanagawa-cci.or.jp 
 
Hyogo's Chamber of Commerce and Industry   

〒650-8543 Hyogokenkōbeshi Chuo-ku 

Τηλ. 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 Τηλ. 055-233-2241   

www.kofucci.or.jp/ 
 
Nagano Chamber of Commerce and 

〒380-0904  Nagano Prefecture 

Τηλ. 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,  

Τηλ. 086-232-2260   
www.optic.or.jp/cci-kenren/ 
 
Saga  Chamber of Commerce and Industry   

〒 840-0826  Saga Prefecture,  

Τηλ. 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, Τηλ. 022-265-8181   

www.sendaicci.or.jp/mcci/ 
 

Shizuoka Business and Industry Chamber of Commerce  〒420-0851 Shizuokakenshizuokashi Kurogane-cho  

Aoiku20-8  
Τηλ. 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

  
Τηλ. 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,  

Τηλ. 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  

Τηλ.027-232-1888   
www1.odn.ne.jp/fgpcci/ 
 
Yamaguchi Chamber of Commerce and Industry 

〒750-0006   21-19 Shimonoseki City Nanbu Town, Yamaguchi Τηλ. 083-234-1104   

http://yamakenren-cci.net/ 

http://www.kanagawa-cci.or.jp/
http://www.kobe-cci.or.jp/kcci/index/
http://www.kofucci.or.jp/
http://www.nagano-cci.or.jp/kenren/
http://www.nagasaki-cci.or.jp/
http://www.optic.or.jp/cci-kenren/
http://www.saga-cci.or.jp/
http://www.sendaicci.or.jp/mcci/
http://www.s-kenren.com/
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Shimane International Chamber of Commerce and Industry  

〒 690-0886 Shimane  

Τηλ. 0852-23-1616   
www.matsue.jp/soshiki/ 
 
Niigata, Chamber of Commerce and Industry 

〒950-8711 Nigataken  nigatashi Chuo-ku  

Τηλ. 025-290-4424 
www.niigata-cci.or.jp/kenren/ 
 
Tokushima International Chamber of Commerce and Industry 

〒770-0865  Tokushima ken Tokushima-shi  

Τηλ. 088-653-3211    
www.tokushimacci.or.jp/ 
 
 
 

4. Τράπεζες 

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

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

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

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

 

5. Διοργανωτές Εκθέσεων 

JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION                    
Τηλ. +81-36409 2702 
3-26-33, Takanawa, Minato-ku,  
Tokyo 108-0074 
www.jma.or.jp 
 

MESAGO MESSE FRANKFURT CORPORATION   
Τηλ. +81 -33262-8453info@mesago-messefrankfurt.com 

Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073, Japan 
www.mesago-messefrankfurt.com 

    
REED EXHIBITIONS JAPAN LTD                             

Τηλ.  +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                                       

http://www.tokushimacci.or.jp/
http://www.bk.mufg.jp/
http://www.mizuhobank.co.jp/
http://www.smfg.co.jp/
http://www.jma.or.jp/
mailto:info@mesago-messefrankfurt.com
http://www.mesago-messefrankfurt.com/
mailto:nfo@reedexpo.co.jp
http://www.reedexpo.co.jp/
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Tηλ.  + 090-4810-4572     tomoko.takekawa@globaljapan.co.jp 

c/o Global Japan Co., 
Ltd, 7-1-205 Nibancho 
Tokyo 102-0084 

  

6. Ξενοδοχεία 

 
ΑΝΑ ΙNTERCONTINENTAL HOTEL                         
Τηλ. +81-35051111 
8-3, Kanda Sakuma-cho 1-chome, 
Minato-Ku 107-0052 
www.anaintercontinental-tokyo,.jp 
 
GRAND HYATT TOKYO                                           
Τηλ. +81-343331234 
4-1, Ichigaya Hommura-cho, 
Shinjuku-ku 162-0845 
www.grandhyatttokyo.com 
 
HILTON TOKYO               
Τηλ. +81-333445111 
1, Kanda Surugadai 1-chome, 
Chiyoda-ku, 101-0062 
www.hilton.co.jp/tokyo 
 
 
PARK HYATT HOTEL                                                
Τηλ. +81-353221234 
7-1, Higashi 1-chome, 
Minato-Ku, 105-7227 
www.parkhyatttokyo.com 
 
THE RITZ-CARLTON TOKYO              
Τηλ. +81-334238000 
Tokyo Midtown, 
7-1, Akasaka 9 chome, Minato-ku 
107-6245 
www.ritzcarlston.com 
 
THE PENINSULA TOKYO                                           
Τηλ. +81-362702888 
1-8-1 Yarakucho, 
Chiyoda-Ku, 
Tokyo 100-0006 
www.peninsula.com 
 
MANDARIN ORIENTAL TOKYO                                  
Τηλ. +81-332708800 
13-3, Takanawa 3-chome, 
Minato-Ku 108-8567 
www.mandarinoriental.com 
 
THE NEW OTANI 
6-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku                            
 Τηλ. +81-332651111 
141-0032 
www.newotani.co.jp 
 

GRAND PRINCE HOTEL AKASAKA                          
 Τηλ. +81-332341111 
10-3, Roppongi 6-chome, Minato-ku 
106-0032 
www.princehotels.co.jp 

mailto:tomoko.takekawa@globaljapan.co.jp
http://www.anaintercontinental-tokyo,.jp/
http://www.grandhyatttokyo.com/
http://www.hilton.co.jp/tokyo
http://www.parkhyatttokyo.com/
http://www.ritzcarlston.com/
http://www.peninsula.com/
http://www.mandarinoriental.com/
http://www.newotani.co.jp/
http://www.princehotels.co.jp/
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7. Διπλωματικές Αποστολές 

 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΩΝ Η.Π.Α.                                              
Τηλ.  +813-32245000 
1-10-5, Akasaka, Minato-ku.  
Post Code: 107-8420 
http://japan.usembassy.gov/ 
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ                        
Τηλ.  +813-52111100 
Ichiban-cho, Chiyoda-ku.  
Post Code: 102-8381 
http://ukinjapan.fco.gov.uk/en/ 
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ                                               
Τηλ.  +81- 334705131 
2-33-6, Jingumae, Shibuya-ku. 
Post Code: 150-0001 
http://www.turkey.jp/english/turkey-japanrelations.htm 
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΑΛΛΙΑΣ                                                  
Τηλ.  +81-0357986000 
4-11-44, Minami-Azabu, Minato-ku, 
Post Code: 106-8514 
http://www.ambafrance-jp.org/ 
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ                                            
Τηλ.  +81- 0357917700 
4-5-10, Minami-Azabu, Minato-ku. 
Post Code: 106-0047 
www.tokyo.diplo.de 
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΙΤΑΛΙΑΣ                                                   
Τηλ.  +81-0334535291 
2-5-4, Mita, Minato-ku.  
Post Code: 108-8302 
www.ambtokyo.esteri.it/Ambasciata_Tokyo 
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΙΝΑΣ                                                      
Τηλ.  +81- 03-3403-3380 
3-4-33, Moto-Azabu, Minato-ku.  
Post Code: 106-0046 
http://www.china-embassy.or.jp/chn/ 
 
ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ                     
Τηλ.  +81- 0335834224 
2-1-1, Azabudai, Minato-ku.  
Post Code: 106-0041 
http://tokyo.rusembassy.org/ 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ                                   
 Τηλ.  +81- 03-54226001 
4-6-28,Minami-Azabu,Minato-ku 
Tokyo106-0047 
Japan 
http://www.euinjapan.jp/en/ 
 

8. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

TΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ                                                   

Τηλ. +81-3-3279-1111 

http://japan.usembassy.gov/
http://ukinjapan.fco.gov.uk/en/
http://www.turkey.jp/english/turkey-japanrelations.htm
http://www.ambafrance-jp.org/
http://www.tokyo.diplo.de/
http://www.ambtokyo.esteri.it/Ambasciata_Tokyo
http://www.china-embassy.or.jp/chn/
http://tokyo.rusembassy.org/
http://www.euinjapan.jp/en/
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(ΒΑΝΚ ΟF JAPAN) 

2 -1-1 Nihonbashi Hongoku-cho,  

Chuo-ku, Tokyo 103-8660 

 http://www.boj.or.jp/en/index.htm 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ                         

Τηλ.  +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 

 

ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

(J.E.T.R.O. Japan External Trade Orgnization), 
Ark Mori Building, 6F 12-32, Akasaka 1-chome,  
Minato-ku, Tokyo 107-6006,   Τηλ.  +81-3-3582-5511 

www.jetro.go.jp 

 

IΑΠΩΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ    

Τηλ.  +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 
 

ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ    
Τηλ. +81-3-3270-0631 
(JAPAN FINANCE CORPORATION) 
1-9-3 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 
http://www.afc.go.jp/ 
 

ΙΑΠΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                                 
Τηλ.. +81-3-5433-8811 
ΜΙΚΡΟ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ &        
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
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 
 

IAΠΩΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ                                                 
Τηλ..  +81-3-3504-4411 
JAPAN POSTS 
1-3-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8798 
http://www.japanpost.jp/en/ 
                                            

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ  ΤΟΚΥΟ                                       
Τηλ.+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 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ          Τηλ. +81-45-222-9101 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 
Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency  
(JRTT) 
Yokohama Island Tower 24F, 6-50-1 Honcho, Naka-ku, Yokohama-shi,  
Kanagawa 231-8315 

http://www.boj.or.jp/en/index.htm
http://www.dbj.go.jp/en/index.html
http://www.jetro.go.jp/
http://www.joi.or.jp/
http://www.afc.go.jp/
http://www.smrj.go.jp/utility/english/index.html
http://www.japanpost.jp/en/
http://www.tse.or.jp/english/index.html
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YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΑΤΟΣ                                                            Τηλ. . +81-48-600-6553 
Japan Water Agency (JWA) 
Land Access Tower, 11-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama 330- 
6008 http://www.water.go.jp/honsya/honsya/english/top.html 
 

 

http://www.water.go.jp/honsya/honsya/english/top.html
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