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Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέζεις Ελλάδος – Ιαπωνίας

Εμπορικζσ ςχζςεισ
Οι ελλθνικζσ εξαγωγζσ προσ τθν Ιαπωνία το 2009 ανιλκαν ςε 29,5 εκ. € (μείωςθ κατά 10% ςε
ςχζςθ με το 2008) και αφοροφςαν κυρίωσ ελαιόλαδο, παραςκευάςματα λαχανικϊν και
φροφτων (κυρίωσ ροδάκινα ςε κονςζρβα και προϊόντα τομάτασ) και προϊόντα
ιχκυοκαλλιζργειασ (τόνοσ). Οι ελλθνικζσ ειςαγωγζσ από τθν Ιαπωνία το 2009 ανιλκαν ςε 693,5
εκ. €, (μείωςθ κατά 25% ςε ςχζςθ με το 2008) και αφοροφςαν κυρίωσ οχιματα, πλοία,
μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ και φαρμακευτικά προϊόντα. Σο ζλλειμμα
του εμπορικοφ μασ ιςοηυγίου ανιλκε ς τα 664 εκ. Ευρϊ. Για το 2010 ζχουμε: Ελλθνικζσ
εξαγωγζσ προσ τθν Ιαπωνία ςε 34,4 εκ. € (αφξθςθ κατά 14,7% ςε ςχζςθ με το 2009) και
αφοροφςαν κυρίωσ ελαιόλαδο, παραςκευάςματα λαχανικϊν και φροφτων (κυρίωσ ροδάκινα
ςε κονςζρβα και προϊόντα τομάτασ) και προϊόντα ιχκυοκαλλιζργειασ (τόνοσ). Οι ελλθνικζσ
ειςαγωγζσ από τθν Ιαπωνία το 2010 ανιλκαν ςε 555,8 εκ. €, (μείωςθ κατά 19,8% ςε ςχζςθ με
το 2009) και αφοροφςαν κυρίωσ οχιματα, πλοία, μθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ, θλεκτρονικζσ
ςυςκευζσ και φαρμακευτικά προϊόντα. Σο ζλλειμμα του εμπορικοφ μασ ιςοηυγίου ανιλκε ς τα
521,3 εκ. Ευρϊ.
Επενδυτική δραςτηριότητα
φμφωνα με ςτοιχεία του “Invest in Greece”, οι ελλθνικζσ επενδφςεισ ςτθν Ιαπωνία αφοροφν
ςε ζνα ευρφ φάςμα εμπορικϊν κυρίωσ δραςτθριοτιτων όπωσ κοςμιματα, ανάπτυξθ
λογιςμικϊν προγραμμάτων, τουριςμόσ, τρόφιμα, εκδόςεισ κλπ.).
Οι ιαπωνικζσ επενδφςεισ ςτθν Ελλάδα αφοροφν επίςθσ ευρφ φάςμα δραςτθριοτιτων όπωσ το
εμπόριο, τθν βιομθχανία μετάλλων, τθν παραγωγι ςυςςωρευτϊν,τισ ανανεϊςιμεσ πθγζσ
ενζργειασ κλπ.
θμειϊνουμε ότι το φψοσ των ιαπωνικϊν επενδφςεων ςτθν Ελλάδα ανζρχεται ςτα 14 εκ. Ευρϊ
και αντιπροςωπεφει το 0,1% των ςυνολικϊν Α.Ξ.Ε ςτθν χϊρα μασ (ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ
Σράπεηασ τθσ Ελλάδοσ για το 2008).
Σομείσ που κα μποροφςαν να προςελκφςουν το ενδιαφζρον δυνθτικϊν επενδυτϊν από τθν
Ιαπωνία αποτελοφν :
Ο τουριςμόσ (καταςκευι μαρίνων, golf resorts, ξενοδοχειακϊν ςυγκροτθμάτων, και
γενικότερα αξιοποίθςθ των ευκαιριϊν που προςφζρουν οι αναπτυςςόμενεσ νζεσ
μορφζσ τουριςμοφ, όπωσ για παράδειγμα ο ςυνεδριακόσ τουριςμόσ, τα κζντρα
καλαςςοκεραπείασ, ο οικοτουριςμόσ, ακλθτικόσ τουριςμόσ κλπ.)
Οι ανανεώςιμεσ πηγζσ ενζργειασ (καταςκευι φωτοβολταϊκϊν και αιολικϊν
πάρκων, μονάδεσ παραγωγισ γεωκερμικισ και υδροθλεκτρικισ ενζργειασ,
παραγωγισ βιολογικϊν καυςίμων κ.α).
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Η περιβαλλοντική διαχείριςη (εκςυγχρονιςμόσ και καταςκευι νζων μονάδων
ανακφκλωςθσ δθμοτικϊν απορριμμάτων, μονάδεσ αφαλάτωςθσ και βιολογικοφ
κακαριςμοφ υδάτων κ.α)
Οι τηλεπικοινωνίεσ (ανάπτυξθ λογιςμικοφ, υπθρεςίεσ broadband, εφαρμοςμζνθσ
ζρευνασ ςτουσ τομείσ τθσ νανοτεχνολογίασ και τθσ μικροθλεκτρονικισ ).
Τα τρόφιμα & ποτά (προϊόντα βιολογικισ παραγωγισ, ςοκολατοβιομθχανία,
παραδοςιακά μεςογειακά προϊόντα κλπ. )
Τουριςμόσ
Ο αρικμόσ των Ιαπϊνων τουριςτϊν που επιςκζπτονται τθν Ελλάδα ζχει αυξθκεί τα τελευταία
χρόνια, αν και παραμζνει μικρόσ ςε ςχζςθ με τον ενεργό πλθκυςμό τθσ Ιαπωνίασ. Από 45.000
το 2005 ο ςυνολικόσ αρικμόσ Ιαπϊνων τουριςτϊν ςτθν Ελλάδα άγγιξε ςχεδόν τουσ 60.000 το
2007. Παράγοντεσ που περιορίηουν τισ επιςκζψεισ περιςςοτζρων Ιαπϊνων τουριςτϊν ςτθ
χϊρα μασ είναι θ απουςία απ’ ευκείασ αεροπορικισ γραμμισ (κάτι που δεν ιςχφει για τισ
ανταγωνίςτριεσ γείτονεσ χϊρεσ, Ιταλία, Σουρκία, Κροατία και Αίγυπτο), και θ δυςκολίεσ ςτο
ςχεδιαςμό των τουριςτικϊν «πακζτων» κακϊσ θ πλειοψθφία των ιαπϊνων τουριςτϊν ςτθν
Ευρϊπθ επιςκζπτονται ςειρά χωρϊν και πόλεων ςε διάςτθμα ολίγων θμερϊν.
Εμπορικά προβλήματα
Βαςικότερα προβλιματα αποτελοφν θ απαγόρευςθ ειςαγωγισ από τθν χϊρα μασ προϊόντων
νωπϊν φροφτων και λαχανικϊν («μεςογειακι μφγα») και θ απαγόρευςθ ειςαγωγισ προϊόντων
κρζατοσ (απουςία «Κτθνιατρικισ υμφωνίασ»), ο ακζμιτοσ ανταγωνιςμόσ προϊόντων
ευρωπαϊκϊν κυρίωσ εταιρειϊν που καταχρϊνται ελλθνικζσ ονομαςίεσ ΠΟΠ και ΠΓΕ, οι
χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ ζκδοςθσ αδειϊν ειςαγωγισ ςειράσ προϊόντων, κλπ.
Εξαιτίασ των ανωτζρω προβλθμάτων αλλά και λοιπϊν μθ δαςμολογικϊν εμποδίων που
εφαρμόηει θ Ιαπωνία και που επανειλθμμζνα βρίςκονται ςτθν Η.Δ από πλευράσ Ε.Ε, αρκετοί
ζλλθνεσ εξαγωγείσ, παρά τισ επίμονεσ προςπάκειζσ τουσ (ςυμμετοχι ςε Διεκνείσ Εκκζςεισ,
ςυμμετοχι ςε προγράμματα προϊκθςθσ εξαγωγϊν τθσ ΕΕ κα.), ηθμιϊνονται αδικαιολόγθτα,
εκτίκενται ςε πρακτικζσ που επιβαρφνουν τθν ανταγωνιςτικότθτα των προϊόντων τουσ και
τελικά αποκαρρφνονται από τθν ιαπωνικι αγορά.
Από τθν άλλθ πλευρά, οι μειωμζνεσ εξαγωγζσ μασ ςτθν Ιαπωνία αναδεικνφουν ενδεχομζνωσ
οριςμζνεσ από τισ αδυναμίεσ των ελλθνικϊν επιχειριςεων όπωσ για παράδειγμα θ μειωμζνθ
ανταγωνιςτικότθτα, θ απουςία ςτοχευμζνων και καλά ςχεδιαςμζνων προωκθτικϊν δράςεων,
θ ζλλειψθ ςυνζχειασ και ςυνζπειασ ςτισ αυξθμζνεσ απαιτιςεισ τθσ ιαπωνικισ αγοράσ, θ χαμθλι
ανταγωνιςτικότθτα κλπ.
Η Ιαπωνία των 127 εκατομμυρίων -υψθλοφ ειςοδθματικοφ επιπζδου- καταναλωτϊν αποτελεί
ελκυςτικό τόπο επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ για εξωςτρεφείσ ελλθνικζσ εταιρείεσ. Παρζχει
όλεσ τισ απαραίτθτεσ υποδομζσ για τθν ανάπτυξθ εμπορικϊν δραςτθριοτιτων λειτουργϊντασ
ςτα πλαίςια τθσ οικονομίασ τθσ αγοράσ. Με κεςμοφσ και οργανωτικοφσ φορείσ παραπλιςιουσ
προσ τα δυτικά πρότυπα,παρζχει αςφαλζσ περιβάλλον επιχειρθματικϊν και επενδυτικϊν
πρωτοβουλιϊν. Επιπλζον, ελλθνικζσ εταιρείεσ κα μποροφςαν να ςυνεργαςτοφν με Ιαπωνικζσ
και να αξιοποιιςουν εντζχνωσ τα δίκτυα διανομισ και τισ επαφζσ που ζχουν αναπτφξει οι
τελευταίεσ ςτισ γειτονικζσ Αςιατικζσ χϊρεσ (πρωτίςτωσ ςτθν Κίνα και Κορζα), προκειμζνου να
επεκτείνουν τισ δραςτθριότθτζσ τουσ και εκεί.
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