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Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 

Α.1 Γενικά Χαρακτηριστικά Χώρας 

 

Η Ιαπωνία βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό, στη βορειοανατολική Ασία, και αποτελείται από τέσσερα 
μεγάλα νησιά, το Hokkaido, το Honshu, το Shikoku και το Kyushu στα οποία προστίθενται πολλά μικρότερης 
έκτασης.  

Το έδαφος της Ιαπωνίας χαρακτηρίζεται από υψηλή σεισμική δραστηριότητα.  Επιπλέον, στην Ιαπωνία 
συγκεντρώνεται το 10% των ενεργών ηφαιστείων παγκοσμίως. Οι σεισμοί μικρής έντασης είναι πολύ 
συχνοί, και πολλοί από αυτούς γίνονται ελάχιστα αισθητοί και δεν προκαλούν ανησυχία στον πληθυσμό. 
Γίνονται όμως και σεισμοί μεγάλης έντασης, οι οποίοι προκαλούν πολλά θύματα και σοβαρές ζημιές, όπως 
συνέβη με το σεισμό της Fukushima και το τσουνάμι του Μαρτίου 2011 ή τον σεισμό του Kumamoto το 
2016. Οι Ιάπωνες εφαρμόζουν αυστηρά πρωτόκολλα στην οικοδομή με σκοπό την πρόληψη ατυχημάτων. 

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. 

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.  
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Α.2 Δημογραφικά Στοιχεία 

 

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.  

Ο πληθυσμός συγκεντρώνεται στο 31% της έκτασης της Ιαπωνίας - το υπόλοιπο 69% αποτελεί ορεινές 

δασικές εκτάσεις. Η επίσημη γλώσσα είναι ιαπωνική, παρατηρείται όμως μεγάλη ποικιλία διαλέκτων. Στην 

Ιαπωνία, ο Βουδισμός, ο οποίος προήλθε από την Ινδία και την Κίνα, και ο Σιντοϊσμός, η αρχική θρησκεία 

της χώρας, συνυπάρχουν. Οι  Χριστιανοί, Προτεστάντες και Καθολικοί, αποτελούν την μειοψηφία. Οι 

περισσότεροι Ιάπωνες δεν είναι συνδεδεμένοι με μια συγκεκριμένη θρησκεία, στην πραγματικότητα 

ενσωματώνουν πολλά χαρακτηριστικά πολλών θρησκειών στην καθημερινή τους ζωή. Tηρούν εορτές που 

ανήκουν σε διαφορετικές θρησκείες. 
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Α.3 Βασικά Μακροοικονομικά Μεγέθη Αγοράς 

 

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 

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 
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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.  

 

Η οικονομία κατά τομείς   

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. 
  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. 



2 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ 2019 
 

 

Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τόκυο 
3-16-30 Nishiazabu, Minato-ku, Tokyo 106-0031, Japan 

Τηλ.+81-3-34041195, +81-3-34045853, Φαξ +81-3-34045845 

Ecocom-tokyo@mfa.gr 

 

 

          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. 

           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.  

          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. 

           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 
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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.  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.  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. 
               2.2 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. 
                2.3 Ο κλάδος ηλεκτρονικών προϊόντων 
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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. 
   2.4  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. 
     2.5 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). 
   2.6 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. 
    2.7  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. 
   2.8     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. 
2.9      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.  
           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. 
         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.). 
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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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%).  

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%).  

 
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). 
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Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Β.1 Θεσμικό πλαίσιο  

Με εξαίρεση ορισμένους ευαίσθητους για την ιαπωνική οικονομία τομείς, όπως είναι η γεωργία, ο 
χρηματοπιστωτικός τομέας ή οι βασικές δημόσιες υπηρεσίες, δεν τίθενται περιορισμοί στις ξένες 
επενδύσεις. 

Ωστόσο, η ερμηνεία της νομοθεσίας για τις ξένες επενδύσεις στην Ιαπωνία – εμπορικός κώδικας, 
εταιρικό δίκαιο, νόμος περί συναλλάγματος, ακόμη και δικαστικές αποφάσεις - μπορεί να θεωρηθεί 
περιοριστική. Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, στις διαπραγματεύσεις για 
την έγκριση ξένων επενδύσεων στις ιαπωνικές εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες οι οποίες θα 
μπορούσαν να θεωρηθούν απαραίτητες για το δημόσιο συμφέρον. 

 

Β.1.1 Νομικές Μορφές Εταιριών  

Οι ξένες εταιρίες μπορούν να εγκατασταθούν στην Ιαπωνία με τους ακόλουθους τρεις τρόπους: 

 

Γραφείο Αντιπροσωπείας 

Το “γραφείο αντιπροσωπείας” αποσκοπεί στην διευκόλυνση εταιριών που πραγματοποιούν 

επιχειρηματικές δραστηριότητες μεγάλης κλίμακας στην Ιαπωνία. Στο πλαίσιο αυτό, τα Γραφεία αυτά 

προβαίνουν σε προπαρασκευαστικές δραστηριότητες, διεξάγουν μελέτες αγοράς, συλλέγουν πληροφορίες, 

και πραγματοποιούν προωθητικές / διαφημιστικές εκστρατείες. Δεν μπορούν όμως να πραγματοποιήσουν 

δραστηριότητες πωλήσεων. Δεδομένου ότι δεν διαθέτουν ανεξάρτητη νομική προσωπικότητα, δεν 

εξουσιοδοτούνται να εκτελούν εμπορικές συναλλαγές χωρίς την άδεια της εταιρίας την οποία 

εκπροσωπούν. Η μόνη διατύπωση που απαιτείται κατά τη σύστασή του Γραφείου είναι η δήλωση ενώπιον 

των ιαπωνικών φορολογικών αρχών. 

Υποκατάστημα 

Αν και στην θεωρία, οποιαδήποτε ξένη εταιρεία μπορεί να ιδρύσει υποκατάστημα στην Ιαπωνία, στην 

πράξη, όπως και σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, συνήθως οι τράπεζες και άλλες εταιρείες του 

χρηματοπιστωτικού τομέα ιδρύουν υποκαταστήματα. Η μητρική εταιρεία είναι υπεύθυνη για τις 

υποχρεώσεις του ιαπωνικού υποκαταστήματός της. 

Θυγατρική  

Μια ξένη εταιρεία που επιλέγει να ιδρύσει θυγατρική στην Ιαπωνία μπορεί να επιλέξει μεταξύ της 

ίδρυσης μιας ανώνυμης εταιρείας (Kabushiki-Gaisha, K.K.) ή μιας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (Godo-

Kaisha, G.K.), σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ιαπωνικού Νόμου περί Εταιρειών. Κριτήρια επιλογής μεταξύ 

ίδρυσης ανώνυμης εταιρίας και εταιρίας περιορισμένης ευθύνης: Αν η μητρική εταιρία διαθέτει επαρκή 

κεφάλαια, μεγάλο όγκο συναλλαγών, επιθυμεί την συμμετοχή και άλλων επενδυτών, την 

μεταβίβαση/πώληση μετοχών, συνιστάται η ίδρυση ανώνυμης εταιρείας (Kabushiki-Gaisha, K.K.). Η ίδρυση 

ανώνυμης εταιρίας συνιστάται αν  ο προϋπολογισμός είναι περιορισμένος και οι κύριοι πελάτες είναι 

ξένες εταιρείες, αν η ενδιαφερόμενη εταιρία αποτελεί τον μοναδικό επενδυτή / διαχειριστή της εταιρείας 

και θέλετε να ιδρύσετε την εταιρεία με τον απλούστερο και ταχύτερο δυνατό τρόπο, 
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Β.1.2 Διαδικασία ίδρυσης εταιρίας  

 

Ακολουθεί παράδειγμα ίδρυσης εταιρίας περιορισμένης ευθύνης στην μητροπολιτκή περιοχή του Τόκυο, όπου 

περιγράφονται τα επί μέρους στάδια. 

 Διαδικασία Χρον.διάρκεια Κόστος 

1. Αναζήτηση ονομασίας εταιρίας 

(το όνομα και η διεύθυνση δεν πρέπει να έχουν 

καταχωρηθεί από άλλη εταιρία)  

Λιγότερο από μια ημέρα (μέσω 

διαδικτύου) αναζήτηση στη βάση 

https://www1.touki.or.jp/gateway.html 

Χωρίς κόστος 

2. Δημιουργία εταιρικής σφραγίδας και 

καταχώρησή της στο Γραφείο Νομικών 

Υποθέσεων του Υπουργείου Δικαιοσύνης  

3 ημέρες 10.000 – 

20.000 γιεν 

3. Καταχώρηση της εταιρίας στο Γραφείο 

Νομικών Υποθέσεων του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης 

3 ημέρες 0,7% του 

κεφαλαίου  

4. Ενημέρωση φορολογικών αρχών για άνοιγμα 

μισθοδοσίας 

1 ημέρα Χωρίς κόστος 

5. Ενημέρωση τοπικών φορολογικών αρχών για 

έναρξη εργασιών (στην συγκεκριμένη 

περίπτωση Μητροπολιτική Κυβέρνηση του 

Τόκυο) 

1 ημέρα Χωρίς κόστος 

6. Κατάθεση φακέλου στο Γραφείο Επιθεώρησης 

Εργασιακών Προτύπων (Labor Standards 

Inspection Office) για την ασφάλεια των 

εργαζομένων 

1 ημέρα Χωρίς κόστος 

7. Αίτηση για υγειονομική περίθαλψη και 

συνταξιοδότηση στην Ιαπωνική Υπηρεσία 

Συντάξεων (Japan Pension Service) 

1 ημέρα Χωρίς κόστος 

8. Κατάθεση φακέλου για την ασφάλεια των 

εργαζομένων στο Γραφείο Εργασίας (Public 

Employment Security Office) εντός 10 ημερών 

από την έναρξη της εργασίας τους στην εταιρία 

1 ημέρα Χωρίς κόστος 

Πηγή: Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας “”Doing Business 2019”  

Οι δαπάνες οι οποίες περιλαμβάνουν φόρους, χαρτόσημα,  κ.τ.λ. ανέρχονται σε περίπου 320.000 γιεν (περίπου 
2.560 ευρώ). Όλα τα έγγραφα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ιαπωνική γλώσσα – κόστος περίπου 200.000 - 
300.000 γιεν (1.600 - 2.400 ευρώ). 

 Αμοιβές προσωπικού 

Ενδεικτικά, το μέσο επίπεδο μισθών ανά ιεραρχική βαθμίδα στις ιαπωνικές εταιρείες: 

CATEGORÍA 
Εκατ. γιεν (χιλιάδες ευρώ), 2016 

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

    Πηγή: JETRO 

 

Β.1.4 Σήμανση / πιστοποίηση προϊόντων (ετικέτες, πιστοποιήσεις) 

 

https://www1.touki.or.jp/gateway.html
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Ετικέττα  

Την νομική ευθύνη για το προϊόν φέρει ο εισαγωγέας και όχι ο εξαγωγέας. Αυτό έχει ως συνέπεια, οι 
εισαγωγείς πριν κλείσουν συμφωνία με τον εξαγωγέα να επιμένουν πολύ στα τεχνικά χαρακτηριστικά του 
προϊόντος. Όσον αφορά στα τρόφιμα, σε πολλές περιπτώσεις ο εισαγωγέας υποβάλει το προϊόν σε χημική 
ανάλυση σε εργαστήριο της επιλογής του, προκειμένου να επαληθεύσει την ανάλυση που του χορηγεί ο 
εξαγωγέας. Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων ελληνικών εργαστηρίων τροφίμων είναι ανηρτημένος στον 
ιστότοπο του Ιαπωνικού Υπουργείου Υγείας και Εργασίας  www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/k5.pdf. 

Το προϊόν μπορεί να εξαχθεί συσκευασμένο, είναι απαραίτητη, όμως, η ετικέτα στην ιαπωνική γλώσσα 
με βασικές πληροφορίες έστω και ως αυτοκόλλητη. Πληροφορίες που αναγράφονται μεταξύ άλλων στην 
ετικέττα / συσκευασία: Όνομα προϊόντος, συστατικά, πρόσθετα, καθαρό βάρος, χώρα προέλευσης, στοιχεία 
εισαγωγέα, ημερομηνία λήξης, πληροφορίες για την συντήρηση, συχνά περιλαμβάνεται και η θερμιδική αξία.  

Η νομοθεσία προστασίας του καταναλωτή προβλέπει αυστηρές ποινές για περιπτώσεις νόθευσης του 
προϊόντος, παραβίασης της νομοθεσίας σήμανσης στην ετικέττα, έλλειψης παροχής πληροφόρησης για το 
προϊόν, κ.λ.π. 

Ειδικότερα, όσον αφορά το ελαιόλαδο, η Ιαπωνία δεν εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα του Διεθνούς 
Συμβουλίου Ελαίας, βλ. https://1.oliveoiltimes.com/library/ioc-olive-oil-standard.pdf). Συνεπώς,  
χαρακτηρισμός που αναγράφεται στην ετικέττα μπορεί να έχει διαφορετική σημασία από αυτή που θα είχε αν 
ίσχυαν τα διεθνή πρότυπα. Επί παραδείγματι, στην Ιαπωνία επιτρέπεται ένα ελαιόλαδο να πωλείται ως light ή 
ως premium χωρίς να προσδιορίζεται το νόημά τους.  

 
Βιολογικά προϊόντα 

Kατόπιν ενεργειών του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τόκυο (Νοέμβριος 2019), αποκαταστάθηκε μία σημαντική 
δυσλειτουργία του παρελθόντος, όσον αφορά στην δυνατότητα έκδοσης από αναγνωρισμένο ελληνικό φορέα, 
πιστοποιητικού βιολογικών προϊόντων, απ΄ ευθείας στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ισοδύναμο με το 
αντίστοιχο πιστοποιητικό των ιαπωνικών Αρχών, το γνωστό ως Japanese  Agricultural  Standard (JAS). 

Με την νέα αυτή δυνατότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις, καταργείται το ενδιάμεσο στάδιο  που 
απαιτούσε η ιαπωνική νομοθεσία, δηλαδή η έκδοση και πιστοποιητικού JAS μετά τον εκτελωνισμό του 
βιολογικού προϊόντος, ώστε αυτό να είναι δυνατόν να διατεθεί ως βιολογικό, στην ιαπωνική αγορά. 

Επισημαίνεται ότι η αγορά του πιστοποιητικού JAS είναι δαπανηρή με αποτέλεσμα πολλές ευρωπαϊκές 
εξαγωγικές επιχειρήσεις, να μην προβαίνουν στην απόκτηση του, με ότι   αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος 

 

Β.1.6 Τελωνειακή νομοθεσία (Διαδικασία – Αρχές) 

 

Στην Ιαπωνία την νομική ευθύνη για τα εισαγόμενα προϊόντα φέρει αποκλειστικά ο εισαγωγέας ο οποίος 

θα ζητήσει από τον εξαγωγέα τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσει για την εισαγωγή του προϊόντος. 

Αυτό έχει ως συνέπεια, οι εισαγωγείς πριν κλείσουν συμφωνία με τον εξαγωγέα να επιμένουν πολύ στα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του προϊόντος. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις ο εισαγωγέας υποβάλει το προϊόν σε χημική 

ανάλυση σε εργαστήριο της επιλογής του, προκειμένου να επαληθεύσει την ανάλυση που του χορηγεί ο 

εξαγωγέας. Ο κατάλογος των αναγνωρισμένων ελληνικών εργαστηρίων τροφίμων είναι ανηρτημένος στον 

ιστότοπο του Ιαπωνικού Υπουργείου Υγείας και Εργασίας www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/k5.pdf. 

Ο εισαγωγέας θα πρέπει να στείλει σχετικό αίτημα στο Τελωνείο ώστε να ενημερωθεί κατ’αρχήν για την 
9ψήφια δασμολογική κατηγορία στην οποία εμπίπτει το προϊον κατά την εισαγωγή του στην Ιαπωνία. Ο 
δασμολογικός κωδικός θα προσδιορίσει και τα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν το προϊόν κατά την 
εισαγωγή τα οποία είναι δυο κατηγοριών: α) αυτά που απαραίτητα συνοδεύουν το προϊον κατά την εισαγωγή 
και, ανεξαρτήτως δασμολογικού κωδικού β) τα επιμέρους έγγραφα που συνοδεύουν την εξαγωγή ανάλογα με 
τον 9ψήφιο δασμολογικό κωδικό του προϊόντος. 

α) Τα έγγραφα που απαραίτητα πρέπει να συνοδεύουν το προϊον κατά την εισαγωγή του αναφέρονται 
στα άρθρα 1101 – 1117 όπου και περιγράφεται η διαδικασία εισαγωγής, ανεξαρτήτως δασμολογικού κωδικού:  

http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/customsanswer_e.htm 

http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/k5.pdf
http://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/k5.pdf
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β) Όταν το Τελωνείο προσδιορίσει στον εισαγωγέα τον 9ψήφιο κωδικό, αυτός θα πρέπει να 
συμβουλευτεί την βάση http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/1801_e.htm (άρθρο 70 της 
Τελωνειακής Νομοθεσίας) ως προς το αρμόδιο Υπουργείο και την νομοθεσία που διέπει την εισαγωγή του 
προϊόντος. 

Στο πλαίσιο της νέας Συμφωνίας Ε.Ε. - Ιαπωνίας, προβλέπεται μείωση δασμών για ορισμένα προϊόντα 
όπως τα τυποποιημένα τρόφιμα, υπό προϋποθέσεις. Ο εισαγωγέας θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τελωνείο 
ΠΡΙΝ την εισαγωγή, για να ενημερώσει τον εξαγωγέα για τα έγγραφα που θα πρέπει να προσκομίσει.  

 

Β.1.7 Διαδικασίες εισαγωγής / περιορισμοί εισαγωγών 

 

Με εξαίρεση συγκεκριμένους τομείς, οι εισαγωγές στην Ιαπωνία είναι ελεύθερες. Οι δασμοί είναι 
ιδιαίτερα αυξημένοι όσον αφορά τα γεωργικά προϊόντα και ορισμένα άλλα προϊόντα π.χ. δερμάτινες τσάντες 
και υποδήματα. 

Η εισαγωγή απαιτεί διοικητική έγκριση μόνο για πολύ μικρό αριθμό αγαθών, λόγω της ιδιαίτερης φύσης 
τους (όπλα κ.λπ.) ή επειδή υπόκεινται σε ποσοστώσεις εισαγωγής. 

Το TRQ (Tariff Related Quota) 25 είναι η κωδική ονομασία της διαδικασίας εγγραφής ιαπωνικών 
εισαγωγικών εταιριών για εισαγωγή τυροκομικών προϊόντων με χαμηλό δασμό εντός μιας συγκεκριμένης 
ποσόστωσης (ποσότητας), στην οποία μπαίνουν κυρίως τα ελληνικά, τα γαλλικά και τα ιταλικά τυριά. Στην 
Συμφωνία Ε.Ε. – Ιαπωνίας, η οποία έχει δημοσιοποιηθεί, αναφέρεται στην σελίδα 196 ότι το «TRQ-25 shall be 
administered by Japan, in a non-discriminatory manner, through a first-come, first-served import licensing 
procedure, pursuant to which a certificate of tariff rate quota shall be issued by Japan».  

Υπάρχουν όμως δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα εισαγόμενα προϊόντα και σχετίζονται με το 
αυστηρότερο καθεστώς που αφορά πρότυπα, απαιτήσεις για πιστοποιήσεις που δεν ισχύουν σε άλλες αγορές, 
απαιτήσεις συσκευασίας, θέματα σχετικά με το φυτοϋγειονομικό καθεστώς κ.λπ.. Το επίπεδο δυσκολίας 
εξαρτάται από το βαθμό προστασίας του τομέα. 

Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στην εισαγωγή προϊόντων. Αναφέρονται 
ορισμένες από αυτές ενδεικτικά για τις εξαγωγές ελληνικού ενδιαφέροντος: 

1. Η Ιαπωνία δεν αναγνωρίζει την ΕΕ ως ενιαία αγορά για τα προϊόντα κρέατος και δεν εφαρμόζει τις 
συμφωνίες  SPS του ΠΟΕ. Ως εκ τούτου,  οι εξαγωγές κρέατος στην Ιαπωνία προϋποθέτουν διμερείς 
συμφωνίες.  

2. Η εισαγωγή νωπών φρούτων και λαχανικών στην Ιαπωνία προϋποθέτει την υπογραφή διμερών 
πρωτοκόλλων - πρόκειται γιαι αργή και δαπανηρή διαδικασία.   

3. Σύνηθη πρόσθετα τροφίμων τα οποία χρησιμοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα, απαγορεύονται στην 
Ιαπωνία. Ορισμένα μεταποιημένα τρόφιμα, στα οποία χρησιμοποιούνται αυτά τα πρόσθετα, δεν 
μπορούν να εισαχθούν στην Ιαπωνία, παρά το γεγονός ότι η χρήση τους έχει εγκριθεί από τον 
Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

4. Η εμπορία ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού στην Ιαπωνία είναι περίπλοκη λόγω της μη εφαρμογής 
ορισμένων διεθνών προτύπων πιστοποίησης, όπως είναι το ISO και IEC, και η διαδικασία έγκρισης είναι 
περίπλοκη. 

5. Οι  διαδικασίες έγκρισης  και εμπορίας φαρμακευτικών προϊόντων είναι επίσης μακροχρόνιες. 
6. Η εισαγωγή ξύλου και προϊόντων ξύλου υπόκειται σε ιδιαίτερες απαιτήσεις. 
Εκκρεμή Διμερή πρωτόκολλα Ελλάδας - Ιαπωνίας 
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 ελληνικής 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. 
Συμπίπτουν τα έξι πρώτα ψηφία μεταξύ Ευρωπαϊκού και Ιαπωνικού δασμολογίου. 
 

 

 

http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/imtsukan/1801_e.htm
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Β.1.8 Εξασφάλιση πιστώσεων  

Ο τραπεζικός δάνεισμός αποτελεί την κύρια μέθοδο χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, ιδίως των 
μικρομεσαίων  επιχειρήσεων.  

Σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο “Doing Business 2019” στην οποία εξετάζεται 
το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ιαπωνία, σε σύνολο 190 οικονομιών οι οποίες αξιολογούνται, η Ιαπωνία 
κατατάσσεται 39η ενώ με άριστα το «100» η συνολική βαθμολογία της είναι 75,65. Όσον αφορά την 
εξασφάλιση πιστώσεων, στο σύνολο των 190 υπό εξέταση οικονομιών για το 2019 κατατάσσεται 85η. Με 
άριστα το 100, η βαθμολογία της είναι 55/100.   

 

 
 

Πηγή: Έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας με τίτλο “Doing Business 2019”, δείκτης «εξασφάλιση πιστώσεων» 

 

 

Β.1.9 Καθεστώς ιδιοκτησίας 

Δεν τίθενται περιορισμοί στην απόκτηση ακινήτης περιουσίας από αλλοδαπούς είτε για εμπορική είτε 

για οικιστική χρήση. Ξένες εταιρείες και ιδιώτες, με ορισμένες εξαιρέσεις όπου απαιτείται η ενημέρωση του 

Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, μπορούν να αποκτήσουν, χωρίς χρονικό περιορισμό, και να 

μεταβιβάσουν δικαιώματα ιδιοκτησίας με τον ίδιο τρόπο όπως και οι Ιάπωνες υπήκοοι. 

 

Β.1.10 Εργασιακό καθεστώς 

Η σύμβαση εργασίας θεωρείται αορίστου διάρκειας εάν δεν προσδιορίζεται η περίοδος ισχύος. Σε 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου, η μέγιστη επιτρεπόμενη περίοδος είναι 3 έτη, εκτός από ορισμένες ειδικές 
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περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να είναι 5 έτη. Εάν θεωρηθεί απαραίτητο, προβλέπεται δοκιμαστική 
περίοδος, η οποία συνήθως είναι 3 μήνες. Η μονομερής καταγγελία της σύμβασης εργασίας μετά τη 
δοκιμαστική περίοδο θεωρείται απόλυση. 

Στις συμβάσεις αορίστου χρόνου, η εταιρία σέβεται την εργασιακή σχέση με τους εργαζόμενους καθ 
'όλη τη διάρκεια απασχόλησής τους και παρά το γεγονός ότι αυτό δεν αποτελεί νομική υποχρέωση και οι 
εργαζόμενοι αποδέχονται το γεγονός ότι μπορούν να μετακινηθούν σε άλλη θέση στην εταιρία ή να 
αλλάξουν πόλη. Η αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης επιτρέπει τη δημιουργία  
αρμονικών εργασιακών σχέσεων στην Ιαπωνία. 

Ανειδίκευτοι αλλοδαποί εργαζόμενοι απασχολούντα στην γεωργία, στα εργοστάσια ή στις κατασκευές 
κυρίως υπό καθεστώς ειδικών συμβάσεων μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης. Προβλέπονται ειδικές 
ρυθμίσεις για άτομα ιαπωνικής καταγωγής από την Βραζιλία. 

Μπορούν να λάβουν άδεια εργασίας και παραμονής στην Ιαπωνία: 

• επενδυτές που ασκούν τις δραστηριότητές τους στην Ιαπωνία ή οι εκπρόσωποι των επενδυτών. 

• Επαγγελματίες που ασκούν τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες στην Ιαπωνία όπως δικηγόροι, 
λογιστές, μηχανικοί ή όσοι διδάσκουν ξένες γλώσσες και πολιτισμό κ.λ.π 

Η νομοθεσία ορίζει ότι το ωράριο εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες ημερησίως και τις 40 
ώρες εβδομαδιαίως. Στις μικρές επιχειρήσεις με εργατικό δυναμικό μικρότερο των 10 ατόμων, το ωράριο 
εργασίας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 8 ώρες την ημέρα και τις 44 ώρες εβδομαδιαίως. 

Οι υπερωρίες είναι αρκετά διαδεδομένες στην Ιαπωνία. Αμοίβονται μεταξύ 25 και 60% επιπλέον του 
ωριαίου βασικού μισθού. Ωστόσο, ο υπολογισμός των ωρών εργασίας ερμηνεύεται με μεγάλη ευελιξία. 
Υπάρχουν όρια ως προς την υπερωριακή εργασία: 5 ώρες την ημέρα, 45 ώρες το μήνα ή 360 ώρες το χρόνο. 

Οι αμειβόμενες διακοπές είναι 20 εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται για την ίδια επιχείρηση για 
περισσότερο από 6 χρόνια και 6 μήνες. 

Η άδεια μητρότητας είναι 6 εβδομάδες πριν και 8 εβδομάδες μετά την γέννα, συνολικά 14 εβδομάδες. Η 
άδεια γονικής μέριμνας μπορεί να ζητηθεί από γυναίκες και άνδρες, υπό ορισμένες προϋποθέσεις έως ότου 
τα παιδιά φτάσουν στην ηλικία 1 έτους και 2 μηνών. Η άδεια για τη φροντίδα μέλους της οικογένειας 
(ασθένεια, σωματική ή πνευματική αναπηρία κ.λπ.) μπορεί να δωθεί υπό ορισμένες προϋποθέσεις έως 93 
ημέρες κατ 'ανώτατο όριο. 

Η απόλυση, μολονότι νόμιμη υπό προϋποθέσεις, είναι στην πράξη σπάνια στην Ιαπωνία.  
Τον Αύγουστο του 2012, ψηφίστηκε νόμος για την απασχόληση των ατόμων σε ηλικία συνταξιοδότησης, 

προκειμένου να ενθαρρυνθεί η επανένταξη των συνταξιούχων στην αγορά εργασίας. Η ηλικία 
συνταξιοδότησης στην Ιαπωνία αυξήθηκε από 60 σε 61 έτη το 2015 και από 61 σε 62 το 2016, με σκοπό να 
αυξηθεί σταδιακά μέχρι την ηλικία των 65 ετών το 2025. Σε κάθε περίπτωση, Οι εταιρίες μπορούν να 
συνεχίσουν να απασχολούν το ίδιο άτομο πέραν της ηλικίας συνταξιοδότησης, με τους όρους εργασίας που 
συμφωνούνται μεταξύ της εταιρείας και του εργαζομένου. 

Η πρόσληψη προσωπικού μέσω γραφείων προσωρινής απασχόλησης αποτελεί μια ευρέως διαδεδομένη 
πρακτική στην Ιαπωνία. 

Το ποσοστό συμμετοχής των εργαζομένων σε συνδικαλιστικές ενώσεις μειώθηκε σε 17,9% το 2016. Οι 
συνδικαλιστικές ενώσεις σε τομεακό και περιφερειακό επίπεδο έχουν περιορισμένες δυνατότητες να 
επηρεάσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Το συνδικαλιστικό όργανο σε επίπεδο εταιρείας δρα συνομιλεί 
και διαπραγματεύεται με την διοίκηση της εταιρείας. Οι απεργίες στην Ιαπωνία είναι σπάνιες. 
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Β.2 Στρατηγική Εισόδου στην Αγορά της Ιαπωνίας 

 

Οι Ιάπωνες είτε δεν μιλούν αγγλικά είτε δεν θέλουν να κάνουν την αρχική επικοινωνία στα αγγλικά από 
τον φόβο τυχόν λαθών που θα κάνουν. Εάν η ενδιαφερόμενη εξαγωγική εταιρία έχει την δυνατότητα να 
στείλει το υλικό της στην ιαπωνική γλώσσα, τότε έχει περισσότερες πιθανότητες ανταπόκρισης. Επίσης, 
είναι συχνό φαινόμενο οι ιστοσελίδες, ακόμη και των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, να μη δίνουν 
τηλέφωνο, όνομα υπευθύνου ή email επικοινωνίας, παρά μόνον μία φόρμα επικοινωνίας την οποία μπορεί 
να συμπληρώσει ο ενδιαφερόμενος.  

Η ελληνική επιχείρηση που θέλει να αναπτύξει δεσμούς με την ιαπωνική αγορά πρέπει να υιοθετήσει 
μια στρατηγική μακροπρόθεσμης προσέγγισης, σε καμμία περίπτωση ευκαιριακής. 

 Aπαιτείται έρευνα αγοράς και σοβαρός σχεδιασμός.  Οι περισσότεροι επιχειρηματίες δηλώνουν ότι η 
προσπάθεια ανάπτυξης μίας συνεργασίας στην Ιαπωνία απαίτησε πολυετή προσπάθεια. Οι Ιάπωνες, πριν 
συμφωνήσουν, θέλουν να γνωρίσουν καλά τον συνομιλητή τους και να νιώσουν εμπιστοσύνη και ασφάλεια. 
Δεν πρόκειται να κλείσουν μία συμφωνία ή να εγκαταλείψουν τον επί έτη συνεργάτη / προμηθευτή τους 
επειδή απλώς παρουσιάσθηκε μία δυνατότητα καλύτερης τιμής. 

Οι  επιχειρηματίες θα πρέπει να είναι έτοιμοι  
• να κάνουν μια μακροπρόθεσμη δέσμευση 
• να αναπτύξουν και να διατηρήσουν τις σχέσεις τους 
• να επισκέπτονται τακτικά τους συνεργάτες τους παρά την μεγάλη απόσταση 

 

Πρωτοβουλίες του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τόκυο για την προβολή της χώρας μας και των προϊόντων της 
Βίντεο για  διαφήμιση και προβολή των ελληνικών τροφίμων Γεωγραφικών Ενδείξεων (GI), της ελληνικής 
γαστρονομίας και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος 

 
α) Βίντεο “EU-JP Traditional European delicacies on Japanese plates” 
Μοναδική διαφήμιση και προβολή των ελληνικών τροφίμων Γεωγραφικών Ενδείξεων (GI), της ελληνικής 

γαστρονομίας και του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, συνιστά η προβολή της χώρας μας στο ιαπωνικό 
καταναλωτικό κοινό από τον επίσημο λογαριασμό twitter της Ε.Ε. (DG Trade Communication Unit), ως 
αντιπροσωπευτικής χώρας της Ε.Ε., υψηλού lifestyle και υψηλής γαστρονομίας σε μία περίοδο που οι 
Ιάπωνες είχαν ταυτίσει την Ελλάδα με την οικονομική κρίση. Για πρώτη φορά, σε επίσημη διαφημιστική 
εκστρατεία της ΕΕ επιλέγεται η Ελλάδα για να προβληθεί η ευρωπαϊκή ταυτότητα ποιότητας τροφίμων 
υψηλών προδιαγραφών και καταναλωτικών προτύπων. Από τον επίσημο λογαριασμό 
της  DG TRADE προβάλλονται στην Ιαπωνία τα ελληνικά προϊόντα  "φέτα" "ελιές Καλαμάτας", "ούζο", 
"μαστίχα", "ελληνικό ελαιόλαδο" κλπ, ως αντιπροσωπευτικά ευρωπαϊκά προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων 
(GI), υψηλής ποιότητας. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες, ίσως, επιτυχίες της Ελληνικής Οικονομικής 
Διπλωματίας, αν όχι η μεγαλύτερη, στο πεδίο της επικοινωνιακής πολιτικής της Ε.Ε. 

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του προγράμματος “Communication on the EU EPA”, στον 

σύνδεσμο  https://twitter.com/Trade_EU/status/1121378273680920577, προβάλλεται από τις 25/4/2019 

από την DG TRADE, βίντεο με τίτλο: “EU-JP Traditional European delicacies on Japanese plates”, με δεκάδες 
σχόλια ευρωβουλευτών και επιφανών στελεχών. Στο σχόλιο της DG TRADE το οποίο προλογίζει το βίντεο, 
ταυτίζονται τα ευρωπαϊκά με τα ελληνικά προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων (GI) που προστατεύονται από 
την Συμφωνία, τονίζοντας τις νέες ευκαιρίες για τους εξαγωγείς της Ε.Ε. και την αποδοχή τους από τους 
Ιάπωνες καταναλωτές. Ειδικά όσον αφορά στην προβολή του βίντεο απο την Αντιπροσωπεία της Ε.Ε. στην 
Ιαπωνία, τα εισαγωγικά σχόλια στην ιαπωνική γλώσσα, εκθειάζουν τα ελληνικά προϊόντα και τα καθιστούν 

διακριτά με την ελληνική σημαία https://twitter.com/EUinJapan/status/1126319904263688195. Η επιτυχής 

προβολή του βίντεο, είχε ως αποτέλεσμα αυτό να επαναπροωθηθεί από τον επίσημο λογαριασμό 
της DG TRADE, προβάλλοντας την Συμφωνία Ε.Ε.-Ιαπωνίας (ΕΡΑ) ως success story των Συμφωνιών που 
συνάπτει η Ε.Ε. με τρίτες χώρες, και ως ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα στην ιστορία των σχέσεων Ε.Ε. 
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– Ιαπωνίας (πρβλ.τον σύνδεσμο https://twitter.com/Trade_EU/status/1122556298174791680). Πρόκειται 
για την μεγαλύτερη διαφημιστική εκστρατεία προβολής της Ελλάδος στο ιαπωνικό κοινό στην ιαπωνική 
γλώσσα και μάλιστα χωρίς κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο, στην οποία προβάλλεται η ταύτιση της 
ελληνικής με την ευρωπαϊκή ταυτότητα.

Το ανωτέρω βίντεο, αποτελεί σαφές μήνυμα εμπιστοσύνης στην Ελληνική Οικονομία προς τους Ιάπωνες 
εισαγωγείς και επενδυτές καθώς και στους εισαγωγείς και επενδυτές όλης της Ασίας που έχουν την Ιαπωνία 
ως πρότυπο. Ταυτόχρονα, συνιστά για τον Έλληνα παραγωγό και εξαγωγέα, ένα πολύ σημαντικό μέσο 
προβολής του προϊόντος του ως ευρωπαϊκού προϊόντος υψηλότατων προδιαγραφών. Επίσης, αποτελεί 
ένα σημαντικό μέσο προβολής της χώρας μας και των προϊόντων της στις Διεθνείς Εκθέσεις, χωρίς κόστος 
για τον Έλληνα φορολογούμενο, ενώ είναι ανεκτίμητη η συμβολή του στο μήνυμα που «περνάει» 
παγκοσμίως όσον αφορά στην εμπιστοσύνη που επιδεικνύει η ΕΕ στην ποιότητα των προϊόντων της 
Ελλάδος, αλλά και στην οικονομία της γενικότερα, ένα μήνυμα που μόνο θετικά μπορεί να εκληφθεί από τις 
αγορές αλλά και από τους Ιάπωνες επενδυτές. 

Είναι η πρώτη φορά στην επικοινωνιακή πολιτική της ΕΕ που προβάλλεται η μεγαλύτερη οικονομική 
δύναμη στον κόσμο, μέσω της Ελλάδας και μάλιστα στο σημαντικότερο επικοινωνιακό πρόγραμμα της 
Ένωσης, το (project) "Communication on the EU EPA" που αφορά στην προβολή στην Ιαπωνία της 
Συμφωνίας Οικονομικής Συνεργασίας ΕΕ-Ιαπωνίας, δηλαδή της σημαντικότερης Συμφωνίας Ελευθέρου 
Εμπορίου μεταξύ οικονομικών υπερδυνάμεων που έγινε ποτέ, η οποία διαμορφώνει την αγορά των 600 εκ. 
καταναλωτών υψηλού εισοδήματος και αποτελεί μοντέλο  και για τις επόμενες συμφωνίες της ΕΕ 
(Αυστραλία κτλ).  

Η παραγωγή του βίντεο κατέστη δυνατή χάρη στην επιμονή των στελεχών του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τόκυο 
που με επαγγελματική ευσυνειδησία ανέλαβαν την πρωτοβουλία να αναδείξουν την υπεροχή της Ελλάδας 
και των ελληνικών προϊόντων, μη αποδεχόμενοι τις ειλημμένες αποφάσεις της "DG TRADE" οι οποίες δεν 
περιελάμβαναν την χώρα μας, καταφέρνοντας να τις ανατρέψουν, πείθοντας την DG TRADE να ακυρώσει 
την αρχική της απόφαση και να αντικαταστήσει το ένα από τα τέσσερα (4) διαφημιστικά βίντεο που είχε 
αρχικά επιλέξει, με εκείνο που της πρότεινε το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τόκυο στις 28/1/2019, γεγονός που είχε ως 
αποτέλεσμα η DG TRADE στην πρώτη διαφημιστική εκστρατεία για την προβολή στην Ιαπωνία της 
Συμφωνίας Οικονομικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (ΕΡΑ), να αφιερώσει ένα ολόκληρο βίντεο στη χώρα μας 
και τα προϊόντα της. 

Τα ανωτέρω συνιστούν απόδειξη της σημασίας που έχει για την ελληνική επιχειρηματικότητα η 
δραστηριοποίηση του Γραφείου Ο.Ε.Υ. Τόκυο, στην κρίσιμη αυτή φάση της εφαρμογής της Συμφωνίας 
Οικονομικής Συνεργασίας Ε.Ε.-Ιαπωνίας (ΕΡΑ). 
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β) Βίντεο "ο κόσμος είναι γεμάτος με θαυμάσια πράγματα" 
Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Τόκυο συμμετείχε στην προετοιμασία της 

διοργάνωσης της επίσκεψης τηλεοπτικού συνεργείου της ιαπωνικής δημόσιας τηλεόρασης NHK-Channel NHK-
General Channel στην Ελλάδα. Συντονισε την παρουσίαση του αφιερώματος όσον αφορά στην γαστρονομία και 
στην παρουσίαση των ελληνικών προϊόντων γεωγραφικών ενδείξεων που προστατεύονται και στην Ιαπωνία. 

Το συνεργείο μετέβη στην Ελλάδα τον Μάρτιο του 2019, για την βιντεοσκόπηση του αφιερώματος στην 
Ελλάδα της θεματικής εκπομπής με την υψηλότερη τηλεθέαση στην Ιαπωνία, "ο κόσμος είναι γεμάτος με 
θαυμάσια πράγματα" https://www4.nhk.or.jp/sekahoshi/. Η βιντεοσκόπηση περιελάμβανε περιήγηση στις 
παραδοσιακές αγορές της Ελλάδας, όπως στην Κρήτη και στην Αίγινα, και προώθηση της ελληνικής 
γαστρονομίας και των ελληνικών προϊόντων, εστιάζοντας στα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης που είναι 
κατοχυρωμένα στην Ιαπωνία. 

Tο επίσημο Δημόσιο ιαπωνικό δίκτυο NHK, βιντεοσκόπησε, μεταξύ άλλων, την αγορά και προμήθεια των 
συστατικών υλικών στις παραδοσιακές αγορές της Αθήνας και την προετοιμασία των παραδοσιακών ελληνικών 
πιάτων «σπανακόπιττα» και «γαρίδες σαγανάκι» με ελληνικά συστατικά: ελληνικό εξαιρετικό παρθένο 
ελαιόλαδο, φέτα, σπανάκι και άλλα φρέσκα λαχανικά. Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων 
οργάνωσε την παρουσίαση και την προβολή του «προγράμματος μαγειρικής» (Cooking Show), συνέταξε τα 
κείμενα για τις ελληνικές συνταγές, πρότεινε τον χώρο διεξαγωγής του show, και επιμελήθηκε όλες τις 
οργανωτικές λεπτομέρειες. Οι Ιάπωνες θεατές είχαν την ευκαιρία να μάθουν λεπτομέρειες για την 
προετοιμασία τους, σε ένα τυπικό ελληνικό σπίτι, από μια τυπική Ελληνίδα νοικοκυρά. Επιπλέον, 
ανακάλυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία για τον πολιτισμό της ελληνικής κουζίνας και τη σύνδεση των μοναδικών 
υγιεινών ελληνικών προϊόντων, όπως η φέτα, με την ελληνική μυθολογία. 

Το τμήμα "street buying" του προγράμματος, ήταν αφιερωμένο στην κεντρική αγορά της Αθήνας, όπου το 
ιαπωνικό συνεργείο κατέγραψε παραδοσιακές και τυπικές «γωνιές» της ελληνικής πρωτεύουσας. Για τις 
ανάγκες του show, ως «καταναλωτής» επελέγη Έλληνας επιχειρηματίας του κλάδου τροφίμων ο οποίος 
δραστηριοποιείται στην Ιαπωνία. Σύμφωνα με το NHK, η επιλογή βασίστηκε στην εθνικότητα και όχι στον 
κύκλο εργασιών, στον όγκο των εισαγωγών από την Ελλάδα ή σε οποιονδήποτε άλλο οικονομικό 
δείκτη. Επισημαίνεται ότι  το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων ουδεμία ανάμιξη είχε  στην 
διαδικασία επιλογής του "καταναλωτή". Επίσης, το ιαπωνικό τηλεοπτικό κοινό, είχε την ευκαιρία να 
απολαύσει εκπληκτικές λήψεις από το νησί της Σαντορίνης. 

Πληροφορίες για το show δημοσιοποιήθηκαν και στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης 
βλ. http://honeylemonspice.com/hoshi-greece-1/ 

 
Μη κερδοσκοπικό σωματείο με τίτλο «ελληνοιαπωνικό επιμελητήριο» 

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τόκυο εφιστά την προσοχή στις ελληνικές εξαγωγικές εταιρίες δεδομένου ότι έχει γίνει 
αποδέκτης παραπόνων όσον αφορά σε ιδιωτικά συμφέροντα τα οποία απευθύνονται σε Έλληνες 
επιχειρηματίες που έχουν εκφράσει ενδιαφέρον δραστηριοποίησης στην ιαπωνική αγορά, προβάλλοντας τους 
υποτιθέμενο σύνδεσμο με το Γραφείο ΟΕΥ, εν αγνοία του Γραφείου Ο.Ε.Υ, ώστε να καλύψουν  το έλλειμα 
κύρους τους στην εδώ επιχειρηματική κοινότητα και να παρουσιάζονται ως επαΐοντες της ιαπωνικής αγοράς, 
στους ανυποψίαστους Έλληνες επιχειρηματίες.  

 
Επίσης, σχετικά προσφάτως, έχει συσταθεί ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο με τίτλο «ελληνοιαπωνικό 
επιμελητήριο». Το σωματείο αυτό ουδεμία σχέση έχει το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο, το σωματείο αυτό δεν συνιστά 
δημόσιο φορέα αλλά εκπροσωπεί τα ιδιωτικά συμφέροντα των μελών του και λειτουργεί με 
ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Το Γραφείο ΟΕΥ Τόκυο δεν συμμετέχει σε οιαδήποτε συναλλαγή ιδιωτικού 
χαρακτήρα και οι υπηρεσίες του παρέχονται χωρίς κόστος για τον Έλληνα φορολογούμενο. 

 

Β.2.1 Συνεργασία με Αντιπροσώπους/διανομείς 

 

Η προσέγγιση της αγοράς γίνεται μέσω εισαγωγέα ο οποίος προωθεί το προϊόν στους διανομείς. Οι 
μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες απασχολούν ομάδες πωλήσεων, έχουν γνώση της αγοράς και των τάσεων και το 
δικό τους δίκτυο διανομέων. Προμηθεύουν χονδρέμπορους, τοπικούς διανομείς και την βιομηχανία 
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τροφοδοσίας. Εξ αιτίας του αριθμού των ενδιαμέσων, ο εξαγωγέας δεν έχει κανέναν έλεγχο στην διανομή του 
προϊόντος του το οποίο φτάνει με ιδιαίτερα αυξημένη τιμή στο ράφι.  

Οι εισαγωγείς του προϊόντος με ελάχιστες εξαιρέσεις δεν είναι οι ίδιοι διανομείς. Από την εισαγωγή έως 
την τοποθέτηση στο ράφι μεσολαβούν αρκετά ενδιάμεσα στάδια (εισαγωγέας, χονδρέμπορος, τοπικός 
αντιπρόσωπος, υποδιανομέας χώρος λιανικής πώλησης). Είναι πολύ δύσκολη η εξαγωγή απ’ευθείας στους 
χώρους λιανικής πώλησης, συνεπώς υπάρχει απόλυτη εξάρτηση από τον εισαγωγέα και το δίκτυο διανομής. 
Συχνά η εισαγωγή γίνεται από θυγατρικές εταιρείες του ομίλου στον οποίο ανήκει η αλυσίδα καταστημάτων. 
Η εισαγωγή μεγάλων ποσοτήτων σε μορφή χύδην (π.χ.ελαιόλαδο) δίνει σημαντικά περιθώρια 
διαπραγμάτευσης στις εισαγωγικές εταιρίες όσον αφορά τις προϋποθέσεις, τις τιμές και τους όρους πώλησης.  

Από τον Ιάπωνα εισαγωγέα και το δίκτυο των συνεργατών/γνωριμιών του εξαρτάται η επιτυχία της 
τοποθέτησης ενός ποιοτικου προϊόντος στην ιαπωνική αγορά. Συνεπώς έχει μεγάλη σημασία η επιλογή της 
κατάλληλης ιαπωνικής εισαγωγικής εταιρίας η οποία θα διεκπεραιώσει τις διοικητικές διαδικασίες εισαγωγής, 
θα εξασφαλίσει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με την ιαπωνική νομοθεσία και θα διαμορφώσει την ετικέτα. Η 
σύναψη συμφωνίας προϋποθέτει αμοιβαία εμπιστοσύνη, απαιτεί χρόνο και υπομονή. Οι Ιάπωνες εισαγωγείς 
επιδιώκουν την μακροχρόνια συνεργασία και για τον λόγο αυτόν είναι πιθανόν να απαιτήσουν την 
αποκλειστικότητα. Απαιτούν σεβασμό των όρων της συμφωνίας και αποτελεσματικό service μετά την πώληση. 
Αλλαγή του εισαγωγέα μπορεί να ερμηνευθεί από την αγορά ως παραβίαση της εμπορικής συμφωνίας από τον 
εξαγωγέα και ενδεχομένως να βλάψει την φήμη του προϊόντος. 

 

Β.2.2 Δημιουργία θυγατρικής/υποκαταστήματος/αντιπροσωπίας/κοινοπραξίας 

 

βλ.παρ.Β.1.2. 

 
Β.2.3 Δίκτυα Διανομής 

1. Τρόφιμα 

Supermarket  

Τα σούπερ μάρκετ διαθέτουν τρόφιμα και άλλα προϊόντα οικιακής χρήσης. Η σημαντικότερη αλυσίδα σούπερ 

μάρκετ είναι η Aeon με μερίδιο αγοράς 5,9%. Άλλα σούπερ μάρκετ με δικά τους τμήματα εισαγωγών είναι τα 

Ito-Yokado (Seven7) www.itoyokado.co.jp/special/global/en/  και Seiyu www.seiyu.co.jp/.  Τα σουπερμάρκετ, 

σύμφωνα με τα στοιχεία μελέτης για λογαριασμό της USDA Foreign Agricultural Service, καταλαμβάνουν 

συνολικό μερίδιο αγοράς 76,6%. 

 

Πολυκαταστήματα (Department Stores) 

Τα τρόφιμα συνήθως πωλούνται σε υπόγειους ορόφους. Αν και οι πωλήσεις τους σημειώνουν καθοδική πορεία 

εξ αιτίας του εντόνου ανταγωνισμού, υπάρχουν χώροι αποκλειστικά για νέα ποιοτικά προϊόντα. Οι εισαγωγές 

γίνονται μέσω χονδρεμπόρου. Καταλαμβάνουν μερίδιο αγοράς 3,6% περίπου. 

 

Ειδικά καταστήματα (Speciality stores) π.χ. Olioteca, www.olioteca.jp 

Πρόκειται επί το πλείστον για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις που επικεντρώνονται σε έναν τομέα. 

Διαθέτουν ποικιλία της κατηγορίας ενός προϊόντος, π.χ. ελαιολάδων, προερχομένων από διάφορες χώρες τα 

οποία λανσάρουν ως gourmet προϊόντα πολυτελείας. Το προσωπικό διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις και οι 

πελάτες δύνανται να δοκιμάσουν το ελαιόλαδο σε ψωμί πριν το αγοράσουν. Ο έντονος ανταγωνισμός με τα 

σούπερ μάρκετ και τα kombini έχει ως αποτέλεσμα οι πωλήσεις τους να σημειώνουν πτωτική πορεία. 

 

Ιnternet shops 

Συνήθως τα εξειδικευμένα καταστήματα έχουν την δική τους ηλεκτρονική διεύθυνση και πωλούν τρόφιμα 

επίσης online. Σύμφωνα με στοιχεία του Euromonitor το 13% του συνόλου των πωλήσεων (+24% την τελευταία 
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πενταετία) προέρχεται από διαδικτυακές πωλήσεις και αυτόματους πωλητές. 

 

Convenience stores (“kombini”) 

Λειτουργούν κυρίως μέσω franchising και παραμένουν ανοικτά καθόλη την διάρκεια του 24ώρου. 

Διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο κυρίως για προϊόντα τα οποία έχουν ως καταναλωτικό target group τους 

άγαμους και νεαρούς Iάπωνες. Εκεί «δοκιμάζονται» τα νέα προϊόντα. Η περιορισμένη έκτασή τους απαιτεί 

ένα σύστημα διαρκούς αντικατάστασης των προϊόντων. Κύριες αλυσίδες: Seven & I Holdings, (μερίδιο αγοράς 

5,1%) και FamilyMart (1,6%). Καταλαμβάνουν μερίδιο αγοράς 14,1% περίπου. 

 

2. Καλλυντικά 
Supermarket  

Τα ιαπωνικά σούπερ καταλαμβάνουν πολύ μικρότερο χώρο σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ στην Ευρώπη και 

την Αμερική. Αυτά που εμπορεύονται καλλυντικά επικεντρώνονται στα βασικά είδη προσωπικής υγειινής. 

Απουσιάζουν, σχεδόν στο σύνολό τους, τα εισαγόμενα προϊοντα. Παραδείγματα σούπερ μάρκετ: Daiei, Ito-

Yokado, Seiyu. 

Φαρμακεία και convenience stores (“kombini”) : 
Η διάθεση των καλλυντικών γίνεται μέσω χονδρεμπόρων και η εξυπηρέτηση είναι self-service. Μεγάλες μάρκες 
ιαπωνικών καλλυντικών διαθέτουν ειδικές σειρές χαμηλού κόστους όπως η Shiseido (σειρά  Kesho Wakusei, 
www.beautyholicsanonymous.com/2007/05/shiseido-kesho-wakusei/) και η Kose (σειρά Sekkisui 
www.sekkisei.com/eng/).  
 
Τα ιαπωνέζικα φαρμακεία ακολούθησαν το μοντέλο των αμερικανικών φαρμακείων. Διαθέτουν μεγάλη 
ποικιλία προϊόντων και απευθύνονται κυρίως σε γυναίκες νεαρής ηλικίας: μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, 
καλλυντικά, είδη υγειινής, σνακ, κ.τ.λ. η παρουσίαση τους όμως δεν είναι προσεγμένη (σε αντίθεση με τα 
καταστήματα “variety” και “select”). Συνήθως δεν διαθέτουν εισαγόμενα προϊόντα εξ αιτίας των χαμηλότερων 
τιμών των ιαπωνικών προϊόντων.  
 
Τα convenience stores (“kombini”) λειτουργούν κυρίως μέσω franchising και παραμένουν ανοικτά καθόλη την 
διάρκεια του 24ώρου. Διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο κυρίως για προϊόντα τα οποία έχουν ως καταναλωτικό 
target group τους άγαμους και νεαρούς Iάπωνες. Εκεί «δοκιμάζονται» τα νέα προϊόντα. Η περιορισμένη έκτασή 
τους απαιτεί ένα σύστημα διαρκούς αντικατάστασης των προϊόντων. Κύριες αλυσίδες: Seven & I Holdings, 
(μερίδιο αγοράς 5,1%) και FamilyMart (1,6%).  
 
Πολυκαταστήματα (Department Stores) 
Οι μεγάλες εταιρείες καλλυντικών πωλούν απ’ ευθείας στα πολυκαταστήματα όπου απασχολούν προσωπικό 
τους. Διατίθενται αποκλειστικά προϊόντα πολυτελείας. Τα πολυκαταστήματα στην Ιαπωνία μειώθηκαν από 476 
το 1997, σε μόλις 250 το 2015. 
Παραδείγματα πολυκαταστημάτων: 

- Isetan http://isetan.mistore.jp/store/shinjuku/foreign_customer/index.html 
- Takashimaya www.takashimaya.co.jp/tokyo/store_information/cultural_propertie/index1.html 
- Mitsukoshi http://mitsukoshi.mistore.jp.e.bm.hp.transer.com/store/ginza/index.html 
- Sogo www.sogo-seibu.jp.e.ld.hp.transer.com/foreign/en/ 
- Lumine www.lumine.ne.jp/english/ 
-  

Ειδικά καταστήματα (Specialty stores)  

Λειτουργούν κυρίως μέσω franchising, και συνήθως διαθέτουν προϊόντα μιας μόνο εταιρείας, π.χ. Shiseido. Οι 

εξαγωγικές εταιρίες διαθέτουν τα προϊόντα τους μέσω θυγατρικών, χωρίς την μεσολάβηση χονδρεμπόρων. Οι 

εταιρίες προσλαμβάνουν «συμβούλους ομορφιάς» για επίδειξη των προϊόντων και παροχή συμβουλών στους 
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πελάτες. Οι πωλήσεις τους σημειώνουν πτωτική πορεία.   

Πωλήσεις μέσω διαδικτύου 

Στο διαδίκτυο οι τιμές των προϊόντων εμφανίζονται 30-60% μειωμένες σε σχέση με τις τιμές στα 
πολυκαταστήματα. Πρόκειται για παράλληλες εισαγωγές, απ’ ευθείας από τις χώρες εξαγωγής οι οποίες 
βλάπτουν την εικόνα ακριβών καλλυντικών και δημιουργούν προβλήματα και στον εισαγωγέα - χάνεται το 
κίνητρο από μέρους του για επενδύσεις, καινοτομία, προωθητικές ενέργειες, service μετά την πώληση. Η 
ιαπωνική νομοθεσία δεν προβλέπει απαγόρευση παραλλήλων εισαγωγών.  
 
Πωλήσεις πόρτα-πόρτα, “door-to-door” π.χ. Avon 
Οι πωλήσεις παρουσιάζουν πτωτική πορεία γιατί οι εργαζόμενες Ιαπωνέζες αυξάνονται, ο νόμος για την 
προστασία προσωπικών δεδομένων προβλέπει αυστηρές ποινές και επιπλέον, οι καταναλωτές δεν επιθυμούν 
επισκέψεις στον προσωπικό τους χώρο. 
 
Variety shops 
Εξειδικεύονται σε εισαγόμενα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία, (χαρτικά, ρούχα, φαγητό, μεγάλη γκάμα 
καλλυντικών στο ίδιο κατάστημα, κ.τ.λ.), συνήθως σε έναν όροφο π.χ. Plaza Style www.plazastyle.com, 
ITS’DEMO http://store.world.co.jp/s/ladies/?intxtid=headermenu, Rosemary http://bit.ly/2tx1EvQ, Champ de 
Herbe http://cfhampdeherbe.atre.co.jp/. Μεγαλύτερα καταστηματα, π.χ. Tokyu Hands https://shibuya.tokyu-
hands.co.jp/en/, Loft www.loft.co.jp/ προσφέρουν ακόμα μεγαλύτερη γκάμα προϊοντων σε 7-8 ορόφους και 
επίσης συχνά τόσο φτηνές όσο και ακριβότερες σειρές.  
 
Επιλεγμένα καταστήματα "select shop"  
Διαθέτουν σειρά επιλεγμένων προϊόντων των οποίων οι τιμές κυμαίνονται μεταξύ αυτών των 
πολυκαταστημάτων και των ειδικών καταστημάτων  
π.χ. Cosme Kitchen http://cosmekitchen.jp/store_list/store_list9/, Musee de Peau 
www.kamegaya.co.jp/shop/musee.html στο ισόγειο ή στο υπόγειο των πολυκαταστημάτων. 
 

Οι Ιαπωνέζοι μεγαλύτερης ηλικίας προτιμούν να προμηθεύονται καλλυντικά από τα καταστήματα της γειτονιάς 

τους (convenience stores, select, specialty stores). 

Β.2.4 Προώθηση – Διαφήμιση 

 

Διαφημιστικές εκστρατείες 

α. Σε κλαδικά περιοδικά 

β. Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα π.χ. ελαιόλαδο – σάλτσα – ζυμαρικά 

γ.Εκδηλώσεις γευσιγνωσίας σε σούπερ μάρκετ 

 

Β.2.5 Πρακτικές οδηγίες 

Η ιαπωνική είναι η μόνη επίσημη γλώσσα της χώρας. Αγγλικά ομιλούν ολοένα και περισσότεροι Ιάπωνες, 
ωστόσο η γλώσσα αποτελεί ένα πολύ σοβαρό φραγμό κατά την επικοινωνία στην Ιαπωνία. Ακόμη και όταν 
γνωρίζουν αγγλικά, οι περισσότεροι Ιάπωνες διστάζουν να τα χρησιμοποιήσουν και προτιμούν την επικοινωνία 
στην ιαπωνική γλώσσα. 
Οι μικρές λεπτομέρειες μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία: 

•  φροντίστε να τυπώσετε επαγγελματικές κάρτες στα ιαπωνικά 

•  δίνετε την κάρτα σας και λαβάνετε την κάρτα του συνομιλητού σας πάντοτε με τα δύο χέρια 

•  δεχθείτε επαγγελματικές προσκλήσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπου η ατμόσφαιρα θα είναι πιο 
χαλαρή και θα επιτρέψει να γνωρισθείτε καλύτερα 
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•  η προσφορά δώρου θα εκτιμηθεί από τον συνομιλητή σας, πρέπει όμως να προσέξετε η συσκευασία να 
είναι επαγγελματική και πολύ προσεγμένη. Εάν δεν είναι, καλύτερα να μη προσφέρετε δώρο. 

 
Το ζήτημα της γλώσσας σε εμπορικές εκθέσεις και επιχειρηματικές συναντήσεις 

Στις διάφορες επιχειρηματικές συναντήσεις σας συνιστάται η παρουσία διερμηνέα που θα διευκολύνει την 
επικοινωνία. Η έκθεση προϊόντων σε εμπορικές εκθέσεις χωρίς διερμηνέα συνήθως μειώνει σημαντικά τον 
αριθμό των Ιαπώνων επισκεπτών. Για τον ίδιο λόγο, οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες πρέπει να έχουν 
φροντίσει τουλάχιστον ένα μέρος των banners του περιπτέρου τους και του εν γένει προωθητικού τους υλικού 
να είναι στην ιαπωνική γλώσσα. Στην Ιαπωνία εν γένει υπάρχουν ελάχιστοι διερμηνείς / μεταφραστές 
ελληνικής και ιαπωνικής γλώσσας. Αν δεν υπάρχει τέτοιο άτομο διαθέσιμο, συνιστάται η χρήση ατόμου που 
γνωρίζει ιαπωνικά – αγγλικά. Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας 
μπορεί να σας συμβουλεύσει περαιτέρω στο θέμα και να σας δώσει κατάλογο διαθεσίμων διερμηνέων / 
μεταφραστών. 

 
Η επιχειρηματική κουλτούρα των Ιαπώνων 

1. Πολιτιστικές βάσεις του ιαπωνικού επικοινωνιακού στυλ 
Στην ιαπωνική κοινωνία, η ταυτότητα του ατόμου συνδέεται παραδοσιακά  με την ταυτότητα ομάδων 

όπως οικογένεια, σχολείο ή εταιρείες. Ως εκ τούτου, οι επιχειρηματίες αναφέρουν πρώτα το όνομα της 
εταιρείας στην οποία ανήκουν και μετά το δικό τους όνομα όταν συναντούν κάποιον για πρώτη φορά. 

Συναισθήματα, ειδικά αρνητικά, δεν εκφράζονται ανοικτά δημοσίως.  Άτομο το οποίο αντιτίθεται 
σθεναρώς ή επιμένει να διατηρεί διαφορετική άποψη από αυτή του συνόλου, θεωρείται πως διαταράσσει την 
αρμονία του συνόλου. 

Μάλιστα, εξαιτίας της συλλογικής φύσης της ιαπωνικής κοινωνίας, οι Ιάπωνες συνήθως κάνουν 
διάκριση μεταξύ της προσωπικής τους γνώμης και του τι θα πρέπει να αναφέρουν δημοσίως. 
 
2. Ιεραρχία 

Ο σεβασμός και η διατήρηση των ιεραρχικών σχέσεων είναι βασικό γνώρισμα στην ιαπωνική κοινωνία 
καθώς και στο επιχειρείν.  
 
2.1     Οι ιεραρχικές σχέσεις στο επιχειρείν 
Η ιεραρχική σχέση μεταξύ πελάτου και πωλητού αποτελεί μία από τις πολλές ιεραρχικές σχέσεις στην ιαπωνική 
επιχειρηματική κουλτούρα. Το ίδιο ισχύει και στις σχέσεις ανάμεσα σε μία κύρια και θυγατρική εταιρεία, 
μεταξύ διευθυντού και υφισταμένου κλπ. Στις σχέσεις που αναπτύσσονται κάθε πρόσωπο έχει ορισμένες 
προσδοκίες από τους άλλους. ‘Ετσι για παράδειγμα ένα διευθυντής συχνά ενδιαφέρεται για την ευημερία του 
υφισταμένου του, ακόμα και εάν αυτή αφορά παροχή βοηθείας στην ιδιωτική ζωή του τελευταίου.  Από την 
πλευρά του ο υφιστάμενος αναμένεται να εμπιστεύεται την κρίση του διευθυντού του και να μην αμφισβητεί 
τις αποφάσεις του. 
 
2.2.   Αρχαιότητα (seniority) 
Η αρχαιότητα είναι πολύ σημαντική στο ιαπωνικό επιχειρείν. Παραδοσιακά δε αποτελεί ένα σημαντικό 
κριτήριο για την προαγωγή των ιαπωνικών στελεχών. Έτσι για παράδειγμα, στις διαπραγματεύσεις  μεταξύ δύο 
εταιρειών, οι Ιάπωνες αναμένουν από κάθε πλευρά να αποστέλλει πρόσωπα ιδίας ηλικίας καθώς και θέσεως. 
 
 
2.3.  Άλλα παραδείγματα ιεραρχίας 

Όταν οι Ιάπωνες ανταλάσσουν επιχειρηματικές κάρτες (business cards), οι ανώτεροι ιεραρχικά υπάλληλοι 
προηγούνται. Όταν μία κάρτα παραλαμβάνεται, ο τίτλος σ’ αυτήν ελέγχεται προκειμένου να διαπιστωθεί η 
θέση και το status αυτού που την παραδίδει. Υψηλόβαθμοι υπάλληλοι όπως Γενικός Διευθυντής (buchoo) 
αποκαλούνται συνήθως με την ιδιότητά τους. Όταν δε οι Ιάπωνες υποκλίνονται μεταξύ τους, το πρόσωπο με το 
χαμηλότερο status υποκλίνεται βαθύτερα. 
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Κατ΄ αντίστοιχο τρόπο, η ιεραρχία καθορίζει την θέση όπου θα κάτσει ο καθένας σε ένα τραπέζι (seat 
arrangement). Έτσι για παράδειγμα, η θέση πίσω από τον οδηγό ταξί  προορίζεται για το υψηλόβαθμο 
πρόσωπο, ενώ η θέση δίπλα στον οδηγό προορίζεται αντίστοιχα για το χαμηλόβαθμο άτομο.  

Η ιεραρχία στην ομιλία είναι επίσης χαρακτηριστική. Έτσι το υψηλόβαθμο στέλεχος ομιλεί συνήθως 
τελευταίο. Σημειωτέον πως η ιαπωνική γλώσσα αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την ιεραρχία. Για παράδειγμα, 
ένα υψηλόβαθμο πρόσωπο ομιλεί ευγενικά ή συμβατικά, ενώ ένα χαμηλόβαθμο στέλεχος χρησιμοποιεί 
ευσεβή ή εξαιρετικά ευγενική γλώσσα.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
3. Περισταστιακή ιαπωνική συμπεριφορά 

Στην ιαπωνική κουλτούρα η συμπεριφορά των προσώπων διαμορφώνεται ανάλογα με την περίσταση. Η 
κατάλληλη συμπεριφορά εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως ο χώρος, βαθμός ή status των λοιπών 
προσώπων οποία είναι παρόντα, καθώς και από την σχέση τους με εν λόγω πρόσωπα. 
 
4. Έμμεση επικοινωνία 
Οι Ιάπωνες όταν επικοινωνούν μεταξύ τους δεν διατυπώνουν την άποψή τους ρητά.  
Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις με αλλοδαπούς συνομιλητές, όπου ένας καλά 
διαρθρωμένος λόγος θεωρείται προτέρημα. 
 
5.  Επικοινωνιακά κενά προκληθέντα από διαφορετικά επιχειρηματικά έθιμα 
 
5.1  Λήψη αποφάσεων 

Οι ιαπωνικές εταιρείες λαμβάνουν αποφάσεις βάσει ομαδικής συναίνεσης, και όχι κατόπιν ατομικής άσκησης 
εξουσίας. Στη διαδικασία σχηματισμού της ομαδικής απόφασης, όλες οι πιθανές συνέπειες μίας αποφάσεως 
εξετάζονται και λαμβάνονται υπ’ όψιν. Πρόκειται για μία συνολική προσέγγιση (holistic approach) οποία 
συμβάλλει με την σειρά της στη διατήρηση της αρμονίας εντός μίας επιχείρησης. 
Η ομαδική απόφαση έχει το πλεονέκτημα ότι αυτή εφαρμόζεται ομαλώς, χωρίς εμπόδια. Κάθε στέλεχος δε 
είναι ενήμερο για τη λήψη μίας σχετικής απόφασης. 

 
Συμβουλές για τους Έλληνες επιχειρηματίες: 
• Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στον σεβασμό της ιεραρχίας. 
• Aναμένετε η διαδικασία διαπραγματεύσεων με μία ιαπωνική επιχείρηση να διαρκέσει περισσότερο απ όσο 

θα διαρκούσε στην Ελλάδα. Οι συναντήσεις επίσης θα είναι περισσότερες απ’ ότι νομίζατε, όπως και η 
σχετική αλληλογραφία. 

• Προετοιμάστε αναλυτική πληροφόρηση για την εταιρεία σας. 
• Επιδείξτε υπομονή και προσήλωση καθ’ όλη την διάρκεια των διαπραγματεύσεων. 
• Ξοδεύστε άπλετο χρόνο “χτίζοντας” σχέσεις. Θεωρείστε την επιχειρηματική σχέση με τους Ιάπωνες σαν 

προσωπικό και όχι νομικό συμβόλαιο. 
• Καλλιεργείστε ανεπίσημες επαφές εντός ιαπωνικών επιχειρήσεων, προκειμένου να αντιληφθείτε πού 

βρίσκεται η διαδικασία λήψης αποφάσεως, σχετική με την  έναρξη της επιχειρηματικής σας συνεργασίας. 
• Αποφεύγετε να λαμβάνετε γρήγορες αποφάσεις ή να πιέζετε για γρήγορες αποφάσεις. 
• Εξασφαλίστε πως η ομάδα σας έχει συναίνεση: αποφεύγετε να δείχνετε ασυμφωνία μεταξύ εσάς και των 

συνεργατών σας ενώπιον των Ιαπώνων. 
 

6. Συναντήσεις 
 
6.1 Μη δυνατότητα επικοινωνίας στην αγγλική 

 
Οι Ιάπωνες δεν ομιλούν ως επί το πλείστον την αγγλική γλώσσα.  Ακόμα και αυτοί που γνωρίζουν σε 

ικανοποιητικό βαθμό την αγγλική, προτιμούν να επικοινωνούν με τους ξένους συνεργάτες στην ιαπωνική μέσω 
διερμηνέα, διότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους να ομιλήσουν την αγγλική. Αυτός είναι άλλωστε 
και ο λόγος για τον οποίο παραμένουν σιωπηλοί κατά τη διάρκεια πολυεθνικών συναντήσεων. 
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6.2. Επικοινωνιακό στυλ 

Οι Ιάπωνες κατά τη διάρκεια μίας πολυεθνικής επιχειρηματικής συνάντησης αποφεύγουν να διακόπτουν 
τον συνομιλητή τους όταν αυτός ομιλεί, διότι θεωρούν πως αυτό είναι αγενές. Επιπλέον, οι αλλοδαποί 
ομιλητές, θα πρέπει να αποφεύγουν κινήσεις οποίες αμφισβητούν το ενδεχόμενο μη κατανόησης των 
λεγομένων τους από τους Ιάπωνες. 
 
6.3. Παροχή πλήρους πληροφόρησης και απάντησης 

Μία άλλη πτυχή του ιαπωνικού επικοινωνιακού στυλ, αφορά την επιθυμία των Ιαπώνων να λαμβάνουν 
μία ολοκληρωμένη και πλήρη απάντηση. Οι Ιάπωνες αισθάνονται πως είναι σημαντικό οι αλλοδαποί 
συνεργάτες να δίδουν μία αξιόπιστη απάντηση όταν θέτουν διάφορα ερωτήματα, όπως για παράδειγμα τις 
προϋποθέσεις πιθανής συνεργασίας. 
 
6.4.  Yπόκλιση και ανταλλαγή επιχειρηματικών καρτών 

Η υπόκλιση αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιαπωνικής κουλτούρας. Πραγματοποείται όταν 
λαμβάνει χώρα μία συνάντηση, προκειμένου κυρίως να αποδοθεί σεβασμός στον συνομιλητή μας. Σε άλλες 
περιπτώσεις μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την έκφραση συγγνώμης. 

Όσον αφορά την ανταλλαγή επιχειρηματικών καρτών (business cards), αυτή περιλαμβάνει κάποιο βαθμό 
“τελετουργίας”. H επιχειρηματική κάρτα θεωρείται πως αντιπροσωπεύει το άτομο, ως εκ τούτου θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με σεβασμό, κυρίως όταν την λαμβάνουμε από τον συνομιλητή μας. Όταν δε ανταλάσσουμε 
κάρτες, προσφέρουμε την δικιά μας με τα δύο χέρια. 
 
Συμβουλές για τους Έλληνες επιχειρηματίες: 

• Στείλτε την agenda της συνάντησης και γραπτό υλικό εκ των προτέρων. 

• Όταν κάνετε ερωτήσεις μην περιμένετε να λάβετε άμεση απάντηση. 

• Καθορίστε τους σκοπούς μίας συνάντησης πριν απ’ αυτήν και εκ νέου προ της έναρξης αυτής.  

• Αναφέρατε περιληπτικά στο τέλος της συνάντησης τα συμπεράσματα της συνάντησης. 

• Επιβεβαιώσετε επόμενα βήματα συνεργασίας γραπτώς μετά την συνάντηση μέσω email ή fax. 

• Οι Ιάπωνες σπάνια αναφέρουν το “όχι” απευθείας. 
 

Β.3 Καταναλωτικά Πρότυπα 

 

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 ατόμων 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.  

 
Β.3.1. Τρόφιμα 
Οι περισσότεροι καταναλωτές, στην πλειοψηφία τους γυναίκες άνω των 40 ετών, κάνουν τις αγορές τους 

στο σουπερμάρκετ της γειτονιάς τους και εμφανίζονται διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερο για ένα 
ποιοτικό προϊόν. Η κατανάλωση προϊόντων όπως το ελαιόλαδο αυξάνεται στις μεγαλύτερες ηλικίες οι οποίες 
και ανησυχούν περισσότερο για θέματα υγείας. Το ενδιαφέρον αυξάνεται όταν στην συσκευασία 
περιλαμβάνονται συνταγές και πληροφορίες για τις ωφέλειες στην υγεία και όταν μειώνεται η τιμή του στο 
πλαίσιο προωθητικών ενεργειών. Οι άνδρες επιλέγουν κυρίως με βασικό κριτήριο την τιμή του προϊόντος. Για 
τους νεότερους καταναλωτές μεγαλύτερη σημασία έχουν η γεύση, η τιμή του προϊόντος και οι συστάσεις του 
οικογενειακού και φιλικού τους κύκλου. Kατά την διάρκεια του μεσημεριανού διαλλείματος οι Ιάπωνες 
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καταναλώνουν φαγητό που έχουν φέρει από το σπίτι ή γευματίζουν σε εστιατόρια τα οποία τις μεσημεριανές 
ώρες προσφέρουν σε χαμηλότερες τιμές προκαθορισμένα μενού με ποικιλία πιάτων. Εξαιτίας του όλο και 
αυξανόμενου αριθμού Ιαπώνων οι οποίοι ταξιδεύουν στο εξωτερικό αλλά και της αξιοσημείωτης αύξησης του 
αριθμού των δυτικών εστιατορίων στην Ιαπωνία (γαλλικών, ιταλικών, ισπανικών κλπ), ολοένα και περισσότεροι 
Ιάπωνες έχουν την ευκαιρία να γευθούν και να εκτιμήσουν διαφορετικά είδη μεσογειακών προϊοντων και 
διαφορετικά πιάτα. Στους Ιάπωνες αρέσει η καλή κουζίνα και οι νέες συνταγές δειπνούν έξω με φίλους τους 
και συχνά προσπαθούν να μαγειρέψουν στο σπίτι τους τις συνταγές που δοκιμάζουν έξω.  

Επισημαίνεται ότι τα σούπερμάρκετ και τα kombinis διαθέτουν έτοιμο συσκευασμένο φαγητό («bento», βλ. 
http://bit.ly/2tcwIo3) σε μεγάλη ποικιλία και χαμηλό κόστος που απευθύνεται κυρίως σε εργαζομένους 
άγαμους Ιάπωνες. Οι άγαμοι και τα ζευγάρια χωρίς παιδιά φαίνονται διατεθειμένοι να πληρώσουν 
περισσότερο για να αποφύγουν την μαγειρική.  

Οι Ιάπωνες αποδίδουν σημασία στην γεύση και ιδιαίτερα στις νέες γεύσεις, στην καινοτομία, στην 
πρωτοποριακή συσκευασία, στην τιμή, στην ωφέλειά στην υγεία αλλά και στην χώρα προέλευσης των 
τροφίμων. Οι πολλές μάρκες δημιουργούν σύγχυση στους καταναλωτές με αποτέλεσμα αυτοί να επιλέγουν 
αναγνωρίσιμα ή φτηνά προϊόντα. Δεν αντιλαμβάνονται π.χ. την διαφοροποίηση του παρθένου ελαιολάδου από 
το μη παρθένο ή μεταξύ των διαφορετικών μαρκών. Οι Ιάπωνες καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να 
πληρώσουν περισσότερο για ένα προϊόν με καλύτερη γεύση και ωφέλειες στην υγεία - απαιτείται όμως σαφής 
διαφοροποίηση του προϊόντος και κατάλληλο μάρκετινγκ. Η ποιότητα δεν αρκεί λαμβάνοντας υπ΄όψιν ότι οι 
Ιάπωνες δείχνουν όλο και περισσότερο ενδιαφέρον για χαμηλότερες τιμές. 

Το e-commerce είναι σχετικά περιορισμένο σε σχέση με άλλες αναπτυγμένες οικονομίες δεδομένου ότι οι 
Ιάπωνες προτιμούν τις αγορές στο κατάστημα της γειτονιάς τους.  

 
Β.3.2. Καλλυντικά 

 

Το ενδιαφέρον των καταναλωτών επικεντρώνεται σε προϊοντα αντιγηραντικής δράσης, ενυδάτωσης, λεύκανσης, 

για συγκεκριμένα μέρη του σώματος, φυσικά / βιολογικά καλλυντικά, με γρήγορη δράση, πολλαπλών χρήσεων 

(π.χ. κρέμες ΒΒ, σέρουμ ενσωματωμένα στις κρέμες, ενυδατικές με αντιηλιακό δείκτη προστασίας) προϊόντα 

«οίκων» πολυτελείας, μάσκες μιας χρήσης που χρησιμοποιούνται στο σπίτι. Οι Ιαπωνέζες χρησιμοποιούν 

καλλυντικά όχι για να καλύψουν ατέλειες αλλά ως προϊόντα φροντίδας που θα κάνουν το δέρμα τους πιο 

ελκυστικό. Το 46,2% των προϊοντων φροντίδας του δέρματος αφορά προϊόντα για το πρόσωπο. Χρησιμοποιούν 

μικρότερες ποσότητες μακιγιάζ από ότι σε Ευρώπη και Αμερική. Ιδιαίτερα δημοφιλή προϊόντα σε όλες τις ηλικίες, 

είναι η μάσκαρα, που ενυδατώνει, ενισχύει, κ.τ.λ. τις βλεφαριδες, το ρουζ (κυρίως στις νεότερες ηλικίες), απαλά 

καθαριστικά, καλλυντικά για ευαίσθητο δέρμα και δέρμα με τάσεις ακμής. Ενώ συχνά επιλέγουν ακριβά 

καλλυντικά, ταυτόχρονα αναζητούν την φτηνότερη δυνατή επιλογή για σαμπουάν και σαπούνια. Ενδιαφέρον 

παρουσιάζει και η αγορά φροντίδας μαλλιών, η οποία αντιπροσωπεύει το 19% της αγοράς καλλυντικών. Το 

30% του τζίρου αυτής της κατηγορίας αφορά βαφές. Σύμφωνα με άλλη κατηγοριοποίηση, το 58% της αγοράς 

φροντίδας μαλλιών αφορά προϊόντα επανόρθωσης (ιδιαίτερα δημοφιλή στους νέους 20-40 ετών), 17% προϊόντα 

περιποίησης του τριχωτού της κεφαλής, 12,1% φυσικά προϊόντα και 7,1% προϊοντα αντιγηραντικής φροντίδας τα 

οποία προτιμούν Ιάπωνες μέσης ηλικίας. Αυξητικές τάσεις παρουσιάζει και η αγορά των ανδρικών 

καλλυντικών (προϊοντα για την φροντίδα του δέρματος, των μαλλιών, βαφές) τόσο στις νεαρές (20-35 ετών) όσο 

και στις μεγαλύτερες ηλικίες (50+). Είναι σύνηθες οι Ιάπωνες να βάφουν τα μαλλιά τους. Τα αρώματα δεν είναι 

ιδιαίτερα δημοφιλή (οι Ιάπωνες θεωρούν ότι βλάπτουν το δέρμα). Οι Ιάπωνες καταναλωτές είναι συνηθισμένοι 

στο «προνόμιο» της εξατομικευμένης εξυπηρέτησης κατά την αγορά των προϊόντων πολυτελείας. 

Απαιτείται προσοχή στην ιδιαίτερη κουλτούρα της Ιαπωνίας. Ο  Ιάπωνας καταναλωτής στην ουσία αγοράζει μια 

«εμπειρία». Το προϊον θα πρέπει να μπορεί να διηγηθεί μια ενδιαφέρουσα ιστορία π.χ. ιδιαίτερη μέθοδο 

παρασκευής, διάσημοι που το χρησιμοποιούν, μοναδικότητα πρώτων υλών. Ρόλο παίζει η συσκευασία η οποία 

πρέπει να είναι ελκυστική και να προκαλεί το ενδιαφέρον του καταναλωτή αλλά και τα συστατικά και η ασφάλεια 

του προϊόντος. Οι Ιάπωνες καταναλωτές είναι απαιτητικοί και αναζητούν διαρκώς νέα προϊόντα. Η επιδίωξη της 

καινοτομίας αφορά όχι μόνο τους κατασκευαστές καλλυντικών ως τελικών προϊόντων αλλά και τους 

προμηθευτές πρώτων υλών, τις εταιρίες συσκευασίας, τους διανομείς, τις εταιρίες τεχνολογίας. 
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 Β.4 Βιομηχανική Ιδιοκτησία  

Οι ακόλουθοι ιαπωνικοί νόμοι διέπουν την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία: 

• Νόμος περί βιομηχανικής ιδιοκτησίας 

• Νόμος περί ευρεσιτεχνιών  

• Νόμος περί εμπορικών σημάτων 

• Copyright Law 
 
Η Ιαπωνία αποτελεί, μεταξύ άλλων, συμβαλλόμενο μέρος των ακόλουθων διεθνών συμβάσεων και συνθηκών: 

• Σύμβαση των Παρισίων για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας όπως αναθεωρήθηκε από την 
Σύμβαση της Στοκχόλμης  

• Συνθήκη συνεργασίας για τα εμπορικά σήματα  

• Διεθνής συμφωνία Στρασβούργου για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας  

Οι ελληνικές εταιρείες που προτίθενται να αναπτύξουν συνεργασίες στην Ιαπωνία συνιστάται να 

κατοχυρώνουν τα σήματα τους στο Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Japan Patent Office), το οποίο 

υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας - METI, το είναι το αρμόδιο όργανο για τη 

βιομηχανική ιδιοκτησία. Η κατοχύρωση είναι εφικτή ακόμη και αν η εταιρεία στην οποία αφορά το σήμα δεν 

έχει νομική παρουσία στην Ιαπωνία. Λεπτομέρειες για τις διαδικασίες εγγραφής και τα τέλη βλ.στην ιστοσελίδα 

του JPO: http://www.jpo.go.jp/ 
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Γ. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ - ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΣΗ 
 

Γ.1 Συμφωνίες αποφυγής διπλής φορολογίας 

 

Ελλάδα και Ιαπωνία δεν έχουν συνάψει Συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας. 

 

Γ.2 Φορολογία Φυσικών προσώπων  

 

Οι ιαπωνικές φορολογικές αρχές διακρίνουν τα φυσικά πρόσωπα σε «κατοίκους» και «μη κατοίκους», 
ανεξαρτήτως υπηκοότητας. 

Έννοια της κατοικίας και του φορολογητέου εισοδήματος 

• Κάτοικοι 
Κάτοικοι θεωρούνται όσοι έχουν κατοικία στην Ιαπωνία και αυτοί που διαμένουν στη χώρα για περίοδο ενός 
έτους ή παραπάνω. Το συνολικό εισόδημα των κατοίκων, ανεξάρτητα από την προέλευσή του,  υπόκειται σε 
φόρο εισοδήματος. 
 
• Μη μόνιμοι κάτοικοι 
Οι διαμένοντες που δεν σκοπεύουν να μείνουν μόνιμα στην Ιαπωνία και δηλώνουν κατοικία στη χώρα για 
λιγότερο από πέντε χρόνια, θεωρούνται μη μόνιμοι κάτοικοι. Το πεδίο φορολογίας των μη μόνιμων κατοίκων 
είναι το ίδιο με εκείνο των κατοίκων, με εξαίρεση, υπό προϋποθέσεις, τα εισοδήματα που αποκτώνται εκτός 
Ιαπωνίας.  
 
• Μη κάτοικοι 
Στην κατηγορία αυτοί περιλαμβάνονται όσοι δεν θεωρούνται κάτοικοι. Ο φόρος εισοδήματος στην Ιαπωνία 
που επιβάλλεται σε μη κατοίκους υπολογίζεται με βάση το εισόδημα που αποκτάται στην Ιαπωνία.  
 

Καθαρά έσοδα (γιέν) Φόρος  

Λιγότερο από 1,95 εκατομμύρια 5% 

1,95 – 3,3 εκατομμύρια 10% 
3,3 – 6,95 εκατομμύρια 20% 
6,95 – 9 εκατομμύρια 23% 
9 – 18 εκατομμύρια 33% 

18 – 40 εκατομμύρια 40% 
Πάνω από 40 εκατομμύρια 45% 

 

 

Γ.3 Φορολόγηση Επιχειρήσεων 

 

Οι φόροι που επιβάλλονται στα έσοδα των εταιρειών περιλαμβάνουν τον φόρο επιχειρήσεων (εθνικό φόρο) 

και άλλους δύο φόρους σε τοπικό επίπεδο. 

Ο φόρος υπολογίζεται με βάση τα έσοδα για το φορολογικό έτος, το κεφάλαιο της εταιρείας και τον αριθμό 
των εργαζομένων.  

Οι δραστηριότητες ενός "γραφείου εκπροσώπησης", μέσω του οποίου μια ξένη εταιρεία αναπτύσσει 
εμπορικές δραστηριότητες στην Ιαπωνία, δεν θεωρείται φορολογητέες με τη προϋπόθεση ότι αυτές αφορούν 
μάρκετινγκ / διαφήμιση, παροχή πληροφοριών, μελέτες αγοράς. 
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Φόρος 

 

Έως 4 

εκατομμύρια 

γιεν 

 
Πάνω από 4 
εκατ. έως 8 

εκατ. 
γιεν 

 
Πάνω από 8 εκατ. 

γιεν 

 
Φόρος επιχειρήσεων  

 
15,00% 

 
15,00% 

 
23,90% 

 
Φόρος επιχειρήσεων (τοπικός) 

 
0,66% 

 
0,66% 

 
1,05% 

Φόρος ημεδαπών επιχειρήσεων 

 
(1) Περιφεριακός 

 
0,48% 

 
0,48% 

 
0,76% 

 
(2) Δημοτικός 

 
1,46% 

 
1,46% 

 
2,32% 

 
Εταιρικός φόρος 

 
3,40% 

 
5,10% 

 
6,70% 

 
Εταιρικός φόρος (τοπικός) 

 
1,47% 

 
2,20% 

 
2,89% 

Σύνολο 22,46% 24,90% 37,63% 

Πηγή: JETRO 

 

Γ.4 Ειδικότεροι φόροι  

 

Φόρος κατανάλωσης 
ΑντΊστοιχος με τον φόρο προστιθέμενης αξίας, από την 1η Απριλίου 2014, ο φόρος κατανάλωσης ανέρχεται σε 
8% (προηγουμένως 5%), ενώ από 1η Οκτωβρίου του 2019 αυξήθηκε για ορισμένες κατηγορίες προϊόντων σε 
10%. 
Στις εξαγωγές, καθώς και σε ορισμένες υπηρεσίες προς μη κατοίκους, δεν επιβάλλεται φόρος κατανάλωσης. Οι 
χρηματοικονομικές συναλλαγές, οι διεθνείς επικοινωνίες και οι αγοραπωλήσεις που σχετίζονται με την υγεία 
και την εκπαίδευση εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής αυτού του φόρου. 

 

Αλλοι φόροι 
Ο φόρος κληρονομιάς και μεταβίβασης, αυξήθηκε στo υψηλότερο κλιμάκιο μετά τη φορολογική 
μεταρρύθμιση του 2013. Ανέρχεται έως 55% για τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτώνται μέσω κληρονομίας 
ή μεταβίβασης, με αξία άνω των 600 εκατομμυρίων γιεν. 
Ο "φόρος εξόδου", τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2015 και επιβάλλεται σε κατοίκους της Ιαπωνίας με 
περιουσιακά στοιχεία ή εισόδημα από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 εκατομμυρίων 
γιεν πριν αυτοί εγκαταλείψουν οριστικά την χώρα. 
Άλλοι φόροι: ο φόρος ακίνητης περιουσίας που επιβάλλετα σε τοπικό επίπεδο και ο φόρος κατοχής 
οχημάτων. Επιβάλλονται επίσης ειδικοί φόροι επί της βενζίνης, του οινοπνεύματος και του καπνού. 

 

 

Γ.5. Δασμοί – Δασμολόγιο  

Η Ιαπωνία είναι χωρισμένη σε 9 τελωνειακές περιοχές. Δεν υπάρχει κεντρικός συντονισμός, με αποτέλεσμα να 

έχουν αναφερθεί περιπτώσεις διαφορετικής ερμηνείας των διαδικασιών εκτελωνισμού χωρίς να υπάρχει 
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δυνατότητα προσφυγής σε κάποιο κεντρικό όργανο για την διευκρίνισή τους. Για πληροφορίες για το ύψος των 

δασμών εισαγωγής ανά δασμολογική κλάση βλ.  http://www.customs.go.jp/english/tariff/2019_4/index.htm, 

βλ. και βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για πρόσβαση σε ξένες αγορές, 

https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm. 

 

Γ.6 Ειδικές Οικονομικές ζώνες   

 

Η πρωτοβουλία της Εθνικής Στρατηγικής Ειδικής Ζώνης “National Strategic Special Zone” αποσκοπεί στην 

ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ιαπωνίας. Οι ζώνες αυτές είναι θεματικές π.χ.”διεθνής 

επιχειρηματικότητα και καινοτομία”, “ιατρική καινοτομία και στήριξη ανθρωπίνου δυναμικού”,  “γεωργία”, 

“διεθνής τουρισμός”, κ.τ.λ. Για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στις ζώνες αυτές, 

προβλέπονται φοροαπαλλαγές, 
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Δ. ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
 

Δ.1 Αναπτυξιακός Νόμος - Κίνητρα Επενδύσεων 

 

Δεν προβλέπονται φορολογικά κίνητρα στην Ιαπωνία σε εθνικό επίπεδο για την προσέλκυση αποκλειστικά 
ξένων επενδύσεων. Ισχύουν άλλα φορολογικά κίνητρα, όπως μειώσεις στον εταιρικό φόρο για συγκεκριμένες 
περιπτώσεις τα οποία ισχύουν για οποιαδήποτε εταιρεία, ιαπωνική ή ξένη. 
Η Κυβέρνηση προσφέρει κίνητρα ή φοροαπαλλαγές, σε εταιρείες οι οποίες προβαίνουν σε: 
Επενδύσεις σε καινοτομία, έρευνα και ανάπτυξη 
Εγκατάταση εκτός της μητροπολιτικής περιοχής του Τόκυο 
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ιαπωνικών ΜΜΕ 
Ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας σε στρατηγικούς τομείς για την Ιαπωνία, και σε εκείνους που έχουν 
πληγεί από φυσικές καταστροφές 
 
Επιλέξιμες δαπάνες: 
Σχετιζόμενες με την εγκατάσταση (αγορά ή μίσθωση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και μηχανημάτων, 
κατασκευή, επέκταση κ.λπ.) έως ένα τρίτο του κόστους. 
Σχετιζόμενες με την έρευνα σε συνεργασία με ιαπωνικές εταιρείες ή οργανισμούς (δαπάνες ερευνητικού 
προσωπικού, υπεργολαβία δραστηριοτήτων, αγορά δεδομένων από πρωτογενείς πηγές, επαγγελματικά 
ταξίδια κ.λπ.) έως και τα δύο τρίτα του κόστους. 
Σχετιζόμενες με τις μελέτες σκοπιμότητας των απαιτούμενων επενδύσεων (κόστος ερευνητικού προσωπικού, 
κόστος υπεργολαβίας κ.λπ.) έως δέκα εκατομμύρια γιεν. 
 

Κίνητρα  σε περιφερειακό επίπεδο 

Επιπροσθέτως των κινήτρων σε εθνικό επίπεδο, σε αρκετούς νομούς της χώρας, παρέχονται υπηρεσίες 

πληροφόρησης και προώθησης. Επιπλέον, οι περιφερειακές διοικήσεις (νομαρχιακές και δημοτικές αρχές) 

παρέχουν φορολογικά κίνητρα και φοροαπαλλαγές για ορισμένες εμπορικές δραστηριότητες, για απόκτηση 

παγίων περιουσιακών στοιχείων ή για αγορά ακινήτων. 

 

Η Ιαπωνία έχει φορείς για την διευκόλυνση των επενδύσεων ξένων εταιριών. Για παράδειγμα, η μητροπολιτική 

κυβέρνηση του Τόκιο δημιούργησε ένα γραφείο ενιαίας εξυπηρέτησης, το οποίο ονομάζεται TOSBEC (Tokyo 

One-Step Business Establishment Centre), για να επισπεύσει τη διαδικασία ίδρυσης νέων εταιρειών στο Τόκυο. 

Το γραφείο αυτό είναι πλήρως εκπαιδευμένο για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

αλλοδαπές εταιρίες που θέλουν να επενδύσουν στην Ιαπωνία. 

 
Δ.2 Πιστοληπτική ικανότητα χώρας – Κίνδυνοι/ προοπτικές 

 

 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.  
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Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 
 

Η Ιαπωνία έχει προσαρμόσει την νομοθεσία της σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο πλαίσιο της 
αναθεωρημένης συμφωνίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) για τις δημόσιες συμβάσεις. Πάνω 
από ένα ορισμένο ποσό, η προμήθεια δημοσίων αγαθών και υπηρεσιών υπόκειται σε δημόσιο διαγωνισμό. Το 
όριο αυτό εξαρτάται από τον τύπο της προμήθειας και εάν αυτή πραγματοποιείται από την κεντρική 
κυβέρνηση ή σε τοπικό επίπεδο. 

Ορισμένες κατηγορίες δημοσίων προμηθειών αποκλείονται από την υποχρέωση διεξαγωγής δημόσιων 
διαγωνισμών, όπως οι αγορές αγαθών και υπηρεσιών από δημόσιους φορείς που σχετίζονται με την άμυνα και 
την ασφάλεια, ή δημόσια έργα όπου η αλλαγή των υπεργολάβων θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρές ζημίες 
κ.λπ. 

Οι προκηρήξεις δημοσίων προμηθειών δημοσιεύονται υποχρεωτικά στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (Kanpo http://kanpou.npb.go.jp). Ο αναθέτων φορέας πρέπει να δημοσιοποιήσει τους όρους και 
τις προϋποθέσεις πριν από την υποβολή προσφορών. 

Πληροφορίες σχετικά με τους ανοικτούς διαγωνισμούς και τα αποτελέσματα των κλειστών διαγωνισμών που 
έχουν ολοκληρωθεί είναι ανηρτημένες στο Διαδίκτυο: www.i-ppi.jp (μόνο στην ιαπωνική). Οι πληροφορίες 
διατίθενται στην αγγλική γλώσσα μόνο για δημόσιες προμήθειες της κεντρικής κυβέρνησης μέσω της ιστοσελίδας 
του Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου της Ιαπωνίας (JETRO) βλ. https://www.jetro.go.jp/en/database/procurement. 

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας έχει δημοσιεύσει οδηγό στην αγγλική γλώσσα με σκοπό την 
καλύτερη κατανόηση του συστηματος δημόσιων προμηθειών βλ. 
http://www.mofa.go.jp/policy/economy/procurement, όπου περιλαμβάνονται τα στοιχεία επικοινωνίας των 
περιφερειακών και τοπικών φορέων που διενεργούν τους διαγωνισμούς. Ωστόσο, οι διαγωνισμοί 
δημοσιεύονται συχνά αποκλειστικά στην ιαπωνική γλώσσα. Στην πράξη είναι δύσκολο, για ξένες εταιρείες που 
δεν έχουν εγκατασταθεί μόνιμα στην Ιαπωνία, να συμμετάσχουν και να κερδίσουν διαγωνισμούς δημόσιων 
προμηθειών. 
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ΣΤ. ΚΛΑΔΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
 

 
 

 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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Ζ. ΧΡΗΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
 

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                                      
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   
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 
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3. Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια 

 
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                       
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YOKOHAMA CHAMBER                                                     
OF COMMERCE & INDUSTRY 
Tηλ. +81-45-671-7400 
Sangyo Boeki Center Bldg. 8F,  
2 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi,  
Kanagawa 231-8524 
 
Shiga Chamber of Commerce and Industry   
〒520-0806 Shigaken otsushi Uchidehama 

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/ 
 
Kanagawa Business and Industry 

mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
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/


 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΚΥΟ 
3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan 

Tηλ. +81-3-3404 5853,Φαξ +81-3-3404 5845, ecocom-tokyo@mfa.gr  

〒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/ 
 
Shimane International Chamber of Commerce and Industry  
〒 690-0886 Shimane  

Τηλ. 0852-23-1616   
www.matsue.jp/soshiki/ 
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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                                       
Tηλ.  + 090-4810-4572      
c/o Global Japan Co., 
Ltd, 7-1-205 Nibancho 
Tokyo 102-0084 

  

6. Ξενοδοχεία 
 
ΑΝΑ ΙNTERCONTINENTAL HOTEL                         
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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 

 

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                        
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΚΥΟ 
3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan 

Tηλ. +81-3-3404 5853,Φαξ +81-3-3404 5845, ecocom-tokyo@mfa.gr  

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 

(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 
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ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΚΥΟ 
3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,, 106-0031 Tokyo – Japan 

Tηλ. +81-3-3404 5853,Φαξ +81-3-3404 5845, ecocom-tokyo@mfa.gr  

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 
 
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 
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