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1 To πολιηικό περιβάλλον 

Μεηά ηελ ιήμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ,  ηέζεθε ζε ηζρύ ην 1947, ην λέν ύληαγκα ηεο 

ρώξαο, ζεζπίδνληαο ην πνιίηεπκα ηεο πληαγκαηηθήο Μνλαξρίαο κε δηθνηλνηηθό θνηλνβνύιην 

(δίαηηα ή θνθάη), δειαδή ηελ «Άλσ Βνπιή», ε νπνία   νλνκάδεηαη επίζεο πκβνύιην ή Γεξνπζία, 

θαη ην Κνηλνβνύιην ην νπνίν νλνκάδεηαη θαη «Κάησ Βνπιή». Αξρεγόο ηνπ θξάηνπο είλαη ν 

απηνθξάηνξαο Naruhito, ν νπνίνο δηεδέρζε ηνλ παηέξα ηνπ Akihito ζηηο 30 Απξηιίνπ 2019, 

εγθαηληάδνληαο ηελ 1ε Μαίνπ 2019, ηελ λέα απηνθξαηνξηθή πεξίνδν "Reiwa" ε νπνία 

δηαδέρζεθε ηελ "Hesei". Ο Απηνθξάηνξαο, απνηειεί ζύκβνιν ηνπ θξάηνπο θαη ηεο ελόηεηαο ηνπ 

ιανύ. 

Οη γεληθέο εθινγέο, πξαγκαηνπνηνύληαη θάζε ηέζζεξα ρξόληα. Οκσο νη εθινγέο ζηελ «Άλσ 

Βνπιή», δηεμάγνληαη θάζε ηξία ρξόληα. Σα ζεκαληηθφηεξα πνιηηηθά θφκκαηα είλαη: ην θπβεξλψλ 

ζπληεξεηηθφ Liberal Democratic Party (LDΡ) πνπ θπξηαξρεί παξαδνζηαθά ζηελ πνιηηηθή ζθελή, 

ην ζπγθπβεξλώλ θεληξνδεμηφ βνπδηζηηθήο επηξξνήο θφκκα Komeito, ελψ ηα ζεκαληηθφηεξα 

θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο είλαη ην Constitutional Democratic Party (CDP) θαη ην Democratic 

Party for the People (DPP),  ελψζεθαλ θαη ζρεκάηηζαλ έλα λέν θφκκα κε επσλπκία 

Constitutional Democratic Party.   

Σνλ επηέκβξην ηνπ 2018, ν Shinzo Abe επαλεμειέγε Πξόεδξνο ηνπ LPD. Όκσο, γηα ιόγνπο 

πγείαο αλαθνίλσζε ηελ παξαίηεζή ηνπ ζηηο 28 Απγνχζηνπ 2020, κία κόιηο εκέξα αθόηνπ έγηλε ν  

καθξνβηόηεξνο πξσζππνπξγόο ζηελ ηζηνξία ηεο Ηαπσλίαο. Νένο Π/Θ αλέιαβε Yoshihide Suga, o 

νπνίνο κε ηε ζεηξά ηνπ αληηθαηαζηάζεθε απφ ηνλ Fumio Kishida.   

 

2 Η Οικονομία ηης Ιαπωνίας  

2.1 Δπιζκόπηζη ηης οικονομίας ηης Ιαπωνίας 

Σν ηαπσληθό νηθνλνκηθό ζαύκα, άξρηζε λα ζακπώλεη ήδε από ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990, όηαλ παξαηεξήζεθε κηα ηαρεία επηδείλσζε ηεο ηαπσληθήο νηθνλνκίαο κε ππνρώξεζε ησλ 

ηηκώλ ησλ κεηνρώλ, σο επαθόινπζν ηεο ηαρύηαηεο πηώζεο ησλ ηηκώλ ηεο γεο. Απηό 

ζεκαηνδόηεζε ηελ θαηάξξεπζε ηεο νηθνλνκηθήο «θνύζθαο», κε απνηέιεζκα ηελ ηαρύηαηε 

κείσζε ηνπ εζληθνύ πινύηνπ (national wealth). Από ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ε ρψξα 

βξέζεθε εγθισβηζκέλε ζε έλα ελαγθαιηζκό απνπιεζσξηζκνύ θαη ύθεζεο, από ηνλ νπνίν κέρξη 

θαη ζήκεξα δελ έρεη θαηαθέξεη πιήξσο λα απεκπιαθεί.  

Από ην ηέινο ηνπο 2012 πνπ αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο ρώξαο ν Shinzo Abe, εθάξκνζε 

κηα λεά επηζεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ έγηλε γλσζηή σο Abenomics θαη απνηειείηαη απφ 

«ηξία βέιε», ηελ αχμεζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ νηθνλνκία, ηηο καδηθέο δεκφζηεο επελδχζεηο ζε 

ππνδνκέο θαη ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ κεγάισλ επηρεηξεκαηηθψλ νκίισλ γηα αχμεζε ησλ 

επελδχζεσλ θαη ηεο απαζρφιεζεο.  

Ο Yoshuhide Suga ζπλέρηζε ηελ πνιηηηθή ηνπ πξνθαηφρνπ ηνπ, ηνλίδνληαο ηελ ζεκαζία ηνπ 

«3
νπ

 βέινπο», δειαδή ησλ κεηαξξπζκίζεσλ, ελψ έδσζε έκθαζε ζηελ «ςεθηνπνίεζε», ζηε 

κείσζε ησλ ρξεψζεσλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο, ζηε ζηήξημε ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπξηζκνχ 

(πξφγξακκα Go-To-Travel) θαη ην ζχζηεκα εηζθνξψλ ζε αγξνηηθέο πεξηθέξεηο απφ θαηνίθνπο 

αζηηθψλ πεξηνρψλ κε έθπησζε απφ ηε θνξνινγία ηνπο (Hometown Tax System).  

Σνλ Ηνχιην ηνπ 2020, ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην ελέθξηλε δχν βαζηθά θείκελα εηήζηαο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο γηα λα «ραξάμεη» ηνλ ράξηε πξνηεξαηνηήησλ γηα ηελ επφκελε ρξνληά. 
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Πξφθεηηαη γηα: α) ηελ ηξαηεγηθή Αλάπηπμεο 2020 θαη β) ηελ Βαζηθή Πνιηηηθή 2020 γηα ζέκαηα 

νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη κεηαξξχζκηζεο. Κνηλή ζπληζηακέλε θαη ησλ 

δχν θεηκέλσλ είλαη ε πξνψζεζε λέσλ ηξφπσλ εξγαζίαο θαη ζπλαιιαγψλ, φπσο ε ηειεξγαζία θαη 

ην ςεθηαθφ λφκηζκα. 

Οη βαζηθνί ζηφρνη ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο παξακέλνπλ νη εμήο: 

 Ο ζηφρνο γηα αλάπηπμε 2% (3
ν
 βέινο) είλαη ν ζεκαληηθφηεξνο ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Ηαπσλίαο. Όκσο, ζηελ απνδείρηεθε φηη ε δπλεηηθή αλάπηπμε δελ 

κπνξεί λα μεπεξάζεη ην 1%. Βαζηθή αηηία είλαη φηη νη κεηαξξπζκίζεηο ζε κεγάιν 

βαζκφ παξέκεηλαλ ζηα ιφγηα.  

 Ο ζηφρνο γηα ηελ  επίηεπμε πιεζσξηζκνχ 2% (1
ν
 βέινο), απνηέιεζε επίζεο θεληξηθή 

πνιηηηθή ησλ Abenomics. Ζ Σξάπεδα ηεο Ηαπσλίαο ην 2013 πηνζέηεζε κία πνιηηηθή 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο ραιάξσζεο (QQE) κε βαζηθή επηδίσμε ηελ επίηεπμε ΓΣΚ 2% 

κέζα ζε 2 ρξφληα, ψζηε λα εμέιζεη ε ρψξα απφ ην θαχιν θχθιν ηνπ απνπιεζσξηζκνχ. 

Όκσο κεηά απφ 8 ρξφληα ν ζηφρνο εμαθνινπζεί λα είλαη αλέθηθηνο. 

 Ο ζηφρνο ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο (2
ν
 βέινο) γηα επίηεπμε πξσηνγελνχο 

πιενλάζκαηνο ηνπ δεκνζίνπ αλαβιήζεθε γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2025. Δθηηκάηαη φηη 

ιφγσ θαη ησλ επηπηψζεσλ ηεο παλδεκίαο, πηζαλφηαηα ζα αλαβιεζεί εθ λένπ. Θεηηθφ 

βήκα ήηαλ ε αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο απφ 5% ζε 8% ην 

2014 θαη απφ 8% ζε 10% ην 2019. Όκσο νη αλαβνιέο εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ θαη ν 

ζπλδπαζκφο ηνπ κε αληίκεηξα, ππνλφκεπζαλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ. 

Λφγσ ησλ ζπλερφκελσλ παθέησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη λνκηζκαηηθψλ κέηξσλ ππήξμε κεγάιε 

αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ην νπνίν έρεη θηάζεη ην 237% ηνπ ΑΔΠ (δηπιαζηάζηεθε απφ ην 

1997) θαη κάιηζηα πξνβιέπεηαη φηη ιφγσ ηεο παλδεκίαο ζα εθηνμεπηεί ζην 270% ηνπ ΑΔΠ.  

Οξηζκέλα επηηεχγκαηα ηεο αθνινπζεζείζαο  πνιηηηθήο είλαη ηα εμήο: 

 Ζ αλεξγία έθηαζε ζην ρακειφηεξν επίπεδν ησλ ηειεπηαίσλ 20 εηψλ. Θεηηθή είλαη ε 
αχμεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ γπλαηθψλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο (αλ θαη θπξίσο ζε κε 

κφληκεο ζέζεηο απαζρφιεζεο).  

 Έγηλαλ αιιαγέο ζην ζεζκηθφ θαζεζηψο ζεσξήζεσλ γηα εξγαζία πνπ νδήγεζαλ ζε 
ζεκαληηθή αχμεζε ησλ μέλσλ εξγαδνκέλσλ.  

 Έγηλαλ αμηφινγεο κεηαξξπζκίζεηο ζηε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε.  

 Παξαηεξήζεθε πςειή εηαηξηθή θεξδνθνξία, αχμεζε ηεο απφδνζεο ησλ ηδίσλ 
θεθαιαίσλ, αιιά παξά ηηο παξαηλέζεηο ηεο θπβέξλεζεο νη επηρεηξήζεηο δελ 

πξνρψξεζαλ ζε επαλεπέλδπζε ησλ θεξδψλ. 

 Ο θιάδνο ηνπ ηνπξηζκνχ απνγεηψζεθε, κε ηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο λα θηάλνπλ ην 
2019 ηα 31,9 εθαηνκκχξηα, γηα λα εμαεξσζεί βέβαηα ην 2020 ιφγσ ησλ αθξαίσλ 

ηαμηδησηηθψλ κέηξσλ ηεο Ηαπσλίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο παλδεκίαο.  

Ζ Ηαπσλία εξγάζηεθε ελαληίνλ ηνπ πξνζηαηεπηηζκνχ θαη πξνψζεζε ηε ζχλαςε ζεκαληηθψλ 

δηεζλψλ εκπνξηθψλ ζπκθσληψλ, φπσο είλαη ε πκθσλία Οηθνλνκηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο 

Ηαπσλίαο – ΔΔ, ε Οινθιεξσκέλε θαη Πξννδεπηηθή πκθσλία γηα ηε χκπξαμε ρσξψλ ηνπ 

Δηξεληθνχ (CPTPP) θαη ε πξνζθάησο ππνγξαθείζα πκθσλία Πεξηθεξεηαθήο Οινθιεξσκέλεο 

Οηθνλνκηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο (RCEP) . 

Πέξαλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, ππήξμε κηα ζεηξά εκβιεκαηηθψλ πξνγξακκάησλ γηα ηνλ 

κεηαζρεκαηηζκφ ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο θνηλσλίαο, νη ζηφρνη ησλ νπνίσλ δελ επηηεπρζήθαλ ή 

επηηεπρζήθαλ κεξηθψο, φπσο ε επηδίσμε γηα 30% ζπκκεηνρή ησλ γπλαηθψλ ζε εγεηηθέο θαη 
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δηεπζπληηθέο ζέζεηο έσο ην 2020 πνπ αλαβιήζεθε γηα ην 2030 (Womenomics), ε επαλάζηαζε 

παξαγσγηθφηεηαο, ε επαλάζηαζε δηαρείξηζεο αλζξψπηλσλ πφξσλ, ε δπλακηθή ζπκκεηνρή 100 

εθαη. αλζξψπσλ, ε ζηήξημε ησλ παηδηθψλ νξακάησλ, ν θνηλσληθφο κεηαζρεκαηηζκφο (Society 

5.0), ην πξνζδφθηκν δσήο 100 εηψλ, ε κεηαξξχζκηζε ηνπ εξγαζηαθνχ ππνδείγκαηνο, ε ίζε 

ακνηβή γηα ίζε εξγαζία (αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ εμίζσζε ησλ ακνηβψλ κφληκσλ θαη νξηζκέλνπ 

ρξφλνπ εξγαδνκέλσλ), ε αλαδσνγφλεζε ησλ πεξηθεξεηψλ, ε πηνζέηεζε εληαίνπ πξνζσπηθνχ 

αξηζκνχ (My Number) θαη ε πξσηνβνπιία Premium Friday κε ζθνπφ ηελ αλάπηπμε θνπιηνχξαο 

ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

Ζ παλδεκία επηδείλσζε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ελψ ηα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο 

αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ αθφκε κεγαιχηεξε αχμεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. Με απηά ηα 

δεδνκέλα, ε ζπλέρηζε ηεο πνιηηηθήο QQE θαη ησλ λνκηζκαηηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ θηλήηξσλ 

είλαη κελ κνλφδξνκνο, αιιά ζα επηθέξεη πεξαηηέξσ επηδείλσζε ησλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ ηεο 

νηθνλνκίαο.  

 

2.1.1 Ιδιαίηερα ταρακηηριζηικά ηης ιαπωνικής οικονομίας  

Σα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηαπσληθήο νηθνλνκίαο είλαη: ην πςειφ δεκφζην ρξένο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ε έιιεηςε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ε γήξαλζε ηνπ πιεζπζκνχ, ν πνιχ ρακειφο 

πιεζσξηζκφο, ν ρακειφο ζπληειεζηήο ΦΠΑ, ε έιιεηςε πινπηνπαξαγσγηθψλ πεγψλ θαη ε 

αλάγθε εηζαγσγήο ηνπο απφ ην εμσηεξηθφ θαη ε αλάγθε λα επηηεπρζεί θαηά ην δπλαηφλ 

απηάξθεηα ζηα ηξφθηκα. 

Σν πνζνζηφ απηάξθεηαο ηεο Ηαπσλίαο ζε ηξφθηκα, αλέξρεηαη ζε 40%, αιιά κε θζίλνπζα 

ηάζε, ιόγσ ηεο κείσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε γεσξγία, ηεο δηαθνξνπνίεζεο ηεο ηαπσληθήο 

δηαηξνθήο κε αύμεζε ηεο θαηαλάισζεο δσηθώλ πξντόλησλ, ειαίσλ θαη ιηπώλ, θαη ηαπηόρξνλε 

κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ξπδηνύ, ζην νπνίν ε Ηαπσλία είλαη απηάξθεο. Ζ αιιαγή ησλ 

δηαηξνθηθώλ ζπλεζεηώλ, είρε σο επαθφινπζν ηελ αχμεζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην εμσηεξηθφ γηα ηα 

ηξφθηκα ηνπ λένπ θαηαλαισηηθνχ πξνηχπνπ. 

Σν ζεκεξηλφ πνζνζηφ απηάξθεηαο ησλ ηξνθίκσλ ζηελ Ηαπσλία είλαη ην ρακειφηεξν κεηαμχ 

ησλ κεγάισλ βηνκεραληθψλ ρσξψλ, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ Ηαπσλία, ζε έλαλ απφ ηνπο 

κεγαιχηεξνπο παγθνζκίσο θαζαξνχο εηζαγσγείο γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Ζ Ηαπσλία απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο εηζαγσγείο ζίηνπ, αξαβνζίηνπ, θξέαηνο, θαη ζφγηαο. Σν πνζνζηφ 

απηάξθεηαο, ην 2019, αλέξρνληαλ ζην 100% γηα ην ξχδη, 12% γηα ην ζηηάξη, 8% γηα ηα φζπξηα, 80% 

γηα ηα ιαραληθά, 41% γηα θξνχηα, 53% γηα θξέαηα θαη 56% γηα ζαιαζζηλά. Ζ Ηαπσλία βαζίδεηαη 

ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζηηο εηζαγσγέο γηα ηελ πξνκήζεηα ζηηαξηνχ θαη νζπξίσλ.  

Γεδνκέλνπ φηη κεγάιν κέξνο ησλ ζπλνιηθψλ αλαγθψλ ηεο ρψξαο ζε πξψηεο χιεο θαη 

θαχζηκα είλαη εηζαγφκελν, ε Ηαπσλία είλαη πνιχ επάισηε ζηηο δηεζλείο εμειίμεηο, γεγνλφο πνπ 

θαζηζηά ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα θνξπθαία πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο ηεο. Σα κέηξα 

αχμεζεο ησλ απνζεκάησλ αζθαιείαο θαη ε ελζάξξπλζε ηεο απηφλνκεο παξαγσγήο ελέξγεηαο 

απνηεινχλ βαζηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ηαπσληθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Ζ γήξαλζε θαη ε κείσζε ηνπ πιεζπζκνχ, απνηεινχλ ηελ δηθαηνινγεηηθή βάζε γηα αχμεζε 

ηεο  θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, ιφγσ αχμεζεο ησλ δαπαλψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη 

ζπληαμηνδφηεζεο, κε απνηέιεζκα λα επηβάιιεηαη πιένλ ε κεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αχμεζεο ηνπ θφξνπ θαηαλάισζεο (ΦΠΑ), σο ην πξψην 

βήκα πξνο ηελ ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε ζηαζεξήο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε 

θαη ηε δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε. Σελ 1ε  Οθησβξίνπ 2019 ν ΦΠΑ απμήζεθε απφ 8% ζε 10%.  

Σελ 1ε Απξηιίνπ 2019, ηέζεθε ζε εθαξκνγή ε λέα λνκνζεζία γηα ην θαζεζηψο "ζεσξήζεσλ 

εηζφδνπ", ζην πιαίζην ηεο λέαο πνιηηηθήο ππνδνρήο κεηαλαζηψλ, ε νπνία είρε αλαθνηλσζεί ζην 
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ηέινο ηνπ 2018, κε ζθνπφ λα ιπζνχλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη ιφγσ ηνπ 

δεκνγξαθηθνχ. ηφρνο ηεο λέαο κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο είλαη ε πξνζέιθπζε εμεηδηθεπκέλνπ 

πξνζσπηθνχ, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ μέλσλ αλεηδίθεπησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

ηνκείο φπσο ε γεσξγία, ε πεξίζαιςε, νη θαηαζθεπέο, νη ηνπξηζηηθέο κνλάδεο θαη ηα λαππεγεία. 

Σν 2020 εξγάδνληαλ ζηελ Ηαπσλία 2,88 εθαηνκκχξηα αιινδαπνί ζε ζχγθξηζε κε ην 1,75 

εθαηνκκχξηα ην 2019 (αχμεζε 64,5%). 

Ζ παλδεκία ηνπ Covid-19, έθεξε ζην πξνζθήλην θαη ην δήηεκα ηεο εμάξηεζεο ηεο Ηαπσλίαο 

απφ άιιεο ρψξεο ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθφ πιηθφ. Πεξίπνπ 70%-80% ησλ ρεηξνπξγηθψλ καζθψλ 

εηζάγνληαη, θπξίσο απφ ηελ Κίλα. Σν 90% ησλ αλαπλεπζηήξσλ, δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ Covid-19, είλαη εηζαγφκελνη απφ ηελ Δπξψπε θαη ηηο ΖΠΑ. Σα γελφζεκα 

θάξκαθα ζπγθαηαιέγνληαη θαηέρνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο. Οη ηαπσληθ΄ο 

θαξκαθνβηνκεραλίεο εηζάγνπλ πεξίπνπ ηα κηζά απφ ηα ελεξγά ζπζηαηηθά ηνπο απφ ηελ Κίλα, ηε 

Νφηηα Κνξέα θαη άιιεο ρψξεο. Όκσο εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, νη ηεισλεηαθέο δηαδηθαζίεο ζε φιν 

ηνλ θφζκν θαζπζηεξνχλ δξακαηηθά. Οη παξαδφζεηο πνπ ζπλήζσο ρξεηάδνληαη ηέζζεξηο έσο πέληε 

εκέξεο δηαξθνχλ ηξεηο εβδνκάδεο. Δπηπιένλ, ε δήηεζε ηφζν γηα κάζθεο φζν θαη γηα 

αλαπλεπζηήξεο, απμήζεθαλ παγθνζκίσο, κε απνηέιεζκα ε Ηαπσλία λα ζηεξηρηεί ζηηο εηζαγσγέο 

γηα λα θαιχςεη ηηο αλάγθεο ηεο. ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, ε ηαπσληθή θπβέξλεζε μεθίλεζε λα 

ζπλεξγάδεηαη κε πεξηζζφηεξεο απφ 400 εγρψξηεο εηαηξείεο πνπ πξνζθέξζεθαλ λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ παξαγσγή ηαηξηθψλ εθνδίσλ, καδί κε ηνπο ππάξρνληεο θαηαζθεπαζηέο 

ηαηξηθνχ εμνπιηζκνχ. 

 

2.1.2 Γομή ηης Οικονομίας ηης Ιαπωνίας  

2.1.2.1 Πληθσζμός  και εργαηικό δσναμικό 

  Ο πιεζπζκόο ηεο Ηαπσλίαο ην 2020, ζύκθσλα κε ηα πην πξόζθαηα ζηνηρεία ηνπ ηαηηζηηθνύ 

Γξαθείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη Δπηθνηλσληψλ (Γεθέκβξηνο 2020) ππνινγίδνληαλ ζε 

126.226.568 θαηνίθνπο, 868.177 ιηγόηεξνπο ζε ζρέζε κε ην 2019. Ζ αύμεζε ηνπ ηαπσληθνύ 

πιεζπζκνύ ζε δηάξθεηα 70 εηώλ, δειαδή από ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ κέρξη ην 

2020, έρεη θπκαλζεί κεηαμύ 30% - 50%, δεδνκέλνπ όηη ην 1950 ε Ηαπσλία είρε πιεζπζκό 

84.200.000 θαηνίθνπο.  

Ζ ππθλφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ππνινγίδεηαη ζε 340,8 άηνκα αλά ηεηξ. ρικ. (απνγξαθή 2015), 

θαηαηάζζνληαο ηελ Ηαπσλία σο ηελ ελδέθαηε πην ππθλνθαηνηθεκέλε ρώξα, κεηαμύ ρσξώλ ή 

πεξηνρώλ κε πιεζπζκό άλσ ησλ 10  εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ.  

Ζ γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηνπ ηαπσληθνχ πιεζπζκνχ αθνξά ζε 47 πεξηθέξεηεο (prefectures). 
Ο πιεζπζκφο ηνπ Σφθπν (Tokyo-to) αλέξρεηαη ζε 14.064.696 θαηνίθνπο, κε ηελ Μεηξνπνιηηηθή 

πεξηνρή ηνπ Σφθπν λα αλέξρεηαη ζηνπο 36.938.977 θαηνίθνπο, δειαδή ζην 29% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ ηεο Ηαπσλίαο. Ζ Μεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηνπ Σφθπν πεξηιακβάλεη ηηο πεξηθέξεηεο: 

Tokyo-to, Kanagawa-ken, Saitama-ken and Chiba-ken. Αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ θαηαγξάθεηαη ζε 

8 πεξηθέξεηεο, ελψ νη 39 θαηαγξάθνπλ κείσζε. Σελ κεγαιχηεξε αχμεζε πιεζπζκνχ 

θαηαγξάθνπλ νη πεξηθέξεηεο ηεο Okinawa-ken  (2,9%), ηνπ Tokyo-to (2,7%), ηεο Saitama-ken 

(1,0%) θαη ηνπ Aichi-ken (1,0%). 

 Όζνλ αθνξά ηελ θαηαλνκή ηνπ πιεζπζκνχ θαηά θχιν, ην 2020 θαηνηθνύζαλ ζηελ Ηαπσλία 

64.866.554 γπλαίθεο θαη 61.360.014 άλδξεο, δειαδή ν γπλαηθείνο πιεζπζκόο ππεξβαίλεη ηνλ 

αλδξηθό θαηά 3.506.540. Σν 97,7% ηνπ πιεζπζκνύ απηνύ, είλαη ηαπσληθήο ππεθνόηεηαο. 

Ο αξηζκφο αιινδαπψλ θαηνίθσλ ηεο Ηαπσλίαο ην 2020 αλέξρεηαη ζε 2.887.116 απφ 

1.752.368 ην 2019 θαη αληηζηνηρεί ζην 2,28% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ. Ο ξπζκόο αύμεζεο ησλ 
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αιινδαπώλ θαηνίθσλ ην 2020 ζε ζρέζε κε ην 2019  ήηαλ 65%. Δμ απηψλ, ην 27% πξνέξρεηαη 

απφ ηελ Κίλα θαη ην 15,5% απφ ην Βηεηλάκ, ελψ αθνινπζνχλ εξγαδφκελνη απφ Νφηηα Κνξέα, 

Φηιηππίλεο, Βξαδηιία, Νεπάι, Ηλδνλεζία, Σατβάλ θαη Πεξνχ. Οη θαηαγεγξακκέλνη Έιιελεο είλαη 

κφιηο 275 άηνκα. Σν 29,1% ησλ αιινδαπψλ εξγαδφκελσλ απαζρνιείηαη ζηε Βηνκεραλία, ην 12,8% 

ζην Ληαλεκπφξην/Υνλδξεκπφξην, ην 12,5 % ζηελ δηακνλή/εζηίαζε θαη ην 5,6% ζηηο θαηαζθεπέο. 

Σν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ θάησ ησλ 15 εηψλ, αλέξρεηαη ζε 15.426.568 θαηνίθνπο θαη 

αληηζηνηρεί ζην 12, 22% ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ηεο Ηαπσλίαο, δειαδή ζε παξόκνηα επίπεδα 

κε ηεο Γεξκαλίαο (12,9%), ηεο Ηηαιίαο (13,7%) θαη ηεο Νόηηαο Κνξέαο (11,5%), ε νπνία 

θαηαγξάθεη ηνλ κεγαιύηεξν ξπζκό κεηαβνιήο ηνπ κεγέζνπο απηνύ. 

Σν εξγαηηθφ δπλακηθό ζην ηέινο ηνπ 2020 (απαζρνινύκελνη ζπλ άλεξγνη άλσ ησλ 15 εηώλ), 

ππνινγίδεηαη ζε 68,68 εθαηνκκχξηα, απφ 67,24 εθαηνκκύξηα ην 2019, δειαδή ζην 55% πεξίπνπ 

ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ. Πξόθεηηαη γηα ην 5ν ζπλερέο έηνο αύμεζεο ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ. 

Δπηζεκαίλεηαη ε αληηζηξνθή ηεο κείσζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ πνπ παξαηεξήζεθε ζηε 

δεθαεηία ηνπ 2000, αθνύ από ην 2013 θαη κεηά, θαηαγξάθεηαη αύμεζε.  

Σν πνζνζηφ απαζρφιεζεο ην 2020 αλήιζε ζην 62% θαηαγξάθνληαο αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 

1,4% ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν έηνο. Ο αξηζκόο ησλ πιήξσο απαζρνινπκέλσλ απμήζεθε ζηα 

35,39 εθαηνκκχξηα από 35,03 εθαηνκκύξηα πνπ ήηαλ ην 2019. Ο αξηζκόο ησλ κε πιήξσο 

απαζρνινπκέλσλ κεηώζεθε ζηα 14,73 εθαηνκκύξηα (θαηά 3%). 

Ζ θαηαλνκή απαζρφιεζεο ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, έρεη σο εμήο: Ο πξσηνγελήο ηνκέαο 

απαζρνιεί ην 3,4% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ν δεπηεξνγελήο ην 24,2% θαη ν ηξηηνγελήο ην 

72,4%. Μαθξνπξόζεζκα, ην πνζνζηό ησλ απαζρνινπκέλσλ ζηνλ πξσηνγελή θαη ζηνλ 

δεπηεξνγελή ηνκέα κεηώλεηαη ζπλερώο, ελώ ην πνζνζηό ησλ αηόκσλ πνπ απαζρνινύληαη ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα απμάλεηαη. O θιάδνο ησλ ππεξεζηώλ «ςπραγσγίαο, επεμίαο, θξνληίδαο θαη 

δηαζθέδαζεο»,  απαζρνιεί ην 59,0% ησλ απαζρνινύκελσλ ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα.  

Ζ απαζρόιεζε ηνπ εξγαηηθνύ δπλακηθνύ θαηά θύιιν έxεη ώο εμήο: ηνπο ηνκείο ησλ 

«θαηαζθεπώλ»  θαη ησλ «κεηαιιείσλ» ην πνζνζηό ησλ απαζρνινύκελσλ αλδξώλ είλαη ηεο 

ηάμεσο ηνπ 98,0%, ελώ νη άλδξεο απαζρνινύληαη θαηά 97,7% ζηηο «κεηαθνξέο» θαη ζηελ 

«βηνκεραλία». Οη γπλαίθεο απαζρνινύληαη ζηνλ ηνκέα ησλ  «ππεξεζηώλ» ζε πνζνζηό 67,5% θαη 

ζηνλ ηνκέα ησλ «ππαιιήισλ», ζε πνζνζηό 60,3%. 

Σν 2020 ν δείθηεο αλεξγίαο ζε εηήζηα βάζε, παξέκεηλε ζην 2,8% απφ 2,4% πνπ ήηαλ ην 

2019. Ο αξηζκφο ησλ αλέξγσλ απμήζεθε απφ 1,62 εθαηνκκχξηα πνπ ήηαλ ην 2019 ζηα 1,91 

εθαηνκκχξηα.  

Ζ ζεκαληηθφηεξε πξφθιεζε πνπ αληηκεησπίδεη ε Ηαπσλία καθξνρξνλίσο είλαη ε γήξαλζε 

ηνπ πιεζπζκνχ. Ήδε ν αξηζκφο ησλ αηφκσλ ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηψλ έθηαζε ηα 36,17 

εθαηνκκχξηα άηνκα, ζχκθσλα κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Απγνχζηνπ 2020, ζεκεηψλνληαο 

αχμεζε θαηά 300.000 εληφο ελφο έηνπο. 

Οη ειηθησκέλνη πιένλ αληηπξνζψπεπαλ ην 28,7% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ηαπσλίαο, ζε ζχγθξηζε 

κε αληίζηνηρα πνζνζηά 23,3% ζηελ Ηηαιία (δεχηεξε πην ειηθησκέλε θνηλσλία) θαη 22,8% ζηελ 

Πνξηνγαιία. 

ε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Nippon Life Insurance Co δηαπηζηψζεθε φηη ην 64% ησλ Ηαπψλσλ 

είλαη πξφζπκν λα εξγαζηεί πέξα απφ ηελ ειηθία ζπληαμηνδφηεζεο, επηθαινχκελνη θπξίσο 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. Δηδηθφηεξα ην 38,7% δήισζε φηη ζέιεη λα ζπλερίζεη λα εξγάδεηαη ζηηο 

ηξέρνπζεο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπο θαη κεηά ηε ζπληαμηνδφηεζε, ελψ ην 25,3% ζα πξνηηκνχζαλ 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο. 
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Πξνο ην παξφλ, ε εξγαζία επηηξέπεηαη κέρξη ην 65ν έηνο, αιιά ζρεδηάδεηαη απφ ηνλ επφκελν 

Απξίιην λα ζεζκνζεηεζεί ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο έσο ηελ ειηθία ησλ 70 εηψλ, ψζηε λα 

ακβιπλζεί ην πξφβιεκα ηεο έιιεηςεο εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. 

Άιιεο πνιηηηθέο γηα ηελ αχμεζε ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη ηα κέηξα γηα ηελ αχμεζε ηεο 

γπλαηθείαο απαζρφιεζεο, φπσο θαη κεηαξξπζκίζεηο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο απαζρφιεζεο 

αιινδαπψλ εξγαδνκέλσλ. Όκσο, παξά ηε βειηίσζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζηνπο δπν απηνχο ηνκείο 

ε πξφνδνο είλαη εμαηξεηηθά αξγή.  

Ζ απαζρφιεζε ησλ γπλαηθψλ απμήζεθε ζεκαληηθά θαη έθηαζε ην 45% πεξίπνπ ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Όκσο νη γπλαίθεο εξγάδνληαη θπξίσο ζε κε κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο ή κε κεξηθή 

απαζρφιεζε. Σν 55% ησλ γπλαηθψλ απαζρνινχληαη ζε κε κφληκεο ζέζεηο εξγαζίαο, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηνπο άλδξεο είλαη 23%. ηηο γπλαίθεο αληηζηνηρεί κφιηο ην 13% ησλ 

δηεπζπληηθψλ ζέζεσλ εξγαζίαο.  

ηαδηαθά πάλησο γίλεηαη πιένλ αληηιεπηφ φηη επηβάιιεηαη λα γίλνπλ κεηαξξπζκίζεηο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ψζηε λα κπνξέζεη λα μεθχγεη ε Ηαπσλία απφ ηελ 

νηθνλνκηθή ζηαζηκφηεηα.  

 

2.1.2.2  Διανομή ειζοδήμαηος 

Ο Γείθηεο Gini αλέξρεηαη πιένλ ζε 0,321. Ζ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο ζηελ Ηαπσλία 

θαηέζηε ζπγθξίζηκε κε απηή ησλ άιισλ ρσξώλ ηνπ ΟΟΑ από ηε δεθαεηία ηνπ 1960 θαη κεηά. 

Ωζηόζν ηα ηειεπηαία έηε αξρίδνπλ λα εκθαλίδνληαη ηάζεηο δηεύξπλζεο ησλ αληζνηήησλ.  

πγθξηηηθά, ν δείθηεο Gini ηεο Γαλίαο είλαη 0,282, ηεο νπεδίαο 0,292, ηεο Γεξκαλίαο 0,317. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε, όηη ε κεγαιύηεξε ηηκή ηνπ δείθηε Gini, θαηαγξάθνληαη γηα ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην (0,332), ηελ Ηζπαλία (0,362) θαη ηηο ΖΠΑ (0,415) . 

 

2.1.3 Η ιαπωνική οικονομία καηά ηομείς   

2.1.3.1 Ο πρωηογενής ηομέας   

ηελ Ηαπσλία παξαηεξείηαη ηάζε κείσζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηε γεσξγία, ηε 

δαζνθνκία θαη ηελ αιηεία. Αλάινγε είλαη θαη ε κείσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θιάδσλ απηώλ, σο 

πνζνζηό επί ηνπ Αθαζάξηζηνπ Δγρώξηνπ Πξντόληνο (ΑΔΠ).  Ο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνπο 

ηνκείο απηνύο, κεηώζεθε από 13,40 εθαηνκκύξηα ην 1960 (30,2% ηνπ ζπλνιηθνύ εξγαηηθνύ 

δπλακηθνύ), ζε 2,23 εθαηνκκύξηα ην 2016 (3,4%) ελώ ην κεξίδην επί ηνπ ΑΔΠ, κεηώζεθε από 

12,8 %  ην 1960 ζε 1,2% ην 2016, ζύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα ζηνηρεία (2016). Σν 2019, 

ππνινγίδεηαη όηη ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα απαζρνινύληαλ 1,9 εθαηνκκύξηα εξγαδόκελνη.  

Αγροηικός-Γεωργικός ηομέας 

Ζ ζπλνιηθή αγξνηηθή παξαγσγή ηεο Ηαπσλίαο ην 2019 αλήιζε ζηα 10,5 ηξηζ. γηέλ, 

θαηαγξάθνληαο εηήζηα αύμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 2,4%. Ο κεγαιύηεξνο όγθνο αγξνηηθήο 

παξαγσγήο θαηαγξάθεηαη ζηε λήζν Hokkaido, πνπ είλαη ην δεύηεξν ζε κέγεζνο θαη ην 

βνξεηόηεξν λεζί ηεο ρώξαο.  

ύκθσλα κε ηα πιένλ πξόζθαηα ζηνηρεία (απνγξαθή 2015), ν αξηζκόο ησλ λνηθνθπξηώλ πνπ 

απαζρνινύληαη επαγγεικαηηθά κε ηε γεσξγία, δειαδή ησλ λνηθνθπξηώλ κε θαιιηεξγήζηκε γε 

ππό δηαρείξηζε 0,3 εθηαξίσλ θαη άλσ ή κε εηήζηεο πσιήζεηο γεσξγηθώλ πξντόλησλ ύςνπο 

500.000 γηέλ ή πεξηζζόηεξν, ήηαλ 1,33 εθαηνκκύξηα. Από απηά, ην 33,3% αθνξά ζε λνηθνθπξηά 
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κε πιήξε απαζρφιεζε, ην 12,4% ζε λνηθνθπξηά κε κεξηθή απαζρόιεζε θαη ην 54,3% ζε  

λνηθνθπξηά κε κεξηθή απαζρόιεζε κε κε αγξνηηθό εηζόδεκα ην νπνίν ππεξβαίλεη ην αγξνηηθό.  

Ο επαγγεικαηηθόο αγξνηηθόο ηνκέαο απαζρνιεί 2,10 εθαηνκκύξηα άηνκα σο θύξηα 

απαζρόιεζε, εθ ησλ νπνίσλ ην 63,5% είλαη ειηθίαο άλσ ησλ 65 εηώλ. Σν εηζόδεκα αλά 

γεσξγηθό λνηθνθπξηό ην 2019 αλήιζε ζε 5,43 εθ. Γηέλ, απμεκέλν θαηά 3,2%  ζε ζρέζε κε  ην 

πξνεγνύκελν έηνο.  

Ζ θαιιηεξγνύκελε έθηαζε ηεο Ηαπσλίαο ζπξξηθλώζεθε από 6,09 εθ. εθηάξηα ην 1961, ζε 

4,44 εθ. εθηάξηα ην 2017 (πιένλ πξόζθαηα ζηνηρεία), ιόγσ ηεο ππνβάζκηζεο ηεο, ηεο 

εγθαηάιεηςήο ηεο ή ηεο πεξηβαιινληηθήο κόιπλζεο. 

Ζ κέζε έθηαζε αλά αγξόθηεκα δελ μεπεξλά ηα δύν εθηάξηα. Οη γεσξγηθέο ελώζεηο 

αληηδξνύλ έληνλα ζε θάζε πξνζπάζεηα απειεπζέξσζεο ηεο αγνξάο κε επηρεηξήκαηα όπσο, ε 

δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο, ε πξνζηαζία ηεο παξαδνζηαθήο ηαπσληθήο γεσξγίαο θαη 

ε αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνύ.  

Καηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ε Ηαπσλία έρεη θαηαξγήζεη νξηζκέλα εκπφδηα πξφζβαζεο 

ζηελ αγνξά γεσξγηθψλ πξντφλησλ. Παξφια απηά, ε πξνζηαζία είλαη πςειή ζε πξντφληα πνπ 

ζεσξνχληαη επαίζζεηα, φπσο ην ξχδη, ηα ιαραληθά θαη ηα θξνχηα. Οη πγεηνλνκηθνί έιεγρνη είλαη 

πνιχ απζηεξνί, ηδίσο ζηε λνκνζεζία γηα ηα πξφζζεηα ηξνθίκσλ, θαη γηα ηα θπηνυγεηνλνκηθά 

πξφηππα  πνπ αθνξνχλ ζηα θξνχηα θαη ιαραληθά. 

Γαζοκομία 

Ζ δαζηθή έθηαζε ηεο Ηαπσλίαο είλαη 25,08 εθ. εθηάξηα, πνπ θαιύπηεη ην 70% πεξίπνπ ηεο 

ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ηεο ρώξαο. Από απηά, ηα θπζηθά δάζε αληηπξνζσπεύνπλ ην 54%. Σα 

ηερλεηά δάζε, δειαδή δάζε πνπ αλαπηύρζεθαλ κε ηελ αλζξώπηλε παξέκβαζε (θπηεύηεθαλ), 

αθνξνύλ ζε θπηείεο θσλνθόξσλ, θαηά 41% πεξίπνπ. Δίλαη δηαδεδνκέλε ε ρξήζε μπιείαο γηα 

θαηνηθίεο θαη άιια θηίξηα, ΄πνσο θαη γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο σο μπιώδεο βηνκάδα.  

Ζ εγρψξηα πξνζθνξά μπιείαο (κεηαηξνπή θνξκώλ) αλεξρόηαλ ζε 22,4 εθαηνκκύξηα θπβηθά 

κέηξα ην 2016, πνπ ηζνδπλακεί κε ην 40% πεξίπνπ ηνπ αληίζηνηρνπ κεγέζνπο ηνπ 1967 (52,7 εθ. 

θ. κ.). Σν 2016 (πιένλ πξόζθαηα ζηνηρεία), ην πνζνζηό απηάξθεηαο ηεο Ηαπσλίαο ζε μπιεία ήηαλ 

31,1%. Δπί ηνπ παξόληνο, ε Ηαπσλία εμαξηάηαη θπξίσο από ηελ εηζαγόκελε μπιεία γηα 

ραξηνπνιηό, μύιν θαη πιηθά από θόληξα πιαθέ. Παξά ην γεγνλόο όηη ν αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ 

ζηε δαζνθνκία έρεη κεησζεί, ν ξπζκόο κείσζεο ηεο παξαγσγήο ππνρώξεζε ηα ηειεπηαία ρξόληα. 

Σν 2015 (πιένλ πξόζθαηα ζηνηρεία), ππήξραλ 63.663 εξγαδόκελνη ζηε δαζνθνκία, εθ ησλ 

νπνίσλ έλαο ζηνπο πέληε  ειηθίαο 65 εηώλ θαη άλσ.  

Σν 2019 νη ζπλνιηθέο εηζαγσγέο μπιείαο αλήιζαλ ζε 403,72 δηζ. γηέλ, θαηαγξάθνληαο 

κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 9,26% ζε ζρέζε κε ην 2018 (444,94  δηζ. γηέλ). Οη θπξηόηεξνη 

πξνκεζεπηέο ηεο Ηαπσλίαο ζε πξντόληα μπιείαο ήηαλ Καλαδάο, Ρσζία, ΖΠΑ, θαλδηλαβηθέο 

ρώξεο θαη Κίλα.  

Αλιεία 

Ο ηαπσληθή αιηεία είλαη κεηαμύ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ παγθνζκίσο ζηνλ θόζκν, σζηόζν ε 

αιηεπηηθή παξαγσγή βαίλεη κεηνύκελε από ην 1989. ύκθσλα κε έθζεζε ηνπ FAO γηα ηελ αιηεία 

θαη ηελ πδαηνθαιιηέξγεηα πνπ δεκνζηεύζεθε ηνλ Ηνύλην ηνπ 2018, ε ηαπσληθή αιηεία 

αληηπξνζσπεύεη ην 3,5% ηεο παγθόζκηαο. Ζ αιηεπηηθή παξαγσγή ηνπ 2019, ζύκθσλα κε ηελ 

ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Ηαπσλίαο, αλήιζε ζε 4,30 εθαηνκκύξηα ηόλνπο, ζε ζύλνιν 175 

εθαηνκκύξηα ηόλνπο παγθνζκίσο.  

Ο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ (όζνη δει. εξγάδνληαη ζηε ζάιαζζα επί 30 εκέξεο ή 

πεξηζζόηεξν εηεζίσο) κεηώλεηαη ζπλερώο. Σν 2019 θαηαγξάθεθε εηήζηνο ξπζκόο κείσζεο ηεο 
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ηάμεσο ηνπ 3,3%. Ο αξηζκόο ησλ απαζρνινύκελσλ ζηνλ ηνκέα ηεο αιηείαο αλέξρεηαη ζηα 

153.376 άηνκα.   

Ζ Ηαπσλία είλαη ν δεύηεξνο κεηά ηηο ΖΠΑ εηζαγσγέαο ζαιάζζησλ πξντόλησλ παγθνζκίσο. 

Σν 2016, ύζηεξα από δύν ρξόληα αξλεηηθήο ηάζεο, νη εηζαγσγέο ηρζύσλ απμήζεθαλ θαηά 7% θαη 

ην 2017 θαηά 12,8% . Σν 2017 ε αμία εηζαγσγψλ ηρζχσλ αλέξρνληαλ ζε 1,67 ηξηζ. γηέλ θαη ην 

2016 ζε 1,48 ηξηζ. γηέλ. Σν 2019 ε Ηαπσλία εηζήγαγε ηρζύεο αμίαο 1,44 ηξηζ. γηέλ (πεξίπνπ 12 

δηζ. επξώ) θαηαγξάθνληαο κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 13,4% , ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν κέγεζνο 

ηνπ 2018 πνπ αλέξρνληαλ ζηα 1,66 ηξηζ. γηέλ (πεξίπνπ 14 δηζ. επξώ).  

Μεηαλλεσηική δραζηηριόηηηα 

Ζ κεηαιιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα είλαη κηθξή, απνηεινύκελε θπξίσο από ηελ εθκεηάιιεπζε 

θνηηαζκάησλ άλζξαθα, ραιθνύ, ςεπδαξγύξνπ, ρξπζνύ, αξγύξνπ θαη κνιύβδνπ. 

Ζ Ηαπσλία εηζάγεη πεηξέιαην, θπζηθφ αέξην θαη κεγάιν κέξνο ηνπ άλζξαθα πνπ θαηαλαιψλεη. 

Σν 2019 νη εηζαγσγέο νξπθηώλ θαπζίκσλ αληηπξνζώπεπαλ ην 20% ησλ ζπλνιηθώλ εηζαγσγώλ 

ηεο ρώξαο. Σν πνζνζηό απηό είρε απμεζεί ζεκαληηθά ιόγσ ηνπ θαηαζηξνθηθνύ ζεηζκνύ ηεο 

Fukushima, αιιά ηα ηειεπηαία ρξόληα κεηώζεθε από 32,3% ην 2014 ζε 21,05% ην 2017.  

Σν 80% ηεο δήηεζεο γηα ελέξγεηα θαιχπηεηαη απφ εηζαγσγέο, ελώ ε Ηαπσλία είλαη ν 

κεγαιύηεξνο εηζαγσγέαο πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο 

αγνξαζηέο πξντόλησλ πεηξειαίνπ. Σν 2019 ε αμία ησλ εηζαγσγώλ ελέξγεηαο (πεηξέιαην, 

πγξαέξην, άλζξαθαο, θιπ) αλήιζε ζηα 16,8 ηξηζ. γηέλ (140 δηζ. επξώ πεξίπνπ), θαηαγξάθνληαο 

κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 13,7%,  ζε ζύγθξηζε κε 19,1 ηξηζ. γηέλ (160 δηζ. επξώ πεξίπνπ)  ην 2018. 

2.1.3.2 Ο δεσηερογενής ηομέας   

Ο δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζπλέβαιε κε πνζνζηό 29,3% ζην ΑΔΠ θαη 24,3% ζηελ απαζρόιεζε 

(ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηνηρεία έσο ην Μάξηην ηνπ 2019). Παξαδνζηαθά, ε επηρεηξεκαηηθή δνκή 

νξγάλσζεο, γλσζηή ώο keiretsu, είλαη ε θπξίαξρε ζηελ ηαπσληθή βηνκεραλία. Πξόθεηηαη γηα 

επηρεηξεκαηηθνύο νκίινπο κε δηαζηαπξνύκελεο ακνηβαίεο ζπκκεηνρέο κεηαμύ ησλ εηαηξηώλ ηνπο, 

κε ακνηβαία ζπκκεηνρή κειώλ ησλ Γηνηθεηηθώλ πκβνπιίσλ, θαηά ηξόπν πνπ λα δίλεηαη ε 

δπλαηόηεηα ειέγρνπ ηνπο από ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηεο κε ζρεηηθά κηθξό πνζνζηό ζην 

κεηνρηθό ηνπο θεθάιαην. Οξηζκέλεο από ηηο πην ζεκαληηθέο νκάδεο είλαη νη γλσζηέο Mitsubishi, 

Mitsui, Sumitomo θαη Marubeni.  

Η μεηαποίηζη  

Ζ πξνζηηζέκελε αμία ηνπ κεηαπνηεηηθνύ ηνκέα ππεξβαίλεη ην 20% ηνπ ΑΔΠ. Πξόθεηηαη γηα 

ηνλ ηνκέα κε ηελ κεγαιπηεξε επίδξαζε ζε άιινπο θιάδνπο.  

Σν 2016 (πιένλ πξόζθαηα ζηνηρεία), ππήξραλ 217.601 παξαγσγηθέο κνλάδεο (κε ηέζζεξα ή 

πεξηζζόηεξα άηνκα) ζηνλ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο. Από ηνλ βηνκεραληθό θιάδν 28.776 κνλάδεο 

αληηζηνηρνύζαλ ζηα «κεηαπνηεκέλα κεηαιιηθά πξντόληα», ζηα «πξντόληα ηξνθίκσλ» 

αληηζηνηρνύζαλ 28.239 (13,0%) θαη ζηα «κεραλήκαηα παξαγσγήο» 20.651 παξαγσγηθέο κνλάδεο 

(9,5%).  

Δπίζεο, ην 2016 ζηελ κεηαπνίεζε απαζρνινύληαλ 7,5 εθαηνκκύξηα εξγαδόκελνη. ηε 

«βηνκεραλία ηξνθίκσλ» απαζρνινύληαλ 1,11 εθαηνκκύξηα εξγαδόκελνη, δειαδή ην 14,8% ηνπ 

ζπλνιηθνύ αξηζκνύ απαζρνινπκέλσλ ζηε κεηαπνίεζε, αθνινπζνύκελε από ηελ βηνκεραλία 

«εμνπιηζκνύ κεηαθνξώλ» κε 1,04 εθαηνκκύξηα εξγαδνκέλνπο, δειαδή ην 13,9% θαη ηε 

βηνκεραλία «κεηαπνηεκέλσλ κεηαιιηθώλ πξντόλησλ» κε 0,58 εθαηνκκύξηα  εξγαδνκέλνπο πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 7,8% ηνπ ζπλόινπ.  

Γηα ηε κεηαπνίεζε θαη ηα κεηαιιεία (κέζνο όξνο 2010 = 100) ν δείθηεο παξαγσγήο γηα ην 

έηνο 2019 ήηαλ 101,0 ειαθξά κεησκέλνο ζε ζρέζε κε ην 102,0 ηνπ έηνπο 2018.   
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Οη ζπγαηξηθέο κεηαπνηεηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζην εμσηεξηθό αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ 11.000. Σα 

ηειεπηαία ρξόληα παξαηεξείηαη κηα ζπλερήο επέθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο κεηαπνηεηηθήο 

βηνκεραλίαο ζην εμσηεξηθό θαη εηδηθά ζε Κίλα, Ηλδία, Βηεηλάκ θαη Σατιάλδε. Όκσο, κεηά ηελ 

θξίζε ηνπ θνξσλντνύ, όηαλ έγηλαλ θαλεξά ηα πξνβιήκαηα ηεο εμάξηεζεο από ηελ θηλεδηθή 

παξαγσγή, ε ηαπσληθή θπβέξλεζε πηνζέηεζε έλα πξόγξακκα δηαθνξνπνίεζεο ησλ εθνδηαζηηθώλ 

αιπζίδσλ κε ηε κεηαθνξά ηεο παξαγσγήο ζηελ Ηαπσλία ή ζε ρώξεο ηεο ΝΑ Αζίαο.  

  Η Ασηοκινηηοβιομητανία 

Γηαρξνληθά, ν θιάδνο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο απνηεινύζε ην θύξην αληηθείκελν ησλ 

εμαγσγώλ. Σν 2019 ε παξαγσγή επηβαηηθώλ απηνθηλήησλ ζηελ Ηαπσλία έθηαζε ηα 8,2 

εθαηνκκύξηα κνλάδεο.  

Χζηφζν ηνλ Απξίιην ηνπ 2020, ε παγθφζκηα παξαγσγή νθηψ κεγάισλ ηαπσληθψλ 

απηνθηλεηνβηνκεραληψλ ζεκείσζε πηψζε 60,9% (916.255 νρήκαηα) ζπγθξηηηθά κε ηνλ Απξίιην 

2019, ιφγσ θιεηζίκαηνο ησλ εξγνζηαζίσλ εμαηηίαο ηνπ COVID-19. 

Ζ Toyota Motor Corp, ε Honda Motor Co. ,ε Nissan Motor Co. θαη ε Subaru Corp. δήισζαλ 

φηη ε παξαγσγή ηνπο ζηηο ΖΠΑ ήηαλ κεδεληθή θαζψο ε εμάπισζε ηνπ ηνχ νδήγεζε ζην θιείζηκν 

φισλ ησλ εξγνζηαζίσλ ηνπο. Ζ Toyota, ε Honda θαη ε Subaru επαλέιαβαλ ηελ παξαγσγή ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο ζηηο ΖΠΑ θαη ηνλ Καλαδά ηνλ Μάτν ηνπ 2020, κεηά απφ πεξίπνπ 50 εκέξεο, 

θαζψο νη ηνπηθέο αξρέο κείσζαλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα.  

Ζ Suzuki Motor Corp. δήισζε φηη ε παξαγσγή ηεο κεηψζεθε θαηά 87,6% (34.015 κνλάδεο ) 

παγθνζκίσο, θαζψο ε θαηαζθεπή θαη νη πσιήζεηο ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο ζηελ Ηλδία, κηα 

ζεκαληηθή αγνξά γηα ηελ εηαηξεία, έκεηλαλ ζην κεδέλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 ιφγσ ηεο 

εμάπισζεο ηνπ ηνχ ζηε ρψξα. 

Αιιά θαη ε εγρψξηα παξαγσγή ησλ νθηψ απηνθηλεηνβηνκεραληψλ κεηψζεθε θαηά 46,7% 

(412.587 νρήκαηα) ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 . Ζ Mazda Motor Corp. θαηαγξάθεη ηε κηθξφηεξε 

κεληαία εγρψξηα παξαγσγή ηεο (11,706 κνλάδεο) απφ ην 1979. 

Οη παγθφζκηεο πσιήζεηο ησλ νθηψ απηνθηλεηνβηνκεραληψλ ηνλ Απξίιην ηνπ 2020 αλήιζαλ 

ζε 1,08 εθαηνκκχξηα νρήκαηα, κεησκέλεο θαηά 50,7%.   

Δθηφο απφ ηελ ηαπσληθή απηνθηλεηνβηνκεραλία, πιήγκα ππέζηεζαλ θαη νη εηζαγσγέο 

απηνθηλήησλ ζηελ Ηαπσλία, νη νπνίεο κεηψζεθαλ θαηά 46,4% (12.522 νρήκαηα) ηνλ Μάην ηνπ 

2020, ζπγθξηηηθά κε έλαλ ρξφλν πξηλ. Πξφθεηηαη γηα ηελ κεγαιχηεξε κείσζε απφ ην 1988, 

αθφηνπ ην Japan Automobile Importers Association άξρηζε λα ζπγθεληξψλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

 Σα ειεθηξνληθά πξντόληα 

O θιάδνο ησλ ειεθηξνληθώλ πξντόλησλ είλαη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ηεο ηαπσληθήο 

νηθνλνκίαο, δεδνκέλνπ όηη ππάξρνπλ εηαηξείεο κε ζεκαληηθό κεξίδην ζηε δηεζλή αγνξά, όπσο ε 

Sony, ε Casio, ε Mitsubishi Electric, ε Panasonic, ε Canon, ε Fujitsu, ε Nikon θαη ε Yamaha. 

Πληροθορική και ηηλεπικοινωνίες 

O θιάδνο ηεο πιεξνθνξηθήο θαη ησλ ηειεπηθνηλσληώλ ζπγθαηαιέγεηαη επίζεο ζηνπο 

βαζηθνύο θιάδνπο ηεο ηαπσληθήο νηθνλνκίαο, ζηνπο νπνίνπο ε Ηαπσλία είλαη έλαο από ηνπο 

παγθόζκηνπο «παίθηεο». Οξηζκέλεο από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ηαπσληθέο εηαηξείεο ηνπ θιάδνπ είλαη 

νη Fujitsu, NEC, Unisys, Toshiba ή IT. 

Δργαλειομητανές 

O θιάδνο ηεο παξαγσγήο εξγαιεηνκεραλώλ, ζηνλ νπνίν ε Ηαπσλία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμύ 

ησλ θπξηόηεξσλ παξαγσγώλ παγθνζκίσο, ην  2018 θαηέγξαςε αμία παξαγσγήο 1.129.823 

εθαηνκκπξίσλ γηέλ (ύλδεζκνο Καηαζθεπαζηώλ Μεραλεκάησλ Μεραλώλ Ηαπσλίαο, Αύγνπζηνο 
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2018), απαζρνιώληαο 26.170 άηνκα (ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Δκπνξίνπ 

θαη Βηνκεραλίαο, Ηνύιηνο 2018). 

Ρομποηική 

Ο θιάδνο ηεο ξνκπνηηθήο, είλαη αθόκε έλαο θιάδνο, ζηνλ νπνίν ε Ηαπσλία είλαη επίζεο 

πξσηνπόξα παγθνζκίσο. Σν 1971 ηδξύζεθε ε ηαπσληθή έλσζε ξνκπνηηθήο. Σν 2015, ε ηαπσληθή 

θπβέξλεζε αλέιαβε ηελ πξσηνβνπιία λα δεκηνπξγήζεη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Δκπνξίνπ 

θαη Βηνκεραλίαο έλα εηδηθό ηκήκα γηα ηε ξνκπνηηθή, κε ζηόρν ηελ ηππνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηεο 

ηερλνινγίαο ζε εζληθό επίπεδν θαη ηελ ππνζηήξημε ηεο πξναηξεηηθήο ρξήζεο ηεο ξνκπνηηθήο 

ζηελ ηαπσληθή βηνκεραλία. Ζ ηαπσληθή βηνκεραλία ξνκπόη, εηδηθεύεηαη ηόζν ζε βηνκεραληθέο 

εθαξκνγέο, ηνκέαο ζηνλ νπνίν είλαη παγθόζκηνο εγέηεο, όζν θαη ζε θαηαλαισηηθέο.  

Χημική βιομητανία 

Ο θιάδνο ηεο ρεκηθήο βηνκεραλίαο γλσξίδεη ηδηαίηεξε αλάπηπμε ζηελ Ηαπσλία, κε ζηξνθή 

ζηελ θάζεηε δηαθνξνπνίεζε θαη ζηελ αλάπηπμε πην ζύλζεησλ θαη θαηλνηόκσλ πξντόλησλ 

πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο. Γίλνληαη επελδύζεηο ζηελ «Έξεπλα θαη Σερλνινγία» (Δ&Α - 

R&D), ζηνλ ηνκέα ηεο θαηαζθεπήο εμαξηεκάησλ θαη πιηθώλ γηα ηνπο ηνκείο πςειήο ηερλνινγίαο 

(ειεθηξνληθά, απηνθίλεηα, αεξνδηαζηεκηθή, ηαηξηθή), όπσο ηα «ηερλνινγηθά πιαζηηθά» θαη νη 

ξεηίλεο πςειήο αληνρήο, ησλ νπνίσλ ε δήηεζε έρεη ζεκεηώζεη αμηνζεκείσηε αύμεζε.  

Δμίζνπ ζεκαληηθή είλαη θαη ε παξαγσγή ζηε βηνηερλνινγία θαη ζηε θαξκαθεπηηθή 

βηνκεραλία. 

Βιομητανία ηροθίμων, καπνού και ποηών 

H ηαπσληθή βηνκεραλία ηξνθίκσλ, θαπλνύ θαη πνηώλ είλαη από ηνπο πιένλ ζεκαληηθνύο 

θιάδνπο ηνπ ηνκέα ηεο κεηαπνίεζεο. Τπάξρνπλ πνιιέο εηαηξείεο πνπ αληαγσλίδνληαη γηα λα 

θεξδίζνπλ έλα κεξίδην ζηελ αγνξά ησλ 126,5 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ, ελώ ε παξνπζία 

εηζαγόκελσλ πξντόλησλ γίλεηαη ζπλερώο ηζρπξόηεξε. ηνλ ηνκέα ησλ νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ 

ππάξρνπλ κεγάινη εζληθνί παξαγσγνί ζάθε θαη κπύξαο, ελώ ε παξαγσγή θξαζηνύ είλαη 

αζήκαληε. 

Καηαζκεσαζηικός ηομέας   

Ο θιάδνο ησλ θαηαζθεπώλ αληηπξνζσπεύεη πεξίπνπ ην 10% ηνπ ΑΔΠ θαη ηεο απαζρόιεζεο 

θαη είλαη από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο ηεο ηαπσληθήο νηθνλνκίαο.  

Οη δεκόζηεο επελδύζεηο αληηζηνηρνύλ ζην 40,2% ηνπ θιάδνπ απηνύ θαη αλήιζαλ ζε 23,4 

ηξηζ. γηελ (αύμεζε 0,5%), ελώ από ηδησηηθέο επελδύζεηο πξνήιζε ην 59,8% ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ 

ηνπ θιάδνπ θαη αλήιζαλ ζε 31,9 ηξηζ. γηέλ (αύμεζε 1,5%).  

2.1.3.3   Ο ηριηογενής ηομέας   

Ο ηξηηνγελήο ηνκέαο ζπλέβαιε κε πνζνζηό 72,2% ζην ΑΔΠ ηνπ 2019, απαζρνιώληαο ην 

74,5% ηνπ ελεξγνύ πιεζπζκνύ (Έξεπλα Δξγαηηθνύ Γπλακηθνύ, ηαηηζηηθή Τπεξεζία, 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ, Δπηθνηλσληώλ). Οη θπξηόηεξεο ππεξεζίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο (ηξαπεδηθέο θαη αζθαιηζηηθέο), ην εκπόξην, ηηο κεηαθνξέο θαη ηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο. Ζ Ηαπσλία δηαζέηεη κεξηθέο από ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο ζηνλ θόζκν ζηνλ 

ηνκέα ησλ ππεξεζηώλ, όπσο,  Mitsubishi UFJ, NTT, Sumitomo Mitsui Financial, Mizuho 

Financial, Softbank, KDDI, Seven & I. Holdings, AEON, Marubeni, νη νπνίεο όκσο δελ 

δηαζέηνπλ ηελ εμεηδίθεπζε ησλ ηαπσληθώλ βηνκεραληθώλ εηαηξεηώλ. 

Δκπόξην   

Οη κεγάιεο εηαηξείεο δηεζλνύο εκπνξίνπ (sogo-shosha) δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθό, θαζώο 

πξνσζνύλ ην εμσηεξηθό εκπόξην δηαθόξσλ πξντόλησλ θαη ελεξγνύλ σο ππνζηεξηθηέο κεγάισλ 
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επελδπηηθώλ ζρεδίσλ θαη ππνδνκώλ ηόζν ζηε ρώξα όζν θαη ζην εμσηεξηθό. Μεξηθέο από ηηο 

κεγαιύηεξεο εηαηξείεο δηεζλνύο εκπνξίνπ ζπγθαηαιέγνληαη κεηαμύ ησλ ζεκαληηθόηεξσλ 

Ηαπώλσλ επελδπηώλ ζην εμσηεξηθό, όπσο ε Mitsubishi Corp., ε Marubeni Corp., ε Mitsui, ε 

Sumitomo Corp., ε Itochu Corp., ε Toyota Tsusho θαη ε Sojitz. Οη εηαηξείεο απηέο παξέρνπλ 

νηθνλνκηθή βνήζεηα ζηηο ζπγαηξηθέο ηνπο, ζε εηαηξείεο ηνπ ίδηνπ βηνκεραληθνύ νκίινπ (keiretsu) 

θαη ζε ζπλδεδεκέλεο εηαηξείεο. Δπίζεο, είλαη ππεύζπλεο γηα ηελ νξγάλσζε έξγσλ εληόο ηνπ 

νκίινπ, γηα επελδύζεηο θαη γηα ηελ ίδξπζε θνηλνπξαμηώλ θαη ζπγαηξηθώλ ζην εμσηεξηθό.  

Οη κεζαίνπ κεγέζνπο εκπνξηθέο εηαηξείεο πνπ εηδηθεύνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο ζεηξέο 

πξντόλησλ είλαη εμίζνπ ζεκαληηθέο. ην ρνλδξηθό θαη ιηαληθό εκπόξην θπξηαξρνύλ νη κηθξέο 

επηρεηξήζεηο, πνιιέο από ηηο νπνίεο είλαη εμνηθεησκέλεο κε ηηο επηζπκίεο ησλ πειαηώλ θαη ηηο 

κεηαβνιέο ζηηο πξνηηκήζεηο ησλ θαηαλαισηώλ.  

Δπηζεκαίλεηαη όηη ε αγνξά εμειίζζεηαη πξνο ην «άλνηγκα» θαη ηε δεκηνπξγία 

εμεηδηθεπκέλσλ πνιπθαηαζηεκάησλ. Δπίζεο ε επηηπρία ησλ νινθιεξσκέλσλ εκπνξηθώλ θέληξσλ 

(πώιεζε θαηαλαισηηθώλ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ) θαη ησλ πνιπθαηαζηεκάησλ ζπλερνύο 

ιεηηνπξγίαο, όπνπ ηα θαηαζηήκαηα ιεηηνπξγνύλ θαζεκεξηλά κε πνιύ δηεπξπκέλα σξάξηα. Ζ ηάζε 

δεκηνπξγίαο κεγάισλ εκπνξηθώλ εηαηξεηώλ, πνιιέο κε μέλν θεθάιαην θαη κε ηερληθέο δηαλνκήο 

δηαθνξεηηθέο από ηηο ηαπσληθέο, απνηειεί έλαλ από ηνπο παξάγνληεο αιιαγήο ηνπ ηαπσληθνύ 

ζπζηήκαηνο δηαλνκήο. Ωζηόζν, νξηζκέλεο μέλεο αιπζίδεο πνπ επηρείξεζαλ λα εηζέιζνπλ ζηελ 

αγνξά απνζύξζεθαλ ηειηθά επεηδή δελ πέηπραλ ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα, ίζσο ιόγσ ηεο 

κνλαδηθόηεηαο ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ Ηαπώλσλ θαηαλαισηώλ (θαζεκεξηλέο αγνξέο ζε κηθξέο 

πνζόηεηεο, πξνηίκεζε γηα πξντόληα πςειήο πνηόηεηαο θαη κε θαιή παξνπζίαζε θ.ιπ.). 

Χρημαηοπιζηωηικές σπηρεζίες   

      Ο ηνκέαο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ππεξεζηώλ, ηδίσο ν ηξαπεδηθόο, κεηά ηελ θξίζε ηνπ 1990 

ηεο «κεγάιεο θνύζθαο», γλώξηζε επξεία αλαδηάξζξσζε θαη από ηηο ζρεηηθέο ζπγρσλεύζεηο 

πξνέθπςαλ νξηζκέλεο από ηηο κεγαιύηεξεο ηξάπεδεο ζηνλ θόζκν. Από ηηο ζπγρσλεύζεηο απηέο, 

γελλήζεθαλ ηξία κεγάια ηδξύκαηα, αλ θαη δελ είλαη ηα κόλα πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ 

αγνξά: ε Σξάπεδα  Σokyo - Mitsubishi UFJ, ε Mizuho Corporate Bank (Daichi Kangyo, Fuji θαη 

Βηνκεραληθή Σξάπεδα) θαη ε Sumitomo-Mitsui Banking Corporation. Οη αιιαγέο νδήγεζαλ ζηελ 

είζνδν, κέζσ ζηξαηεγηθώλ ζπκκαρηώλ, νξηζκέλσλ μέλσλ ρξεκαηνπηζησηηθώλ ηδξπκάησλ, ηδίσο 

κε ηελ κνξθή εηζξνήο επελδπηηθώλ θεθαιαίσλ. Ζ δηεζλήο ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε κεηά ην 2008 

είρε πεξηνξηζκέλε επήξεηα ζηηο ηαπσληθέο ηξάπεδεο, νη νπνίεο γεληθά δηαηεξνχλ κηα πγηή δνκή 

θαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθά πνζνζηά θεθαιαηνπνίεζεο, γεγνλφο πνπ αλαδεηθλχεη ην ζπγθξηηηθφ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ησλ ηαπσληθψλ ηξαπεδψλ ζε ζρέζε κε ηηο δπηηθέο, νη νπνίεο 

απνδείρζεθαλ επάισηεο ζηελ θξίζε θαη ζηελ «κφιπλζε» ηνπο κε πξντφληα πςεινχ θηλδχλνπ. 

Δνέργεια 

Ζ Ηαπσλία είλαη θαζαξόο εηζαγσγέαο ελέξγεηαο. Πξόθεηηαη γηα ηνλ κεγαιύηεξν εηζαγσγέα 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνύ αεξίνπ θαη έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο αγνξαζηέο πξντόλησλ 

πεηξειαίνπ, δεδνκέλνπ όηη άλσ ηνπ 80% ηεο δήηεζεο γηα ελέξγεηα ζηελ Ηαπσλία θαιύπηεηαη από 

εηζαγσγέο. Σν 2019, ε αμία εηζαγσγώλ ζε πξντόληα ελέξγεηαο ζηελ Ηαπσλία (πεηξέιαην, 

πγξαέξην, άλζξαθα  θιπ), αλήιζε ζηα 16,8 ηξηζ. γηέλ (140 δηζ. επξώ πεξίπνπ), θαηαγξάθνληαο 

κείσζε ηεο ηάμεσο ηνπ 13,7%  ζε ζρέζε κε ηελ αμία εηζαγσγώλ 19,1 ηξηζ. γηέλ (160 δηζ. επξώ 

πεξίπνπ)  ην 2018.  

Σν 41% ησλ ζπλνιηθώλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ θαιύπηεηαη από πεηξέιαην, 27% από 

άλζξαθα, 23% από πγξνπνηεκέλν θπζηθό αέξην (LNG), 5% από πδξνειεθηξηθά έξγα, 3% από 

άιιεο πεγέο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο θαη 1% από ππξεληθή ελέξγεηα.  

Έσο ην 2011, ιεηηνπξγνύζαλ 54 ππξεληθνί αληηδξαζηήξεο, πνιινί εθ ησλ νπνίσλ  δηέθνςαλ 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπο κεηά ηνλ κεγάιν ζεηζκό ηνπ 2011 πνπ είρε πξνθαιέζεη ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 



 

12 

 

ππξεληθνύ εξγνζηαζίνπ ηεο Fukushima. Tν πςειό ελεξγεηαθό θόζηνο νδήγεζε ζηνλ 

εθζπγρξνληζκό ησλ ππξεληθώλ κνλάδσλ, ώζηε λα ηεζνύλ θαη πάιη ζε ιεηηνπξγία πξνζζέηνληαο 

40 GW ζηελ παξαγσγή ελέξγεηαο. 

Οη αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ΑΠΔ) δελ απνηεινύζαλ κέρξη πξφηηλνο  πξνηεξαηόηεηα 

ζηελ Ηαπσλία ιόγσ πςεινύ θόζηνπο. Μεηά ηελ εθινγή ηνπ Suga, αλαθνηλψζεθε φηη ε Ηαπσλία 

ζα ζέζεη σο ζηφρν λα απνθηήζεη νπδέηεξν ηζνδχγην άλζξαθνο έσο ην 2050. Γηα πξψηε θνξά 

αξρίδεη λα απνδίδεηαη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο,. Δηδηθά γηα ηελ 

αηνιηθή ζρεδηάδεηαη λα αλαθνηλσζνχλ ζεκαληηθά πξνγξάκκαηα γηα παξάθηηα αηνιηθά πάξθα. 

 

2.1.4 Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε 

 

Πίλαθαο 1: Βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε Ιαπσλίαο 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Ολνκαζηηθό ΑΔΠ (δηζ. γηελ) 519.630,5 530.897,5 532.363,2 535.936,8 536.760,3 

Μεηαβνιή ΑΔΠ  0,5% 2,2% 0,3% 0,7% 0,15% 

Καηά θεθαιήλ ΑΔΠ (ρηι. γηελ) 4218 4307 4325 4437 n/a 

Αλεξγία 3,1% 2,8% 2,4% 2,4% 2,8% 

Πιεζσξηζκόο -0,12% 0,47% 0,98% 0,48% -0,02% 

Ιζνδύγην Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

(% ΑΔΠ) 

-3,7% 

 

-3,1% -2,4% -2,8% -10,3% 

Πξσηνγελέο ηζνδύγην (% ΑΔΠ) 3,3% 2,5% 2,3% 3,1% -10,4% 

Υξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο (% 

ΑΔΠ) 

155% 156% 159% 161% 184% 

Ιζνδύγην ηξερνπζώλ ζπλαιιαγώλ 

(% ΑΔΠ) 

4% 4.2% 3.5% 3.6% 3,2% 

πλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία  

(επξώ/γηελ) 

(USD/γηελ) 

 

120,2 

108,793 

 

126,71 

112,166 

 

130,4 

110,423 

 

122,01 

109,010 

 

121,77 

106,775 

Πθγζσ: Cabinet Office, Statistics Bureau of Japan, Ministry of Finance, World Bank, Bank of Japan 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, ν ξπζκφο αλάπηπμεο ηεο ηαπσληθήο νηθνλνκίαο έρεη επηβξαδπλζεί  απφ 

2,2% ην 2017 ζε 0,3% ην 2018, 0,7% ην 2019 θαη 0,15% ην 2020.  

Ζ εμέιημε ηνπ ξπζκνχ κεηαβνιήο ηνπ ΑΔΠ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 



 

13 

 

 

Ζ αλεξγία απμήζεθε θαηά 0,4% θαη επέζηξεςε ζηα επίπεδα ηνπ 2017 ζην 2,8%. Παξφιν 

απηά, ην πνζνζηφ εμαθνινπζεί λα ζεσξείηαη πνιχ ρακειφ. Ζ έιιεηςε εξγαδνκέλσλ είλαη κία απφ 

ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ε Ηαπσλία, ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ηεο 

κείσζεο ησλ γελλήζεσλ.  

Ο πιεζσξηζκφο, αλέθαζελ ππήξμε έλα θξίζηκν κέγεζνο γηα ηελ ηαπσληθή νηθνλνκία θαη 

κέρξη ζηηγκήο αδπλαηεί λα πεηχρεη ηνλ ζηφρν ηνπ 2% γηα ην ΓΣΚ, παξά ηελ πνιηηηθή πνζνηηθήο 

θαη πνηνηηθήο ραιάξσζεο (QQE). Μάιηζηα ην 2020, ζεκεηψζεθε απνπιεζσξηζκφο, κε ηνλ ΓΣΚ 

λα κεηψλεηαη απφ 0,48%  πνπ ήηαλ ην 2019, ζε -0,02%.  

Ζ ηάζε κεηαβνιήο ηνπ ΓΣΚ απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα: 

 

 

Σν ηζνδχγην γεληθήο θπβέξλεζεο παξέκεηλε ειιεηκκαηηθφ θαη δηακνξθψζεθε ζε -10,3%, ελψ 

ην ρξένο ηεο  γεληθήο θπβέξλεζεο, σο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, απμήζεθε απφ 161% ην 2019, ζε 184% 

ην 2020. 

Σν ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απνηειεί θξίζηκν δείθηε γηα ηελ ηαπσληθή νηθνλνκία, 

θαζψο είλαη ην κεγαιχηεξν ζηνλ θφζκν θαη αθνινπζεί ζπλερή αλνδηθή πνξεία, ιφγσ ησλ 

0,50% 

2,20% 

0,30% 

0,70% 

0,15% 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

2016 2017 2018 2019 2020

Ετιςια Μεταβολι ΑΕΠ  

-0,12% 

0,47% 

0,98% 

0,48% 

-0,02% 
-0,20%

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

1,20%

2016 2017 2018 2019 2020

Μεταβολι ΔΤΚ 
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ζπλερψλ παθέησλ ζηήξημεο ηεο νηθνλνκίαο, εηδηθά ηελ πεξίνδν ηεο πνιηηηθήο ησλ Abenomics, 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί. 

 

 

2.1.5 Εξωτερικό εμπόριο 

Σν 2020, ηφζν νη εμαγσγέο φζν θαη νη εηζαγσγέο αγαζψλ παξνπζίαζαλ κείσζε θαηά 11% 

θαη 13,7 % αληίζηνηρα, ζε αληίζεζε κε ηελ αλνδηθή ηνπο πνξεία ηελ ηξηεηία 2016-2019. Χζηφζν, 

ην εκπνξηθφ ηζνδχγην ππήξμε πιενλαζκαηηθφ, φπσο ηελ δηεηία 2016-2017. 

χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ (κέρξη θαη ην 2019), ην ηζνδχγην 

ππεξεζηψλ έσο θαη ην 2018 ήηαλ ζπλερψο ειιεηκκαηηθφ.  

Πίλαθαο 2: Δμσηεξηθό εκπόξην Ιαπσλίαο 

 ε τρις. Γιεν 2016 2017 2018 2019 2020 

Εξαγωγζσ αγακϊν  70 78,3 81,5 76,9 68,4 

Ειςαγωγζσ αγακϊν 66 75,4 82,7 78,6 67,8 

Εμπορικό ιςοηφγιο 4 2,9 -1,2 -1,7 0,6 

Εξαγωγζσ υπθρεςιϊν 19.1 21.0 21.4 22.6 n/a 

Ειςαγωγζσ υπθρεςιϊν 20.2 21.7 22.2 22,5 n/a 

Ιςοηφγιο υπθρεςιϊν -1.1 -0,7 -0.8 0,1 n/a 

Πθγζσ: Γενικι Αρχι Τελωνείων Ιαπωνίασ (www.customs.go.jp) , OOΣΑ (www.oecd.org)  

 

2.1.5.1 Εμπόριο αγαθών 

 

Σν εμσηεξηθφ εκπφξην αγαζψλ απεηθνλίδεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα: 
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(ζε ηξηο. Γηέλ) 

 

 

 

Σν 2020 νη εμαγσγέο ηεο Ηαπσλίαο αλήιζαλ ζε 68,4 ηξηζ. γηελ, κεησκέλεο θαηά 11,05% ζε 

ζρέζε κε ην 2019. Σα εμαγφκελα ηαπσληθά αγαζά είλαη πξντφληα πςειήο πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

εθ ησλ νπνίσλ ην 80% αθνξνχλ ζε πιηθφ κεηαθνξψλ, κέηαιια, κεραλέο θαη πξντφληα ρεκηθήο 

βηνκεραλίαο. 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί, παξαηεξνχκε φηη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηε ζπλνιηθή αμία ησλ 

ηαπσληθψλ εμαγσγψλ, θαηαιακβάλεη ε θαηεγνξία «ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΟΥΖΜΑΣΑ, 

ΔΛΚΤΣΖΡΔ, ΠΟΓΖΛΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΑ ΟΥΖΜΑΣΑ ΓΗΑ ΥΔΡΑΗΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ, ΣΑ 

ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΟΤ» κε πνζνζηφ 19,1 επί ηνπ ζπλφινπ πνπ αληηζηνηρεί ζε 

ζπλνιηθή αμία εμαγσγψλ 13,07 ηξηζ. γηελ. 

Αθνινπζεί ε θαηεγνξία « ΠΤΡΖΝΗΚΟΗ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΔ, ΛΔΒΖΣΔ, ΜΖΥΑΝΔ, 

ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ ΜΖΥΑΝΗΚΔ ΔΠΗΝΟΖΔΗ. ΜΔΡΖ ΑΤΣΧΝ ΣΧΝ ΜΖΥΑΝΧΝ Ή 

ΤΚΔΤΧΝ», κε κεξίδην ηεο ηάμεσο 18,8% πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπλνιηθή αμία εμαγσγψλ 12,9 

ηξηζ. γηελ. 

Σξίηε ζεκαληηθφηεξε θαηεγνξία είλαη, «ΜΖΥΑΝΔ, ΤΚΔΤΔ ΚΑΗ ΤΛΗΚΑ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΡΖ ΣΟΤ. ΤΚΔΤΔ ΔΓΓΡΑΦΖ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΟΤ 

ΖΥΟΤ, ΤΚΔΤΔ ΔΓΓΡΑΦΖ Ή ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΖ ΣΧΝ ΔΗΚΟΝΧΝ ΚΑΗ ΣΟΤ ΖΥΟΤ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΖΛΔΟΡΑΖ ΚΑΗ ΜΔΡΖ ΚΑΗ ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΧΝ ΤΚΔΤΧΝ ΑΤΣΧΝ» κε 

κεξίδην ηεο ηάμεσο 15,9% πνπ αληηζηνηρεί ζε ζπλνιηθή αμία εμαγσγψλ 10,9 ηξηζ. γηελ. 

Οη αλσηέξσ ηξεηο θαηεγνξίεο αληηζηνηρνχλ ζην 63% ησλ ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο Ηαπσλίαο 

γηα ην 2020. 
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Πίλαθαο 3: Δμαγσγέο αγαζώλ Ιαπσλίαο 

  2019 2020 Μεταβολι  

Αξίασ % 

2ψιφιο κεφάλαιο 

ςυνδυαςμζνθσ 

ονοματολογίασ 

τρις. γιεν % ςτο ςφνολο τρις. γιεν % ςτο 

ςφνολο 

 

87 ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ ΟΧΗΜΑΣΑ, 

ΕΛΚΤΣΗΡΕ, ΠΟΔΗΛΑΣΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΟΧΗΜΑΣΑ ΓΙΑ 

ΧΕΡΑΙΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ, ΣΑ 

ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΣΟΤ 

27,7 36,1 13,07 19,1 -52,8 

84 ΠΤΡΗΝΙΚΟΙ 

ΑΝΣΙΔΡΑΣΗΡΕ, ΛΕΒΗΣΕ, 

ΜΗΧΑΝΕ, ΤΚΕΤΕ ΚΑΙ 

ΜΗΧΑΝΙΚΕ ΕΠΙΝΟΗΕΙ. 

ΜΕΡΗ ΑΤΣΩΝ ΣΩΝ 

ΜΗΧΑΝΩΝ Ή ΤΚΕΤΩΝ 

15,1 19,7 12,9 18,8 -14,5 

85 ΜΗΧΑΝΕ, ΤΚΕΤΕ ΚΑΙ 

ΤΛΙΚΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑ 

ΜΕΡΗ ΣΟΤ. ΤΚΕΤΕ 

ΕΓΓΡΑΦΗ  Ή ΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ 

ΣΟΤ ΗΧΟΤ, ΤΚΕΤΕ 

ΕΓΓΡΑΦΗ  Ή 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΩΝ 

ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΣΟΤ ΗΧΟΤ ΓΙΑ 

ΣΗΝ ΣΗΛΕΟΡΑΗ ΚΑΙ ΜΕΡΗ 

ΚΑΙ ΕΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΣΩΝ 

ΤΚΕΤΩΝ ΑΤΣΩΝ 

13,2 17,2 10,9 15,9 -17,4 

72 ΧΤΣΟΙΔΗΡΟ, ΙΔΗΡΟ 

ΚΑΙ ΧΑΛΤΒΑ 

3,1 4,0 2,4 3,5 -22,5 

39 ΠΛΑΣΙΚΕ ΤΛΕ ΚΑΙ 

ΣΕΧΝΟΤΡΓΗΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΑΤΣΕ ΣΙ ΤΛΕ 

2,4 3,2 2,7 3,9 12,5 

29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΧΗΜΙΚΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΑ 

1,9 2,5 1,5 2,2 21 

 ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 13,5 17,3 24,9 36,6 84,4 

ΤΝΟΛΟ 76,9 100,0 68,4 100,0 -11,05 
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Πθγι: Γενικι Αρχι Τελωνείων Ιαπωνίασ  

Σν κεξίδην ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πξντφλησλ ζηηο εμαγσγέο ηεο Ηαπσλίαο ην 2020 

απεηθνλίδεηαη σο εμήο: 

 

 

 Σα ζεκαληηθφηεξα πξντφληα πνπ εηζάγεη ε Ηαπσλία έρνπλ σο εμήο: 

Πίλαθαο 4: Δηζαγσγέο αγαζώλ Ιαπσλίαο 

 2019 2020 Μεηαβνιή 

ζηελ αμία 

2ςήθην θεθάιαην ζπλδπαζκέλεο 

νλνκαηνινγίαο 

Αμία ζε 

ηξηζ. γηελ 

% ζην 

ζχλνιν 

Αμία ζε 

ηξηζ. γηελ 

% ζην 

ζχλνιν 

 

27 ΟΡΤΚΣΑ ΚΑΤΙΜΑ, 

ΟΡΤΚΣΑ ΛΑΓΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ ΣΗ ΑΠΟΣΑΞΗ 

ΑΤΣΧΝ. ΑΦΑΛΣΧΓΔΙ ΤΛΔ. 

ΚΔΡΙΑ ΟΡΤΚΣΑ 

16,9 21,6 11,2 16,5 -33,7 

85 ΜΗΥΑΝΔ, ΤΚΔΤΔ ΚΑΙ 

ΤΛΙΚΑ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΑ ΚΑΙ ΣΑ ΜΔΡΗ 

ΣΟΤ. 

ΤΚΔΤΔ ΔΓΓΡΑΦΗ Ή 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ 

ΣΟΤ ΗΥΟΤ, ΤΚΔΤΔ 

ΔΓΓΡΑΦΗ Ή 

ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ ΣΧΝ 

ΔΙΚΟΝΧΝ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΗΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΗΛΔΟΡΑΗ 

ΚΑΙ ΜΔΡΗ ΚΑΙ 

ΔΞΑΡΣΗΜΑΣΑ ΣΧΝ 

ΤΚΔΤΧΝ ΑΤΣΧΝ 

11,9 15,3 10,3 15,2 -13,4 

84 ΠΤΡΗΝΙΚΟΙ 

ΑΝΣΙΓΡΑΣΗΡΔ, ΛΔΒΗΣΔ, 

ΜΗΥΑΝΔ, ΤΚΔΤΔ ΚΑΙ 

7,6 9,6 7,1 10,4 -6,5 

87 
Αυτοκίνθτα 

19% 

84 Μθχανιματα 
19% 

85 Ηλεκτρονικά 
16% 

72 Χαλυβουργικά 
3% 

39 
Πλαςτικά 

4% 

29 Οργανικά 
Χθμικά 

2% 

Λοιπά 
Προϊόντα 

37% 

Ποςοςτό % επί του ςυνόλου  
των ιαπωνικών εξαγωγών 
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ΜΗΥΑΝΙΚΔ 

ΔΠΙΝΟΗΔΙ. ΜΔΡΗ ΑΤΣΧΝ 

ΣΧΝ 

ΜΗΥΑΝΧΝ Ή ΤΚΔΤΧΝ 

30 ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΙΚΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

3,1 3,9 3,05 4,5 -1,6 

29 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΗΜΙΚΑ 

ΠΡΟΨΟΝΣΑ 

1,7 2,2 1,6 2,4 -5,8 

90 ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΚΔΤΔ 

ΜΔΣΡΗΗ ΓΙΑ ΟΠΣΙΚΑ ΚΑΙ 

ΙΑΣΡΙΚΔ ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

1,81 2,3 2,7 3,9 49 

62 ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΚΑΙ 

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΑ ΣΟΤ 

ΔΝΓΤΜΑΣΟ, ΑΛΛΑ ΑΠΟ ΣΑ 

ΠΛΔΚΣΑ 

1,55 2,0 1,27 1,8 -18 

61 ΔΝΓΤΜΑΣΑ ΚΑΙ 

ΤΜΠΛΗΡΧΜΑΣΑ ΣΟΤ 

ΔΝΓΤΜΑΣΟ, ΠΛΔΚΣΑ 

1,48 1,9 1,27 1,8 -14 

03 ΦΑΡΙΑ ΚΑΙ 

ΜΑΛΑΚΟΣΡΑΚΑ, ΜΑΛΑΚΙΑ 

ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΠΟΝΓΤΛΑ 

ΤΓΡΟΒΙΑ 

1,25 1,6 1,06 1,5 -15 

02 ΚΡΔΑΣΑ ΚΑΙ 

ΠΑΡΑΠΡΟΨΟΝΣΑ ΦΑΓΙΧΝ, 

ΒΡΧΙΜΑ 

1,18 1,5 1,09 1,6 -7.6 

76 ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ ΚΑΙ 

ΠΡΟΨΌΝΣΑ ΑΤΣΟΤ 

0,87 1,1 0,69 1,01 -20,6 

72 ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ, ΙΓΗΡΟ 

ΚΑΙ ΥΑΛΤΒΑ 

0,94 1,2 0,60 0,88 -36 

73 ΣΔΥΝΟΤΡΓΗΜΑΣΑ ΑΠΟ 

ΥΤΣΟΙΓΗΡΟ, ΙΓΗΡΟ ‘Η 

ΥΑΛΤΒΑ 

0,83 1,0 0,71 1,04 -14,4 

ΛΟΙΠΑ 27,5 34,8% 25,16 37,1 -8,5 

ΤΝΟΛΟ 78,6 100,0 67,8 100,0 -13,7 

Πθγι: Γενικι Αρχι Τελωνείων Ιαπωνίασ 

 

Οη εηζαγσγέο ηεο Ηαπσλίαο ην 2020 ήηαλ κεησκέλεο θαηά 13,7% θαη δηακνξθψζεθαλ ζε 67,8 

ηξηο γηέλ.  

Παξαηεξνχκε φηη ην 16,5% ησλ εηζαγσγψλ απνηειείηαη απφ νξπθηά θαχζηκα, νη εηζαγσγέο 

ησλ νπνίσλ ην 2020 ήηαλ 11,2 ηξηο γηέλ θαη παξνπζίαζαλ πηψζε θαηά 33,7%.  Αθνινπζνχλ ηα 

ειεθηξηθά κεραλήκαηα θαη ηα ειεθηξνληθά κε κεξίδην ζηηο Ηαπσληθέο εηζαγσγέο 15,2% θαη ν 

κεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο κε κεξίδην 10,4%. 

Άιια ζεκαληηθά εηζαγφκελα πξντφληα είλαη ηα θαξκαθεπηηθά, ηα ρεκηθά πξντφληα, δηάθνξα 

φξγαλα θαη ζπζθεπέο, ελδχκαηα, ςάξηα, θξέαηα, κέηαιια θαη κεηαιινπξγηθά πξντφληα. ηηο 13 

ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο πξντφλησλ αληηζηνηρεί ην 65% πεξίπνπ ησλ εηζαγσγψλ. 

Ζ ζχλζεζε ησλ ηαπσληθψλ εηζαγσγψλ γηα ηηο ζεκαληηθφηεξεο θαηεγνξίεο πξντφληνο κπνξεί 

λα γίλεη θαιχηεξα αληηιεπηή απφ ην παξαθάησ δηάγξακκα πίηαο, ζην νπνίν απεηθνλίδνληαη ηα 

κεξίδηα ηνπο ζηελ αγνξά.   
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Όζνλ αθνξά ζηε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ησλ ηαπσληθψλ εμαγσγψλ γηα ην 2020, γηα κία αθφκε 

ρξνληά θαηαγξάθεηαη ε πςειή ζπγθέληξσζε πνπ ραξαθηεξίδεη παξαδνζηαθά ηηο ηαπσληθέο 

εμαγσγέο, κε ην 40,5% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηαπσληθψλ εμαγσγψλ λα θαηαλέκεηαη ζε δχν κφλν 

ρψξεο, ηελ Κίλα θαη ηηο ΖΠΑ. Αθνινπζνχλ άιιεο ηξεηο ρψξεο ηεο Ννηηαλαηνιηθήο Αζίαο (Ν. 

Κνξέα, Υνλγθ Κνλγθ θαη Σατιάλδε, ελψ απφ ηνπο δέθα ζεκαληηθφηεξνπο εμαγσγηθνχο 

πξννξηζκνχο ηεο Ηαπσλίαο (67,6% ηνπ ζπλφινπ), ε Γεξκαλία είλαη ν κφλνο πνπ δελ αλήθεη  ζηελ 

πεξηνρή ηνπ Δηξεληθνχ. Απφ ην 2018 παξαηεξείηαη πησηηθή ηάζε ησλ εμαγσγψλ.  

Ζ Διιάδα δελ απνηειεί ζεκαληηθφ εμαγσγηθφ πξννξηζκφ γηα ηελ Ηαπσλία, αθνχ ε αμία 

εμαγσγψλ γηα ην έηνο 2020, θπκάλζεθε ζηα 245 εθ. επξψ απφ 570 εθ. επξψ πεξίπνπ ην 2019. Σν  

2020, ε Διιάδα θαηέζηε ν 69νο «πειάηεο» (ζέζε πνπ θαηείρε θαη ην 2018) ηεο Ηαπσλίαο απφ 

πιεπξάο κεγέζνπο ζπλνιηθήο αμίαο εμαγσγψλ ηεο Ηαπσλίαο, απφ 58νο ην 2019, κε κεξίδην πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 0,04% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο Ηαπσληθψλ εμαγσγψλ γηα ην 2020, έλαληη 0,08% ην 

2019. Σα αληίζηνηρα κεξίδηα ην 2015 ήηαλ 0,034%, ην 2016 ήηαλ 0,033% θαη ην 2017 ήηαλ 
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0,034%. Ζ αχμεζε ηνπ κεξηδίνπ (ζρεδφλ δηπιάζηα), ην έηνο 2018 νθείινληαλ ζε ζπγθπξηαθή 

εμαγσγή ηνπ πξντφληνο «Γεμακελφπινηα», αμίαο 23 δηζ. γηέλ πεξίπνπ. 

Πίλαθαο 5: 10 εκαληηθόηεξνη πξννξηζκνί εμαγσγώλ ηεο Ιαπσλίαο θαη ε ζέζε ηεο 

Διιάδαο ην έηνο 2020 

Καηάηαμε Υώξα Δμαγσγέο ζε 

δηζ. $ 2019 

Δμαγσγέο ζε 

δηζ. $ 2020 

% ηνπ ζπλόινπ Δηήζηα 

Μεηαβνιή % 

1 Κίλα 134,68 141,40 22 4,9 

2 ΖΠΑ 140,43 118,79 18,5 -15,4 

3 Ν. Κνξέα 46,27 44,69 6,9 -3,4 

4 Υνλγθ Κνλγθ 33,62 32,01 4,9 -4,8 

5 Σατιάλδε 30,19 25,53 3,9 -15,4 

6 ηγθαπνχξε 20,17 17,70 2,8 -12,2 

7 Γεξκαλία 20,23 17,58 2,7 -13 

8 Βηεηλάκ 16,48 17,12 2,6 3,8 

9 Απζηξαιία 14,49 12,15 1,9 -16,1 

10 Ηλδνλεζία 13,98 9,20 1,4 -34,2 

69 Διιάδα 0,57149 0,24517 0,04 -57 

  ΤΝΟΛΟ 705,4 640,5 100 -9,2 

Πθγζσ: Γενικι Αρχι Τελωνείων Ιαπωνίασ, https://tradingeconomics.com/  

 

 

Ο θπξηφηεξνο πξνκεζεπηήο ηεο Ηαπσλίαο γηα ην έηνο 2020 είλαη ε Κίλα, κε αμία εηζαγσγψλ 

164 δηζ. $. Σν 42,7% ησλ ηαπσληθψλ εηζαγσγψλ πξνέξρεηαη απφ ηξείο ρψξεο, ηελ Κίλα, ηηο ΖΠΑ 

θαη ηελ Απζηξαιία, ελψ ζεκαληηθά κεξίδηα επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ Ηαπσληθψλ εηζαγσγψλ 

θαηέρνπλ ε Ν. Κνξέα, ε Σατιάλδε θαη ην Βηεηλάκ.  

Ζ Διιάδα, θαηέρεη αζήκαλην κεξίδην επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ησλ ηαπσληθψλ εηζαγσγψλ, 

ηεο ηάμεσο ηνπ 0,12%, παξφιν πνπ ν ξπζκφο αχμεζεο ησλ εηζαγσγψλ απφ Διιάδα απμήζεθε 

εληππσζηαθά ην 2020 ζε ζχγθξηζε κε ην 2019 (αχμεζε 42%). Χο απνηέιεζκα, ε Διιάδα 
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«αλέβεθε» επηά ζέζεηο ζηε γεληθή θαηάηαμε ησλ πξνκεζεπηψλ ηεο Ηαπσλίαο, θαηαιακβάλνληαο 

ηελ 51
ε
 ζέζε απφ ηελ 58

ε
 πνπ είρε ην 2019.  

Οη ζεκαληηθφηεξνη πξνκεζεπηέο ηεο Ηαπσλίαο θαηαγξάθνπλ κεησκέλνπο εηήζηνπο ξπζκνχο 

κεηαβνιήο ησλ εμαγσγψλ ηνπο ην 2020. 

Πίλαθαο 6: 10 εκαληηθόηεξνη πξνκεζεπηέο Ιαπσλίαο θαη ε ζέζε ηεο Διιάδαο ην 2020 

Καηάηαμε Υώξα Δηζαγσγέο  ζε 

δηζ. $ 2019 

Δηζαγσγέο ζε 

δηζ. $ 2020 

Μεξίδην % ηνπ 

ζπλόινπ 

Δηήζηα 

Μεηαβνιή % 

1 Κίλα 169,22 163,85 25,8 -3,2 

2 ΖΠΑ 81,25 71,77 11,3 -11,7 

3 Απζηξαιία 45,46 35,79 5,6 -21,3 

4 Ν. Κνξέα 29,63 26,60 4,2 -11,4 

5 Σατιάλδε 25,36 23,78 3,7 -6,2 

6 Βηεηλάκ 22,47 22,05 3,5 -1,8 

7 Γεξκαλία 24,93 21,22 3,3 -14,8 

8 . Αξαβία 27,66 18,45 2,9 -33,3 

9 ΖΑΔ 26,19 16,40 2,6 -37,4 

10 Ηλδνλεζία 18,15 15,47 2,4 -14,7 

51 Διιάδα 0,53742 0,76150 0,12 41,7 

  ΤΝΟΛΟ 720,9 634,9 100 -11,9 

Πθγζσ: Γενικι Αρχι Τελωνείων Ιαπωνίασ, https://tradingeconomics.com/  

 

2.1.5.2 Εμπόριο Υπηρεσιών  

Σν ηζνδχγην ππεξεζηψλ ππήξμε ζηαζεξά ειιεηκκαηηθφ γηα ηελ Ηαπσλία (βι. αλσηέξσ πίλαθα 

2), αιιά ην 2019 απηφ αλεηξάπε (πην πξφζθαηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία).  Βαζηθνί ηνκείο εζφδσλ 

γηα ηε ρψξα ήηαλ ηα πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα, νη κεηαθνξέο –αλ θαη ζεκείσζαλ κείσζε 4,4% - 

θαη νη ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο, νη νπνίεο απμήζεθαλ θαηά 15,4%. Αμηνζεκείσηε αχμεζε είραλ 
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θαη νη θαηαζθεπέο (20,6%) θαζψο θαη νη ηειεπηθνηλσλίεο θαη ππεξεζίεο πιεξνθνξηθήο (60,5%), 

ελ αληηζέζεη κε ην 2018 πνπ είραλ ζεκεηψζεη κείσζε ζε ζρέζε κε ην 2017.   

 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Δμαγσγέο ππεξεζηώλ (αμία ζε εθ. 

επξώ) 

159.123 165.429 163.888 185.320 n/a 

Δηζαγσγέο ππεξεζηώλ (αμία ζε 

εθ. επξώ) 

168.514 170.880 170.071 184.297 n/a 

Ιζνδύγην ππεξεζηώλ (αμία ζε εθ. 

επξώ) 

-9.391 -5.451 -6.183 1.023 n/a 

Πθγι: ΟΟΣΑ 

Πίλαθαο 7: Δηζπξάμεηο Ιαπσλίαο αλά ηνκέα 

 2018 2019 Μεηαβνιή 

ζηελ αμία 

Τπεξεζίεο κε βάζε ηελ 

θσδηθνπνίεζε EBOPS 2010  

Αμία ζε 

εθ. επξψ 

% ζην 

ζχλνιν 

Αμία % ζην 

ζχλνιν 

 

Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 38.516 23,5 41.894 22,6 8,7 

Μεηαθνξέο 24.477 14,9 23.388 12,6 -4,4 

Σαμηδησηηθέο ππεξεζίεο 35.647 21,8 41.147 22,2 15,4 

Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο  9.759 6,0 12.737 6,9 30,5 

Καηαζθεπέο 7.829 4,8 9.443 5,1 20,6 

Σειεπηθνηλσλίεο θαη ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηθήο 

3.881 2,4 6.232 3,4 60,5 

Τπεξεζίεο αζθάιηζεο θαη 

ζπληαμηνδφηεζεο 

2.075 1,3 2.077 1,1 0,1 

Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο  

838 0,5 977 0,5 16,6 

Τπεξεζίεο κεηαπνίεζεο 678 0,4 843 0,5 24,3 

ΤΝΟΛΟ 163.888 100 185.320 100 13,1 

Πθγι: ΟΟΣΑ 

Οη εηζαγσγέο ππεξεζηψλ ηεο Ηαπσλίαο αθνξνχλ θαηά θχξην ιφγν ζηνπο ηνκείο ησλ 

κεηαθνξψλ, ησλ πλεπκαηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ηαμηδησηηθψλ ππεξεζηψλ, πνπ απφ θνηλνχ 

απαξηίδνπλ ην 40% επί ηνπ ζπλφινπ γηα ην 2019 (πην πξφζθαηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία). 

Πίλαθαο 8: Πιεξσκέο Ιαπσλίαο αλά ηνκέα 

 2018 2019 Μεηαβνιή 

ζηελ αμία 

Τπεξεζίεο κε βάζε ηελ 

θσδηθνπνίεζε EBOPS  

Αμία ζε 

εθ. επξψ 

% ζην 

ζχλνιν 

Αμία ζε 

εθ. επξψ 

% ζην 

ζχλνιν 

 

Μεηαθνξέο 32.464 19,1 30.612 16,6 -5,7 

Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 18.409 10,8 23.469 12,7 27,5 

Σαμηδησηηθέο ππεξεζίεο 17.119 10,1 18.999 10,3 10,9 

Σειεπηθνηλσλίεο θαη ππεξεζίεο 

πιεξνθνξηθήο 

13.375 7,9 18.494 10 38,3 

Καηαζθεπέο 6.915 4,1 6.552 3,6 -5,3 

Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο 6.945 4,1 7.580 4,1 9,1 

Τπεξεζίεο αζθάιηζεο θαη 

ζπληαμηνδφηεζεο 

6.048 3,6 7.245 3,9 19,8 

Τπεξεζίεο κεηαπνίεζεο 4.317 2,5 3.757 2 -12,9 

Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο 

4.647 2,7 5.668 3 21,9 
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ΤΝΟΛΟ 170.071 100 184.297 100 8,4 

Πθγι: ΟΟΣΑ 

Οη ζεκαληηθφηεξεο εηζπξάμεηο απφ ππεξεζίεο πξνέξρνληαη απφ ηηο ΖΠΑ, ηελ Κίλα, ην ΖΒ, 

ηε ηγθαπνχξε θαη ηελ Κνξέα, νη νπνίεο απφ θνηλνχ απνηεινχλ ην 54,6% ηνπ ζπλφινπ (59,2% ην 

2018). 

Πίλαθαο 9: εκαληηθόηεξνη αγνξαζηέο ππεξεζηώλ ηεο Ιαπσλίαο 

 2018 2019 Μεηαβνιή 

ζηελ αμία 

ΥΧΡΑ Αμία ζε 

εθ. επξψ 

% ζην 

ζχλνιν 

Αμία ζε 

εθ. επξψ 

% ζην 

ζχλνιν 

 

ΖΠΑ 37.437 22,8 42.330 22,8 13,1 

ΚΗΝΑ 22.076 13,5 25.831 13,9 17 

ΖΒ 11.111 6,8 14.090 7,6 26,8 

ΗΓΚΑΠΟΤΡΖ 11.391 6,9 11.903 6,4 4,5 

ΚΟΡΔΑ 8.156 4,9 7.406 3,9 -9,2 

ΤΝΟΛΟ 163.888 100 185.320 100 13,1 

Πθγι: ΟΟΣΑ 

Οη ζεκαληηθφηεξεο πιεξσκέο ηεο Ηαπσλίαο γηα ππεξεζίεο γίλνληαη πξνο ηηο ΖΠΑ (30% επί 

ηνπ ζπλφινπ) θαη αθνινπζνχλ ε ηγθαπνχξε –αλ θαη ππήξμε κείσζε θαηά 17,9% γηα ην 2019-  

ην ΖΒ, ε Κίλα θαη ε Κνξέα. Μείσζε ππήξμε θαη ζηηο πιεξσκέο πξνο ηε Γεξκαλία, ηεο ηάμεο ηνπ 

9,4% ελ αληηζέζεη κε ην 2018 πνπ είρε ζεκεησζεί αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 18,5%. 

Πίλαθαο 10: εκαληηθόηεξνη πξνκεζεπηέο ππεξεζηώλ Ιαπσλίαο 

 2018 2019 Μεηαβνιή 

ζηελ αμία 

ΥΧΡΑ Αμία ζε 

εθ. επξψ 

% ζην 

ζχλνιν 

Αμία ζε 

εθ. επξψ 

% ζην 

ζχλνιν 

 

ΖΠΑ 51.587 30,3 56.523 30,6 9,6 

ΗΓΚΑΠΟΤΡΖ 15.269 8,9 12.532 6,8 -17,9 

ΖΒ 10.774 6,3 10.688 5,8 -0,8 

ΚΗΝΑ 9.430 5,5 10.694 5,8 13,4 

ΚΟΡΔΑ 6.116 3,6 6.405 3,5 4,7 

ΓΔΡΜΑΝΗΑ 7.254 4,3 6.570 3,6 -9,4 

ΤΝΟΛΟ 170.071 100 184.297 100 8,4 

Πθγι: ΟΟΣΑ 
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2.1.6 Δπελδύζεηο 

Ζ ξνή ησλ ΞAΔ πξνο ηελ Ηαπσλία παξακέλεη ρακειή ζε ζχγθξηζε κε ηα πεξηζζφηεξα 

αλεπηπγκέλα θξάηε. Οη εηζξνέο είλαη ζρεηηθά αζηαζείο, ιφγσ ησλ απνεπελδχζεσλ απφ ηνλ 

ηαπσληθφ ηνκέα ιηαληθνχ εκπνξίνπ θαη ηειεπηθνηλσληψλ.  

Σν 2015, νη ΞΑΔ ήηαλ κφιηο $ 5.253 εθ., ιφγσ ζεκαληηθψλ απνεπελδχζεσλ απφ ρψξεο πνπ 

παξαδνζηαθά επελδχνπλ ζηελ Ηαπσλία. πγθεθξηκέλα, ππήξμε απνεπέλδπζε απφ ηηο Νήζνπο 

Κέηκαλ ($ 2.313 εθ.), ην ΖΒ ($ 1527 εθ.) θαη ηε Γεξκαλία ($ 3.394 εθ.).  

Σν 2016, ππήξμε αικαηψδεο αχμεζε ησλ ΞΑΔ θαηά 679%. Να ζεκεησζεί φηη εθείλε ηε 

ρξνληά έιαβε ρψξα  ε κεγαιχηεξε ζπκθσλία εμαγνξάο ηεο Ηαπσλίαο, φηαλ ε εηαηξεία Vinci 

Airports, γαιιηθψλ ζπκθεξφλησλ, απέθηεζε ηα δηθαηψκαηα δηαρείξηζεο ηνπ Γηεζλνχο 

Αεξνιηκέλα ηεο Οζάθα, θαζψο επίζεο ε εμαγνξά απφ ηελ Takeda Pharmaceutical ηνπ Shire, 

αμίαο $ 62 εθαη. . 

Αθνινχζεζε κείσζε 54% ην 2017, αχμεζε θαηά 31% ην 2018,  51% ην 2019 θαη κείσζε 

72% ην 2020. 

ε φ,ηη αθνξά ηηο άκεζεο επελδχζεηο ηεο Ηαπσλίαο ζην εμσηεξηθφ, ην 2017 θαη ην 2018 

ζεκείσζαλ κείσζε θαηά 2,7% θαη 8,8% αληίζηνηρα, ελψ ην 2019 απμήζεθαλ ζεκαληηθά θαηά 

57%, ην 2020 κεηψζεθαλ πάιη θαηά 53%. 

Πίλαθαο 11: Δπελδύζεηο από θαη πξνο ηελ Ιαπσλία 

Αμία ζε εθ. $ 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

ΞΑΔ (ζπλνιηθά θεθάιαηα – απόζεκα 

ηέινο έηνπο αλαθνξάο) 

5.253 40.942 18.805 24.613 37.175 10.253 

Άκεζεο επελδύζεηο ηεο Ιαπσλίαο ζην 

εμσηεξηθό (ζπλνιηθά θεθάιαηα – 

απόζεκα ηέινο έηνπο αλαθνξάο) 

138.428 178.533 173.768 158.412 248.675 115.697 

 Πθγι: JETRO 

Οη κεγαιχηεξεο εηζξνέο ΞΑΔ πξνο ηελ Ηαπσλία πξνήθζαλ ηα ηειεπηαία ρξφληα απφ ηηο ΖΠΑ 

θαη ηε Γαιιία. Σν 2020, νη εηζξνέο απφ ηηο ΖΠΑ απνηεινχζαλ πεξίπνπ ην 74% ηνπ ζπλφινπ αλ 

θαη κεησκέλεο θαηά 48%. Αμηνζεκείσην είλαη φηη, ελψ ην ΖΒ, κέρξη θαη ην 2019, ήηαλ 

παξαδνζηαθά απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο επελδπηέο ζηελ Ηαπσλία, γηα ην 2020 ππήξμαλ 

απνεπελδχζεηο χςνπο 35 εθ. $ USD. 

 

Πίλαθαο 12: Δπελδύζεηο πξνο ηελ Ιαπσλία, ζε εθ. $ USD, θπξηόηεξεο ρώξεο πξνέιεπζεο 

Καηάηαμε Υώξα 2016 Υώξα 2017     Υώξα 2018 Υώξα 2019 Υώξα 2020 

1 ΖΠΑ 6.847 ΖΠΑ 5.948 ΖΠΑ 5.800 ΖΠΑ 14.423 ΖΠΑ 7.542 

2 ΖΒ 5.676 Γαιιία 3.636 ΖΒ 4.137 Γαιιία 2.958 ηγθαπνχξε 2.886 

3 Οιιαλδία 5.488 Οιιαλδία 3.611 Νήζνη 

Κέηκαλ 

3.918 ΖΒ 2.954 Γαιιία 1503 

4 Γαιιία 4.539 ηγθαπνχξε 3.174 Γαιιία 2.674 Νήζνη Κέηκαλ 2.202 Σαηβάλ 721 
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Πθγι: JETRO 

Γηαρξνληθά, νη ΞΑΔ πξνζαλαηνιίδνληαη θπξίσο πξνο ηα ειεθηξηθά κεραλήκαηα, ηα 

ρξεκαηνπηζησηηθά πξντφληα θαη ηελ αζθάιηζε, ηα ρεκηθά θαη ηα θαξκαθεπηηθά πξντφληα, ηελ 

παξαγσγή εμνπιηζκνχ κεηαθνξψλ.  

Σν 2020, νη ζεκαληηθφηεξεο επελδχζεηο ήηαλ ζηνλ θιάδν ησλ εμνπιηζκψλ κεηαθνξάο ($ 

1.865 εθ.). πλερίζηεθαλ νη απνεπελδχζεηο, ζην ρνλδξηθφ/ιηαληθφ εκπφξην ($ 3.750 εθ.) θαη ζηηο 

ηειεπηθνηλσλίεο ($ 417 εθ.) θαη γηα πξψηε θνξά ππήξμαλ απνεπελδχζεηο ζηνλ θιάδν ησλ 

ρεκηθψλ θαη θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ($ 2.086 εθ.).  

Πίλαθαο 13: ΞΑΔ αλά θιάδν (αμία ζε εθ. $ USD) 

   

2016 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

  Σξφθηκα 423 257 84 559 -254 

Τθάζκαηα 19 25 -33 30 37 

Ξχιν, ραξηνπνιηφο 17 -1 1 15 10 

Υεκηθά/Φάξκαθα 468 134 2.368 3.081 -2.086 

Πεηξέιαην -1.340 172 54 - 805 72 

Κανπηζνχθ / δέξκα - 1 -8 - -6 

Γπαιί θαη πέηξα - 10 98 19 - 86 227 

ίδεξνο θαη άιια κέηαιια - 67 - 10 65 100 33 

Γεληθά Μεραλήκαηα  1.181 1.542 - 6 - 617 238 

Ζιεθηξηθά Μεραλήκαηα 7.465 3.740 4.964 3.557 304 

Δμνπιηζκφο κεηαθνξάο 3.705 3.231 1.956 3.498 1.865 

Μεραλήκαηα αθξηβείαο - 105 - 279 24 - 114 -29 

Γεσξγία/δαζνθνκία -3 13 36 7 3 

Αιηεία - - 16 9 12 

Οξπθηά 16 165 30 39 14 

Καηαζθεπέο 99 31 - 322 245 -7 

Μεηαθνξέο 1.480 767 111 156 240 

Σειεπηθνηλσλίεο 1.036 - 668 - 3.351 - 1.327 -417 

Υνλδξηθφ /Ληαληθφ εκπφξην - 2.414 -5.346 -5.284 - 4.482 -3.750 

Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο 

/Αζθάιηζε 

3.479 1.526 5.671 8.142 11.655 

5 ηγθαπνχ

ξε 

3.236 Νήζνη Κέηκαλ 2.739 Διβεηία 2.396 Υνλγθ Κνλγθ 2.091 Οπγγαξία 423 

6  Σαηβάλ 2.495 Διβεηία 1.343 Koξέα 1.944 Κίλα 1.911 Κίλα 390 

7 Υνλγθ 

Κνλγθ 

1.510 Κνξέα 1.194 Γεξκαλία 1.395 ηγθαπνχξε 1.452 Κνξέα 362 

8 Νήζνη 

Κέηκαλ 

1.226 Κίλα 997 Tατιάλδε 1.211 Λνπμεκβνχξγν 1.386 Οιιαλδία 271 

9 Διβεηία 884  Σαηβάλ 895 Aπζηξαιία 1.209  Tαηβάλ 1.164 Ννξβεγία 254 

10 Γεξκαλία 820 Λνπμεκβνχξγν 558 Βέιγην 1.013 Tατιάλδε 1.044 Υνλγθ 

Κνλγθ 

219 

  40.942  18.805  24.613  37.175  10.253 
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Κηεκαηνκεζηηηθά 367 426 740 320 -184 

Τπεξεζίεο 1.525 2.413 30 1.182 1.826 

ύλνιν  19.350 9.356 9.259 14.552 9.803 

Πθγι: JETRO 

Σθμείωςθ 1: Το «Σφνολο» δεν περιλαμβάνει όλεσ τισ ΞΑΕ , αλλά εκείνεσ ςτουσ βαςικότερουσ κλάδουσ. Για τον λόγο αυτό, 

τα ποςά του «Συνόλου» δεν ςυμπίπτουν με τισ ςυνολικζσ ΞΑΕ (βλ. πίνακα 11). 

Σθμείωςθ 2: τα αρνθτικά ποςά, αφοροφν αποεπενδφςεισ.  

 

Οη ηαπσληθέο επελδχζεηο θαηεπζχλνληαη θπξίσο ζηελ πεξηνρή ηεο Αζίαο θαη ηνπ Δηξεληθνχ 

(Κίλα, ηγθαπνχξε, Κνξέα, Σατιάλδε, Νήζνη Κέηκαλ, ΖΠΑ, Απζηξαιία).  Οη ΖΠΑ, κε εμαίξεζε 

ην 2018, βξίζθνληαη ζηαζεξά ζηελ πξψηε ζέζε, θαηαιακβάλνληαο ην 25%-35% ηνπ ζπλφινπ 

ησλ η/επελδχζεσλ ζην εμσηεξηθφ. Απφ επξσπατθέο ρψξεο, ζηαζεξά ζηηο πξψηεο ζέζεηο βξηζθφηαλ 

ην ΖΒ, ελψ ην 2019, νη ξνέο ησλ ηαπσληθψλ άκεζσλ επελδχζεσλ πξνο απηφ κεηψζεθαλ θαηά 

71% θαη ην 2020 ππήξμαλ απνεπελδχζεηο χςνπο $ 27.231 εθ.. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην 2020, 

ην 21% ησλ ηαπσληθψλ επελδχζεσλ θαηεπζχλζεθαλ πξνο ην Λνπμεκβνχξγν. Άιιεο επξσπατθέο 

ρψξεο ζηηο νπνίεο ε Ηαπσλία επελδχεη ζηαζεξά, είλαη ε Οιιαλδία θαη ε Γεξκαλία. 

 

Πίλαθαο 14: Δπελδύζεηο Ιαπσλίαο, ζε εθ. $ USD, θπξηόηεξεο ρώξεο πξννξηζκνύ 

 

Πθγι: JETRΟ 

Γηα ην 2020 νη ηαπσληθέο ΑΞΔ αλά ρψξα πξννξηζκνχ απεηθνλίδνληαη ζην παξαθάησ 

δηάγξακκα: 

Καηάηαμε Υώξα 2016 Υώξα 2017 Υώξα 2018 Υώξα 2019 Υώξα 2020 

1 ΖΠΑ 53.102 ΖΠΑ 47.918 ΖΒ 20.084 ΖΠΑ 48.269 ΖΠΑ 35.533 

2 ΖΒ 51.399 ΖΒ 22.218 Νήζνη 

Κέηκαλ 

17.731 Διβεηία 37.529 Λνπμεκβνχ

ξγν 

24.614 

3 Νήζνη 

Κέηκαλ 

21.890 Οιιαλδία 19.105 ΖΠΑ 17.188 ηγθαπνχξε 15.671 Απζηξαιία 17.643 

4 Κίλα 9.534 Κίλα 12.417 ηγθαπνχξε 16.546 Κίλα 14.371 Οιιαλδία 13.995 

5 Οιιαλδία 8.497 ηγθαπνχξε 9.598 Κίλα 11.999 Γεξκαλία 12.879 Διβεηία 11.291 

6 Απζηξαιία 5.575 Λνπμεκβνχξγ

ν 

5.245 Οιιαλδία 8.566 Απζηξαιία 11.308 Κίλα 10.345 

7 Tατιάλδε 4.691 Tατιάλδε 4.935 Tατιάλδε 6.720 Ηλδνλεζία 8.391 ηγθαπνχξε 6.320 

8 Ηλδία 4.252 Απζηξαιία 4.471 Γεξκαλία 4.985 ΖΒ 5.799 Νήζνη 

Κέηκαλ 

6.120 

9 Ηλδνλεζία 3.135 Γεξκαλία 4.228 Κνξέα 4.504 Tατιάλδε 5.133 Βεξκνχδεο 

λήζνη 

4.263 

10 Φηιηππίλεο 2.343 Νήζνη 

Κέηκαλ 

3.571 Ηζπαλία 4.212 Ηλδία 5.074 Tατιάλδε 3.515 

  178.533  173.768  158.412  248.675  115.697 
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Οη ηαπσληθέο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ πξνζαλαηνιίδνληαη ζηαζεξά ζηνπο θιάδνπο, ησλ 

ειεθηξηθψλ κεραλεκάησλ (αχμεζε 16%, ην 2020), θαη ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ππεξεζηψλ 

(αχμεζε 12%, ην 2020). Ο θιάδνο ηνπ ρνλδξηθνχ θαη ιηαληθνχ εκπνξίνπ ελψ πξνζέιθπε ζηαζεξά 

ηηο ηαπσληθέο επελδχζεηο, κάιηζηα ην 2019 είρε ζεκεηψζεη αχμεζε 312%, ην 2020 νη η/επελδχζεηο 

πξνο απηφλ κεηψζεθαλ θαηά 79%. Οη ηαπσληθέο επελδχζεηο ζηνλ θιάδν ησλ ρεκηθψλ θαη 

θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ ελψ ην 2019 ζεκείσζαλ αχμεζε ηεο ηάμεο ηνπ 189%, ην 2020 

κεηψζεθαλ θαηά 74%. 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη ππήξμαλ ηαπσληθέο επελδχζεηο ζηνλ θιάδν ησλ ηειεπηθνηλσληψλ, 

έσο θαη ην 2018, κε απμαλφκελν ξπζκφ. Σν 2019 ππήξμε θάζεηε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 91% θαη 

ην 2020 ζεκεηψζεθαλ απνεπελδχζεηο χςνπο $ 23.677 εθ. .  

Πίλαθαο 15: Ιαπσληθέο επελδύζεηο ζην εμσηεξηθό αλά θιάδν (αμία ζε εθ. $ USD) 

       2016     2017      2018         2019 2020 

  Σξφθηκα 3.665 10.143 655 5.463 15.799 

Τθάζκαηα 1.557 817 1.712 779 438 

Ξχιν, ραξηνπνιηφο 1.166 399 1.494 1.440 2.885 

Υεκηθά/Φάξκαθα 7.849 9.339 14.456 41.735 10.702 

Πεηξέιαην 61 188 597 391 316 

Κανπηζνχθ / δέξκα 3.634 944 1.598 2.925 1.637 

Γπαιί θαη πέηξα 1.163 1.519 1.806 2.197 2.172 

ίδεξνο θαη άιια κέηαιια 3.976 3.707 3.814 4.908 1.601 

Γεληθά Μεραλήκαηα  6.177 9.242 7.321 6.918 -1.719 

Ζιεθηξηθά Μεραλήκαηα 10.013 6.105 9.021 14.245 16.564 

Δμνπιηζκφο κεηαθνξάο 12.672 8.443 10.949 20.911 19.400 

Μεραλήκαηα αθξηβείαο 1.221 2.898 1.133 2.908 1.482 

  Γεσξγία/δαζνθνκία  -131 -114 62 59 392 

Αιηεία 193 51 59 54 28 

Οξπθηά 6.291 1.106 9.135 9.498 7.695 

35.533 

24.614 

17.643 
13.995 

11.291 10.345 

6.320 6.120 
4.263 3.515 
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Καηαζθεπέο 1.718 1.548 2.104 1.553 1.740 

Μεηαθνξέο 2.144 1.188 2.249 2.451 2.082 

Σειεπηθνηλσλίεο 17.702 23.507 39.094 3.674 -23.677 

Υνλδξηθφ /Ληαληθφ εκπφξην 18.725 28.478 13.224 54.493 11.364 

Υξεκαηνπηζησηηθέο ππεξεζίεο 

/Αζθάιηζε 

8.617 32.915 25.022 33.251 37.210 

Κηεκαηνκεζηηηθά 5.180 6.465 4.182 10.906 2.725 

Τπεξεζίεο 37.594 9.039 - 13.651 -1.032 5.223 

ύλνιν 155.869 164.597 143.137 226.647 116.059 

Πθγι: JETRO 

Σθμείωςθ 1: Το «Σφνολο» δεν περιλαμβάνει όλεσ τισ ι/επενδφςεισ ςτο εξωτερικό , αλλά εκείνεσ ςτουσ βαςικότερουσ 

κλάδουσ . Για τον λόγο αυτό, τα ποςά του «Συνόλου» δεν ςυμπίπτουν με εκείνα του πίνακα 11. 

Σθμείωςθ 2: τα αρνθτικά ποςά, αφοροφν αποεπενδφςεισ. 

2.2 ηνηρεία ηεο νηθνλνκίαο ησλ επαξρηώλ ηεο Ιαπσλίαο 

χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία (Cabinet Office, 2016), ηελ 

κεγαιχηεξε ζπκβνιή ζην ΑΔΠ ηεο Ηαπσλίαο έρεη ν πεξηνρή Kanto, ζηελ νπνία αλήθεη ην Σφθπν, 

ζε πνζνζηφ 41% θαη αθνινπζνχλ νη πεξηνρέο Chubu (15%) θαη Kinki (15%). 

Πίλαθαο 16: ΑΔΠ (αμία ζε εθ. γηελ) αλά λνκό 

 

Πθγι: Cabinet Office 

Σν κεγαιχηεξν κεξίδην ηεο παξαγσγήο φισλ ησλ πεξηνρψλ θαηαιακβάλεη ν ηξηηνγελήο 

ηνκέαο θαη εηδηθφηεξα:  

 76% ζην Kanto, κε βαζηθφηεξνπο θιάδνπο ηα θηεκαηνκεζηηηθά (28.599.824 εθ.γηελ), 
ην ρνλδξηθφ (31.950.593 εθ.γηελ) θαη ην ιηαληθφ (21.196.308 εθ.γηελ) εκπφξην, ηηο 

ππεξεζίεο αθηλήησλ (28.599.824 εθ.γηελ) θαη ελνηθίαζεο θαηνηθίαο (23.648.750 

Πεξηνρέο 2012 2013 2014 2015 2016 

Kanto 

 

- Tokyo 

211.131.283 

 

215.075.594 

 

216.547.679 

 

222.881.073 

 

224.342.193 

 

99.797.791 101.269.875 

 

101.827.444 103.804.735 104.470.026 

Chubu 

 

- Aichi 

79.254.635 

 

81.303.749 

 

82.138.151 

 

84.468.192 

 

84.696.942 

 

36.617.655 37.779.038 38.468.638 39.529.658 39.409.405 

Kinki 

- Osaka 

78.947.547 

 

79.620.431 

 

81.348.433 

 

83.394.173 

 

84.129.212 

 

37.155.871 37.356.305 38.163.388 39.018.086 38.994.994 

Hokkaido and 

Tohoku 

57.533.466 59.074.205 60.268.565 61.703.059 62.041.080 

Kyushu 46.502.466 47.170.687 47.711.731 49.348.752 50.190.843 

Chugoku 27.455.609 28.193.554 28.854.854 29.808.889 30.098.103 

Shikoku 13.435.755 13.651.991 13.826.501 14.145.167 14.367.818 

ΑΔΠ Ιαπσλίαο 514.260.761 524.090.211 530.695.914 545.749.305 549.866.191 
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εθ.γηελ) θαη ηηο ππεξεζίεο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ θαη έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο 

(20.440.717 εθ.γηελ). 

 58% ζην Chubu, κε βαζηθφηεξνπο θιάδνπο ην ρνλδξεκπφξην (8.633.374 εθ.γηελ),  ηηο 
ππεξεζίεο αθηλήησλ (8.452.913 εθ.γηελ) θαη ελνηθίαζεο θαηνηθίαο (7.485.872 

εθ.γηελ). Χζηφζν ζην Chubu, ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφο αθνχ 

θαηαιακβάλεη ην 41% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο, κε ζεκαληηθφηεξν φισλ, ηνλ θιάδν 

ηνπ εμνπιηζκνχ κεηαθνξάο (10.681.687 εθ.γηελ). 

 73% ζην Kinki, κε βαζηθφηεξνπο θιάδνπο ην ρνλδξεκπφξην (10.905.711 εθ.γηελ), ηηο 

ππεξεζίεο αθηλήησλ (10.389.664 εθ.γηελ) θαη ελνηθίαζεο θαηνηθίαο (8888484 

εθ.γηελ), ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο (6.833.433 εθ.γηελ) θαη ηηο 

ππεξεζίεο ππνζηήξημεο επηρεηξήζεσλ θαη έξεπλαο θαη ηερλνινγίαο (6.086.051 

εθ.γηελ). 

 71% ζην Hokkaido and Tohoku, κε βαζηθφηεξνπο θιάδνπο ην ρνλδξεκπφξην 
(7.035.720 εθ.γηελ), ηηο ππεξεζίεο αθηλήησλ (6.998.611 εθ.γηελ) θαη ελνηθίαζεο 

θαηνηθίαο (6.350.690 εθ.γηελ) θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο 

(5.550.264 εθ.γηελ). 

 75% ζην Kyushu, κε βαζηθφηεξνπο θιάδνπο ην ρνλδξηθφ (5.976.075 εθ.γηελ) θαη ην 

ιηαληθφ  (3.038.557 εθ.γηελ) εκπφξην, ηηο ππεξεζίεο αθηλήησλ (5280326 εθ.γηελ) θαη 

ελνηθίαζεο θαηνηθίαο (4.670.885 εθ.γηελ) θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο (5.173.929 εθ.γηελ). 

 65% ζην Chugoku, κε βαζηθφηεξνπο θιάδνπο ηηο ππεξεζίεο αθηλήησλ (3.076.814 
εθ.γηελ) θαη ελνηθίαζεο θαηνηθίαο (2.813.846 εθ.γηελ) θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο ππεξεζίεο (2.615.042 εθ.γηελ).  

 70% ζην Shikoku, κε βαζηθφηεξνπο θιάδνπο ην ρνλδξεκπφξην (1.555.300 εθ.γηελ), ηηο 

ππεξεζίεο αθηλήησλ (1.522.538 εθ.γηελ) θαη ελνηθίαζεο θαηνηθίαο (1.366.697 εθ.γηελ) 

θαη ηηο πγεηνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο (1.424.579 εθ.γηελ). 

Πίλαθαο 17: ΑΔΠ  αλά ηνκέα (αμία ζε εθ. γηελ) θαη % ζπκκεηνρήο ζην ζπλνιηθό ΑΔΠ 

ΠΡΧΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ 

Πεξηνρέο 2012 2013 2014 2015 2016 

  πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

% 

ΑΔΠ 

πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

%  
ΑΔΠ 

πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

%  
ΑΔΠ 

πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

% 
ΑΔΠ 

πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

% 
ΑΔΠ 

1.Kanto 1.125.480 0,54 1.089.997 0,51 1.030.213 0,48 1.171.778 0,53 1.297.122 0,58 

Tokyo 44.935 0,05 44.821 0,04 45.081 0,04 45.829 0,04 45.661 0,04 

2.Chubu 617.037 0,78 564.241 0,70 523.659 0,64 583.350 0,69 630.228 0,75 

Aichi  181.561 0,50 167.033 0,44 155.129 0,41 169.843 0,43 185.072 0,47 

3.Kinki 328.766 0,42 276.996 0,35 261.607 0,33 297.260 0,36 328.766 0,39 

Osaka 20.189 0,06 18.504 0,05 18.037 0,05 20.652 0,05 22.067 0,06 

4.Hokkaido 

and 

Tohoku 

1.705.233 2,98 1.671.443 2,84 1.616.170 2,70 1.820.160 2,96 1.941.397 3,14 
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5.Kyushu 1.079.692 2,33 1.041.096 2,22 1.076.671 2,28 1.155.448 2,36 1.267.099 2,53 

6.Chugoku 290.853 1,07 264.138 0,94 249.347 0,87 281.201 0,95 313.228 1,04 

7.Shikoku 289.738 2,17 274.705 2,02 266.224 1,94 306.124 2,17 329.051 2,29 

ΓΔΤΣΔΡΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ 

Πεξηνρέο 2012 2013 2014 2015 2016 

 πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

% 
ΑΔΠ   

πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

% 
ΑΔΠ   

πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

%  
ΑΔΠ 

πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

%  
ΑΔΠ 

πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

%  
ΑΔΠ 

1.Kanto 45.301.948 22 47.336.303 22 48.022.138 22 50.787.854 23 51.525.690 23 

Tokyo 13.290.817 13 13.596.216 13 14.075.501 14 14.562.442 14 15.020.724 14 

2.Chubu 30.669.657 39 32.286.865 40 32.831.975 40 34.256.842 41 34.460.049 41 

Aichi  14.696.340 40 15.445.730 41 15.941.559 42 16.665.932 42 16.522.183 42 

3.Kinki 22.207.272 28 20.574.107 26 21.267.822 27 21.688.933 26 22.207.272 27 

Osaka 7.603.401 21 7.601.750 21 7.982.529 21 8.173.601 21 8.085.735 21 

4.Hokkaido 

and Tohoku 

13.463.777 23 14.342.587 24 15.051.429 25 15.597.182 25 15.825.479 26 

5.Kyushu 10.072.577 22 10.364.569 22 10.254.937 22 10.856.950 22 11.157.715 22 

6.Chugoku 8.330.336 31 9.027.869 32 9.302.359 33 9.943.462 34 10.111.353 34 

7.Shikoku 3.608.876 27 3.681.718 27 3.717.509 27 3.849.473 27 4.002.267 28 

ΣΡΙΣΟΓΔΝΗ ΣΟΜΔΑ 

Πεξηνρέο 2012 2013 2014 2015 2016 

 πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

% 

ΑΔΠ   

πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

% 

ΑΔΠ   

πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

%  

ΑΔΠ 

πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

%  

ΑΔΠ 

πλνιηθή 

αμία ζε εθ. 

γηελ 

%  

ΑΔΠ 

1.Kanto 163.861.553 78 165.666.557 77 166.431.519 77 169.826.919 77 170.825.058 76 

Tokyo 86.302.622 87 87.443.382 87 87.449.904 86 89.077.349 86 89.304.378 86 

2.Chubu 47.571.927 60 47.972.382 59 48.128.837 59 49.164.831 59 49.405.121 58 

Aichi  21.565.468 59 21.958.863 58 22.084.048 58 22.514.305 57 22.624.338 58 

3.Kinki 60.755.799 78 57.883.582 74 58.524.308 73 60.307.827 73 60.755.799 73 
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Osaka 29.018.351 79 29.133.272 79 29.261.209 79 30.055.451 79 30.254.720 79 

4.Hokkaido 

and Tohoku 

42.128.095 74 42.761.460 73 43.219.815 72 43.997.602 72 44.098.648 71 

5.Kyushu 35.088.837 76 35.467.809 76 35.984.756 76 37.040.920 76 37.568.440 75 

6.Chugoku 18.676.681 68 18.718.203 67 19.046.038 67 19.382.761 65 19.551.874 65 

7.Shikoku 9.474.981 71 9.631.445 71 9.763.013 71 9.937.068 71 10.021.585 70 

Πθγι: Cabinet Office 

2.3 Οηθνλνκηθέο πξνβιέςεηο έηνπο 2021  

Γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο πξέπεη λα ζπλεθηηκεζεί ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ ζηηο 

30/10/2021, νη νπνίεο σο κηα πξψηε έλδεημε νδήγεζαλ ζε ζεκαληηθή άλνδν ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ, 

ράξε ζηελ εμαζθάιηζε απηνδπλακίαο απφ ηνλ θπβεξλεηηθφ ζπλαζπηζκφ, ππφ ηνλ λέν 

Πξσζππνπξγφ θ. Fumio Kishida. Βέβαηα ππήξμε έληνλε θξηηηθή γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηεο παλδεκίαο 

απφ ηνπο πξνθαηφρνπο ηνπ θ.θ. Abe θαη Suga. Ο θ. Kishida έρεη σο βαζηθφ ζιφγθαλ ηνπ ηελ 

επίηεπμε αλάπηπμεο καδί κε αλαδηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο. Όκσο, ε δηαθήξπμε απηή δελ 

ζπλδπάδεηαη κε θάπνην ζπγθεθξηκέλν νηθνλνκηθφ πξφγξακκα πνπ ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη ην 

ζηφρν απηφ. Ζ λέα θπβέξλεζε πθίζηαηαη πίεζε λα πάξεη κέηξα ελίζρπζεο ηεο νηθνλνκίαο,  πνπ 

ίζσο λα νδεγήζεη ζε επαλάιεςε ηνπ πξνγξάκκαηνο Go To Travel θαη άιισλ παξφκνησλ, γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ δνθηκαδφκελσλ θιάδσλ ηεο εζηίαζεο θαη ηνπ ηνπξηζκνχ, δεδνκέλεο θαη ηεο 

απνθιηκάθσζεο ησλ λέσλ κνιχλζεσλ πνπ παξαηεξείηαη κεηά ηελ έζησ θαη θαζπζηεξεκέλε 

πξφνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο εκβνιηαζκνχ. Ήδε έρεη εκβνιηαζζεί άλσ ηνπ 70% ηνπ πιεζπζκνχ 

θαη κέρξη ηέινο Ννεκβξίνπ ζα έρνπλ εκβνιηαζηεί φινη φζνη ην επηζπκνχλ. Όκσο, ζε θάζε 

πεξίπησζε πξέπεη λα ππάξμεη επαγξχπλεζε γηα ελδερφκελν 5
ν
 θχκα Covid-19 ην ρεηκψλα.    

Ζ λέα θπβέξλεζε θαη ε Σξάπεδα ηεο Ηαπσλίαο αλακέλεηαη πάλησο λα δηαηεξήζνπλ ηε 

ραιαξή λνκηζκαηηθή πνιηηηθή γηα απεξηφξηζην αθφκε ρξνληθφ δηάζηεκα. Άιισζηε ν ζηφρνο γηα 

επίηεπμε πιεζσξηζκνχ 2% ππήξμε εδψ θαη πνιιά ρξφληα νπηνπία. Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο ε Κπβέξλεζε ππνρξεψζεθε λα απμήζεη ππέξκεηξα ην δαλεηζκφ ηεο. Ο ξφινο ηεο 

Σξάπεδαο ηεο Ηαπσλίαο είλαη πιένλ ε δηαηήξεζε ησλ ρακειψλ επηηνθίσλ, ελψ ην δεκφζην ρξένο 

αλακέλεηαη λα πιεζηάζεη επηθίλδπλα ην επίπεδν ηνπ 300% ηνπ ΑΔΠ, κεηά ηα ηεξάζηηα παθέηα 

πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ αληηκεηψπηζεο ηεο θξίζεο απφ ηελ παλδεκία.  

Ζ Κπβέξλεζε απνθάζηζε λα δαπαλήζεη επηπιένλ 2,17 ηξηο γηέλ (16,8 δηο επξψ) απφ ηα 

απνζεκαηηθά θεθάιαηα  ηνπ 2020 γηα ηελ ελίζρπζε λνηθνθπξηψλ θαη επηρεηξήζεσλ πνπ 

επιήγεζαλ απφ ηελ παλδεκία.    

Ο ΓΣΚ ην επηέκβξην 2021 απμήζεθε θαηά 0,2% ζε εηήζηα βάζε, κεηά απφ κηα αληίζηνηρε 

πηψζε 0,4% ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Απηφ πξνήιζε σο απνηέιεζκα απμήζεσλ ζηηο ηηκέο 

ηξνθίκσλ, ελνηθίσλ, θαπζίκσλ, ειεθηξηζκνχ θαη χδαηνο, επίπισλ, νηθηαθψλ εηδψλ θαη 

ππεξεζηψλ αλαςπρήο. Αληηζέησο ζπλέρηζαλ λα πέθηνπλ νη ηηκέο κεηαθνξψλ, επηθνηλσληψλ θαη 

ηαηξηθψλ ππεξεζηψλ. Δθηηκάηαη φηη κέρξη ην ηέινο ηνπ έηνπο ε κεληαία άλνδνο ηνπ ΓΣΚ ζε 

εηήζηα βάζε ζα θηάζεη ην 0,5%. 

Οη ηξάπεδεο κεηά απφ πηέζεηο ηεο Κπβέξλεζεο ζα ππνρξεσζνχλ λα κεηψζνπλ ηηο 

δηαηξαπεδηθέο πξνκήζεηεο, κεηά απφ 40 ρξφληα, ζην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο αχμεζεο ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ζην ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Ο ζηφρνο είλαη λα αξζνχλ 

ηα αληηθίλεηξα γηα είζνδν επηρεηξήζεσλ ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θιάδνπ, ιφγσ ηνπ πςεινχ 
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θφζηνπο ησλ ζπλαιιαγψλ. Απηφ φκσο ζα νδεγήζεη ζε πηψζε ησλ θεξδψλ θαη ζε δπζθνιίεο ηηο 

πεξηθεξεηαθέο ηξάπεδεο πνπ έρνπλ κεησκέλε θεξδνθνξία.  

Γηα ην 2021 ε αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη θηιφδνμνπο ζηφρνπο γηα ηελ πξάζηλε 

αλάπηπμε, ηνλ ςεθηαθφ κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηελ κεηαξξχζκηζε ηεο βηνκεραλίαο εκηαγσγψλ. 

Δπηδηψθεηαη ε αχμεζε ηεο εγρψξηαο παξαγσγήο εκηαγσγψλ, ειεθηξηθψλ ζπζζσξεπηψλ θαη ησλ 

ζηαζκψλ θφξηηζεο κε ηερλνινγία πδξνγφλνπ. Ζ θπβέξλεζε αλαθνίλσζε ηελ Αλαπηπμηαθή 

ηξαηεγηθή γηα ην 2021,ε νπνία πεξηιακβάλεη πξνηάζεηο γηα ηελ ηερλεηή λνεκνζχλε, ην 

δηαδίθηπν ησλ πξαγκάησλ, ηα κεγάια δεδνκέλα, ηελ ξνκπνηηθή, ηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ηερλνινγία θαη ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξζξσηηθψλ 

αδπλακηψλ νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη δεκνγξαθηθήο θχζεσο. Δηδηθά γηα ηνπο εκηαγσγνχο 

πξνβιέπεηαη λα απνηειέζνπλ εζληθήο ζεκαζίαο πξφγξακκα κε βαζηθέο επηδηψμεηο ηελ 

εμαζθάιηζε επαξθνχο εγρψξηαο πξνζθνξάο θαη ηελ αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο. Οη 

εκηαγσγνί ζεσξνχληαη θαη σο ζέκα εζληθήο αζθαιείαο.   

2.4 Οηθνλνκηθέο ζρέζεηο Ιαπσλίαο 

2.4.1 Ιαπσλία –  ΠΟΔ 

Ζ Ηαπσλία σο ρψξα κε εμσζηξεθή νηθνλνκία εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην εμσηεξηθφ 

εκπφξην θαη ηηο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ. Παξφια απηά ε ζέζε ηεο Ηαπσλίαο ζηα ζέκαηα ηεο 

γεσξγίαο είλαη εμαηξεηηθά ακπληηθή, θαζψο είλαη ν κεγαιχηεξνο εηζαγσγέαο ηξνθίκσλ 

παγθνζκίσο, έρεη πνιχ ρακειφ ζπληειεζηή απηάξθεηαο ηξνθίκσλ θαη αληηκεησπίδεη ζνβαξά 

πξνβιήκαηα αληαγσληζηηθφηεηαο ζηε γεσξγία ηεο, θαζψο νη απαζρνινχκελνη ζε απηή είλαη 

θπξίσο κεγάιεο ειηθίαο. Χο απνηέιεζκα, ε Ηαπσλία πξνβάιεη δηάθνξα επηρεηξήκαηα πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ πνιπιεηηνπξγηθφηεηα ηεο γεσξγίαο θαη έρεη ελζηάζεηο ζε νξηζκέλα ζέκαηα 

πξφζβαζεο ζηελ αγνξά θαη εγρψξησλ εληζρχζεσλ. Βαζηθή επηδίσμε ηεο Ηαπσλίαο είλαη ε 

απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο λα ζπλδπαζηεί κε ηε ζέζπηζε θαλφλσλ πνπ ζα ηεο επηηξέπνπλ λα 

εμαζθαιίζεη ηε βησζηκφηεηα ηεο γεσξγίαο ηεο, θαζψο απφ απηή εμαξηψληαη επαίζζεηεο 

θνηλσληθέο νκάδεο θαη πεξηνρέο.  

Δπίζεο ε Ηαπσλία δίλεη ηδηαίηεξν βάξνο ζηελ πξνψζεζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ηνπ ΠΟΔ ζε 

ζέκαηα φπσο νη επελδχζεηο θαη ν αληαγσληζκφο. Ζ ζέζε ηεο Ηαπσλίαο είλαη φηη πξέπεη 

ζεζπηζηνχλ θαλφλεο γηα ην αληηληάκπηλγθ, γηα ηνπο θαλφλεο ηνπ εκπνξίνπ θαη γηα ην πεξηβάιινλ.  

Γηα ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο, ε Ηαπσλία ππνζηεξίδεη φηη πξέπεη λα ηνπο παξαζρεζεί 

πνιπκεξήο αιιά θαη δηκεξήο βνήζεηα, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ ΠΟΔ.  Μέζσ ηεο βνήζεηαο απηήο ν ζηφρνο είλαη λα κπνξέζνπλ λα 

παξάγνπλ πξντφληα θαη ππεξεζίεο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηα πξφηππα ησλ αλαπηπγκέλσλ 

ρσξψλ, κε απνηέιεζκα λα κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηνχλ εμαγσγέο πξνο φθεινο ησλ νηθνλνκηψλ 

ηνπο, αιιά θαη ησλ θαηαλαισηψλ ησλ αλαπηπγκέλσλ ρσξψλ.  

Παξάιιεια ε Ηαπσλία πξνσζεί ηε ζχλαςε δηκεξψλ ζπκθσληψλ ειεπζέξσλ ζπλαιιαγψλ, 

φπσο ε πκθσλία Οηθνλνκηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο κε ηελ ΔΔ.   

2.4.2 Ιαπσλία – Δπξσπατθή Έλσζε 

Ζ Ηαπσλία, είλαη ν δεχηεξνο κεγαιχηεξνο εκπνξηθφο εηαίξνο ηεο ΔΔ ζηελ Αζία κεηά ηελ 

Κίλα θαη ν έβδνκνο παγθνζκίσο. Απφ θνηλνχ, αληηπξνζσπεχνπλ πεξίπνπ ην έλα ηέηαξην ηνπ 

παγθφζκηνπ ΑΔΠ. Σν 2020, ε Ηαπσλία ήηαλ ν έβδνκνο κεγαιχηεξνο εηαίξνο γηα ηηο εμαγσγέο 

αγαζψλ ηεο ΔΔ (2,8 %) θαη επίζεο ν έβδνκνο κεγαιχηεξνο εηαίξνο γηα ηηο εηζαγσγέο αγαζψλ ηεο 

ΔΔ (3,2 %). 
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Οη εηζαγσγέο ηεο ΔΔ απφ ηελ Ηαπσλία, αθνξνχλ θπξίσο κεραλήκαηα, κεραλνθίλεηα 

νρήκαηα, ρεκηθά, νπηηθά θαη ηαηξηθά φξγαλα θαη πιαζηηθά. 

Οη εμαγσγέο ηεο ΔΔ πξνο ηελ Ηαπσλία, είλαη σο επί ην πιείζηνλ ρεκηθά, κεραλνθίλεηα 

νρήκαηα, κεραλήκαηα, νπηηθά θαη ηαηξηθά φξγαλα, θαζψο θαη ηξφθηκα θαη πνηά. 

Παξαδνζηαθά, ε εκπνξηθή ζρέζε κεηαμχ ΔΔ θαη Ηαπσλίαο ραξαθηεξηδφηαλ απφ κεγάια 

εκπνξηθά πιενλάζκαηα ππέξ ηεο Ηαπσλίαο. Σελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηα ζηνηρεία ηνπ εκπνξίνπ 

εμηζνξξνπήζεθαλ, θαζψο ην έιιεηκκα ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ ηεο ΔΔ κε ηελ Ηαπσλία κεηψζεθε 

απφ 18 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2009, ζε 2 δηζεθαηνκκχξηα επξψ ην 2019. 

Σφζν νη εμαγσγέο φζν θαη νη εηζαγσγέο απφ ηελ Ηαπσλία ζεκείσζαλ αχμεζε ηελ πεξίνδν 

2009-2020. Δηδηθφηεξα, νη εμαγσγέο ηεο ΔΔ πξνο ηελ Ηαπσλία έθηαζαλ ζην πςειφηεξν επίπεδν 

ην 2019 (62 δηζεθαηνκκχξηα επξψ) θαη ζην ρακειφηεξν ην 2009 (32 δηζεθαηνκκχξηα επξψ). Οη 

εηζαγσγέο ζηελ ΔΔ απφ ηελ Ηαπσλία ήηαλ νη πςειφηεξεο ην 2019 (63 δηζεθαηνκκχξηα επξψ) θαη 

νη ρακειφηεξεο ην 2013 (49 δηζεθαηνκκχξηα επξψ). To 2020, νη εηζαγσγέο ζηελ ΔΔ απφ ηελ 

Ηαπσλία κεηψζεθαλ θαηά 12% (55 δηζεθαηνκκχξηα επξψ) θαη νη εμαγσγέο ηεο ΔΔ πξνο ηελ 

Ηαπσλία ζεκείσζαλ εμίζνπ κείσζε θαηά 11% (55 δηζεθαηνκκχξηα επξψ).  

Αλαθνξηθά κε ην εκπφξην ππεξεζηψλ ΔΔ - Ηαπσλίαο, απηφ αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 35% ηνπ 

ζπλνιηθνχ εκπνξίνπ αγαζψλ ΔΔ-Ηαπσλίαο θαη είλαη πιενλαζκαηηθφ ππέξ ηεο ΔΔ. Σν 2019, ε ΔΔ 

είρε πιεφλαζκα 14,6 δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ ζην εκπφξην ππεξεζηψλ κε ηελ Ηαπσλία (απμήζεθε 

θαηά 9% ζε ζρέζε κε ην 2018) .  

Οη εμαγσγέο ππεξεζηψλ ηεο ΔΔ πξνο ηελ Ηαπσλία, αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 50% ησλ 

ζπλνιηθψλ εμαγσγψλ ηεο ΔΔ πξνο ηε ρψξα. ηελ Ηαπσλία, ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα ή νη 

επελδχζεηο κπνξεί λα είλαη δχζθνιεο γηα ηηο επξσπατθέο εηαηξείεο, ιφγσ ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

ηεο ηαπσληθήο θνηλσλίαο θαη νηθνλνκίαο.  

Γηα ηελ ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ησλ εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ΔΔ - Ηαπσλίαο, έρεη 

δεκηνπξγεζεί κηα ζεηξά άηππσλ δηκεξψλ δηαιφγσλ θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ. Δηδηθφηεξα: 

 Έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ πξνψζεζε ακθίδξνκσλ επελδχζεσλ κέζσ 
ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ, απφ ην 2004. 

 Ζ ζηξνγγπιή ηξάπεδα επηρεηξήζεσλ ΔΔ-Ηαπσλίαο (the EU-Japan Business Round 
Table), ε νπνία επηηξέπεη δηάινγν θαη αληαιιαγή απφςεσλ κεηαμχ επηρεηξήζεσλ ηεο 

ΔΔ θαη ηεο Ηαπσλίαο. 

 Σν Κέληξν Βηνκεραληθήο πλεξγαζίαο ΔΔ-Ηαπσλίαο (the EU-Japan Centre for 

Industrial Cooperation), ην νπνίν πξνσζεί φιεο ηηο κνξθέο βηνκεραληθήο, εκπνξηθήο 

θαη επελδπηηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Ηαπσλίαο, βνεζψληαο ηηο 

επηρεηξήζεηο ησλ δχν κεξψλ λα αληαιιάμνπλ εκπεηξίεο θαη ηερλνγλσζία, κε ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηηο ΜΜΔ. 

Έμη ζεκαληηθέο ζπκθσλίεο έρνπλ ζπλαθζεί κέρξη ζήκεξα κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Ηαπσλίαο: 

 Ζ πκθσλία Οηθνλνκηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο ΔΔ-Ηαπσλίαο (Economic Partnership 
Agreement - EPA), πνπ εηέζε ζε ηζρχ απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2019 θαη ε νπνία 

αλακέλεηαη λα δψζεη ψζεζε ζηηο επξσπατθέο εμαγσγέο, θαζψο θαηαξγεί ζηαδηαθά 

ηνπο δαζκνχο. 

 Ζ πκθσλία ηξαηεγηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο (Strategic Partnership Agreement), πνπ 
εθαξκφδεηαη πξνζσξηλά απφ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2019. 

 Ζ πκθσλία Ακνηβαίαο Αλαγλψξηζεο ΔΔ-Ηαπσλίαο (EU-Japan Mutual Recognition 

Agreement), ε νπνία ηέζεθε ζε ηζρχ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2002, επηηξέπεη ηελ 

αμηνιφγεζε ηεο ζπκκφξθσζεο ζε ηέζζεξηο ηνκείο πξντφλησλ: ηειεπηθνηλσληαθφο 
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ηεξκαηηθφο εμνπιηζκφο θαη ξαδηνεμνπιηζκφο, ειεθηξηθά πξντφληα, εξγαζηεξηαθέο 

πξαθηηθέο ρεκηθψλ πξντφλησλ θαη πξαθηηθέο θαηαζθεπήο θαξκαθεπηηθψλ πξντφλησλ. 

 Ζ πκθσλία πλεξγαζίαο γηα Αληηαληαγσληζηηθέο Γξαζηεξηφηεηεο (Agreement on 
Co-operation on Anti-competitive Activities), πνπ ζπλάθζεθε ην 2003, απνζθνπεί 

ζηε δηεπθφιπλζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ησλ επελδχζεσλ ΔΔ-Ηαπσλίαο εμαζθαιίδνληαο 

ηζφηηκνπο φξνπο κεηαμχ ησλ δχν κεξψλ. 

 ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2009 ππνγξάθεθε ε πκθσλία Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο 

κεηαμχ ΔΔ θαη Ηαπσλίαο (Science and Technology Agreement) . 

 Ζ πκθσλία πλεξγαζίαο θαη Ακνηβαίαο Γηνηθεηηθήο Βνήζεηαο  γηα ηεισλεηαθά 
ζέκαηα (Agreement on Co-operation and Mutual Administrative Assistance on 

Customs Matters - CCMAA) κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ηεο Ηαπσλίαο, ε νπνία ηέζεθε ζε 

ηζρχ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2008. 

2.4.3 πκκεηνρή ζε δηεζλή θόξα θαη νκάδεο ρσξώλ 

Οη ζεκαληηθφηεξνη δηεζλείο νξγαληζκνί ζηνπο νπνίνπο ζπκκεηέρεη ε Ηαπσλία είλαη νη 

αθφινπζνη:  

 ASEAN + 3 (Έλσζε ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο + Ηαπσλία, Κίλα θαη Ν. 
Κνξέα)  

 ADB (Αζηαηηθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο)  

 ADF (Αζηαηηθφ Σακείν Αλάπηπμεο) 

 AFDB (Αθξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο)  

 AFDF (Αθξηθαληθφ Σακείν Αλάπηπμεο)  

 APEC (Οηθνλνκηθή ζπλεξγαζία Αζίαο-Δηξεληθνχ)  

 APO (Οξγαληζκφο Αζηαηηθήο Παξαγσγηθφηεηαο)  

 APPF (Κνηλνβνπιεπηηθφ Φφξνπκ Αζίαο-Δηξεληθνχ) 

 APPU (Κνηλνβνπιεπηηθή Έλσζε Αζίαο-Δηξεληθνχ)  

 ARF (Αζηαηηθφ Πεξηθεξεηαθφ Φφξνπκ, θφξνπκ ASEAN)  

 ASEM (πλάληεζε Αζίαο - Δπξψπεο) 

 EBRD (Δπξσπατθή Σξάπεδα Αλαζπγθξφηεζεο θαη Αλάπηπμεο)  

 ESCAP (Οηθνλνκηθή θαη Κνηλσληθή Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Αζία θαη 
ηνλ Δηξεληθφ)  

 FAO (Οξγαληζκφο Σξνθίκσλ θαη Γεσξγίαο ηνπ ΟΖE)  

 ΠΟΔ (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Δκπνξίνπ)  

 ΓΟΑΔ (Γηεζλήο Οξγαληζκφο Αηνκηθήο Δλέξγεηαο) 

 Παγθφζκηα Σξάπεδα  

 ICAO (Γηεζλήο Οξγαληζκφο Πνιηηηθήο Αεξνπνξίαο) 

 IDA (Γηεζλήο Οξγαληζκφο Αλάπηπμεο)  

 IDB (Γηακεξηθαληθή Σξάπεδα Αλάπηπμεο)  

 IFAD (Γηεζλέο Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο)  

 IFC (Γηεζλήο Υξεκαηνδνηηθή Δηαηξεία)  

 ΓΟΔ (ΓΟΔ) (Γηεζλήο Οξγάλσζε Δξγαζίαο) 

 ΓΝΣ (Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν) 

 IMO (Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο)  

 Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο (IOM)  

 ITTO (Γηεζλήο Οξγαληζκφο Σξνπηθήο Ξπιείαο) 

 MIGA (Πνιπεζληθή Τπεξεζία Δγγπήζεσλ Δπελδχζεσλ) 

 ΟΟΑ (Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο)  
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 SIAP (ηαηηζηηθφ Ηλζηηηνχην γηα ηελ Αζία θαη ηνλ Δηξεληθφ) 

 ΟΖΔ (Οξγαληζκφο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ) 

 UNCRD (Κέληξν γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Αλάπηπμε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ) 

 UNCTAD (Γηάζθεςε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Δκπφξην θαη ηελ Αλάπηπμε) 

 UNESCO (Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Δθπαίδεπζε, ηελ Δπηζηήκε θαη ηνλ 

Πνιηηηζκφ)  

 UNIDO (Οξγαληζκφο Βηνκεραληθήο Αλάπηπμεο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ) 

 UNWTO (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Σνπξηζκνχ)  

 WFP (Παγθφζκην Δπηζηηηζηηθφ Πξφγξακκα)  

 ΠΟΤ (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Τγείαο)  

 WIPO (Παγθφζκηνο Οξγαληζκφο Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο) 

Δπίζεο είλαη κέινο ηεο νκάδαο G7.  

3 Οηθνλνκηθέο ζρέζεηο Διιάδνο - Ηαπσλίαο  

3.1 Γιμερές Δμπόριο 

     3.1.1 Δμπόριο αγαθών 

Μέρξη θαη ην 2018, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην Διιάδαο-Ηαπσλίαο ήηαλ ειιεηκκαηηθφ εηο βάξνο 

ηεο ρψξαο καο. Σν 2019 απηφ άιιαμε κε ηελ αχμεζε ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ θαηά 57% θαη ηελ 

κείσζε ησλ εηζαγσγψλ απφ ηελ Ηαπσλία θαηά 29%, ελψ γηα πξψηε θνξά κεηά απφ ρξφληα ην 

εκπνξηθφ ηζνδχγην είλαη πιενλαζκαηηθφ ππέξ ηεο Διιάδαο. Σν 2020, ην εκπνξηθφ ηζνδχγην 

εμαθνινχζεζε λα είλαη πιενλαζκαηηθφ ππέξ ηεο Διιάδαο, νη ειιεληθέο εμαγσγέο απμήζεθαλ 

θαηά 87% θαη νη εηζαγσγέο απφ ηελ Ηαπσλία κεηψζεθαλ θαηά 14%. 

Πίλαθαο 18: Δκπνξηθό ηζνδύγην Διιάδαο – Ιαπσλίαο 

ε εθαη. επξώ 2016 2017 2018 2019 2020 Μεηαβνιή 

2019/2018 

Μεηαβνιή 

2020/2019 

Διιεληθέο Δμαγσγέο 55,46 94,34 121,13 190,25 355,24 57% 87% 

Διιεληθέο Δηζαγσγέο 147,96 121,52 240,25 169,75 145,36 -29% -14% 

Δκπνξηθό ηζνδύγην  -92,51 -27,18 -119,12 20,5 209,88 -117% 923% 

Πθγι: ΕΛΣΤΑΤ 
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Όπσο θαίλεηαη απφ ην αλσηέξσ δηάγξακκα ππάξρεη ζαθήο ηάζε αλφδνπ ησλ εμαγσγψλ καο 

θαη βειηίσζεο ηνπ δηκεξνχο εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ.  

Σν 2020, ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ (65,7% επί ηνπ ζπλφινπ) 

αθνξνχζε ηα θάξκαθα. ε ζρέζε κε ην 2019 φπνπ νη εμαγσγέο ζηα θάξκαθα είραλ κεησζεί 

ζρεδφλ θαηά 20% ζπγθξηηηθά κε ην 2018, ην 2020 γλψξηζαλ αικαηψδε αχμεζε απφ 5,57 εθ. 

επξψ ζε 233,73 εθ. επξψ. 

Αθνινχζεζαλ ηα θαπλά, κε κεξίδην 20% επί ηνπ ζπλφινπ, ιηγφηεξν ζε ζρέζε ηφζν κε ην 

2019 (47%) φζν θαη κε ην 2018, ηελ ρξνληά φπνπ γηα πξψηε θνξά εμάγνληαη θαπλά ζηελ Ηαπσλία 

απφ ηελ Διιάδα, απαξηίδνληαο ην 54,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ εμαγσγψλ κεηά ηελ 

εμαγνξά ηεο πλεηαηξηζηηθήο Καπλνβηνκεραλίαο Διιάδνο Α.Δ. (ΔΚΑΠ), κέζσ ηεο απφθηεζεο 

ηεο ξσζηθήο εηαηξείαο Donskoy Tabak (ηδηνθηεζίαο ηνπ θ. αββίδε) ζηελ νπνία αλήθε, απφ ηελ 

πνιπεζληθή εηαηξεία Japan Tobacco International (JTI). 

Αμηφινγε αχμεζε, αλ θαη απαξηίδνπλ κηθξφ κεξίδην επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ειιεληθψλ 

εμαγσγψλ ζηελ Ηαπσλία, παξαηεξείηαη θαη ζηα δπκαξηθά (32%). Δλζαξξπληηθή είλαη θαη ε 

αχμεζε ησλ εμαγσγψλ θέηαο θαηά 8%, ελψ ην ειαηφιαδν ζεκείσζε κείσζε 11%.  

Μεγάιε κείσζε (82%) ζεκεηψζεθε ζηηο εμαγσγέο ςαξηψλ, ελψ νη εμαγσγέο καξκάξσλ 

παξακέλνπλ ζηαζεξέο σο πξνο ηελ αμία, θαηαιακβάλνληαο φκσο κηθξφηεξν κεξίδην επί ηνπ 

ζπλφινπ γηα ην 2020 (0,14%) ζε ζρέζε κε ην 2019 (0,3%). 

 

Πίλαθαο 19: Διιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Ιαπσλία – θπξηόηεξα πξντόληα 

 2019 2020 Μεηαβνιή 

ζηελ αμία 

4ςήθην θεθάιαην ζπλδπαζκέλεο 

νλνκαηνινγίαο 

Εκατ. 

ευρώ 

Μεξίδην % 

ηνπ 

ζπλφινπ 

Δθαη. 

επξψ 

Μεξίδην % 

ηνπ 

ζπλφινπ 

% 

55,46 
94,34 

121,13 

190,25 

355,24 

147,96 
121,52 

240,25 

169,75 
145,36 

-92,51 

-27,18 

-119,12 

20,5 

209,88 
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3004. Φάξκαθα (εθηφο απφ ηα 

πξντφληα ησλ θιάζεσλ 3002, 3005 

ή 3006) πνπ απνηεινχληαη απφ 

πξντφληα αλακεηγκέλα ή κε 

αλακεηγκέλα, παξαζθεπαζκέλα γηα 

ζεξαπεπηηθνχο ή πξνθπιαθηηθνχο 

ζθνπνχο, πνπ παξνπζηάδνληαη κε 

κνξθή δφζεσλ ή είλαη 

ζπζθεπαζκέλα γηα ηε ιηαληθή 

πψιεζε 

5,57 2,9 233,73 65,7 4.096 

2403. Καπλά θαη ππνθαηάζηαηα 

ηνπ θαπλνχ, πνπ έρνπλ 

βηνκεραλνπνηεζεί, θαζψο θαη 

νκνγελνπνηεκέλα ή 

αλαζρεκαηηζκέλα θαπλά, 

εθρπιίζκαηα θαη βάκκαηα θαπλνχ 

(εθηφο απφ πνχξα, ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη θαη εθείλα κε 

θνκκέλα ηα άθξα) 

90,62 47,6 71,53 20,1 -21 

5201. Βακβάθη, κε ιαλαξηζκέλν 

νχηε ρηεληζκέλν 

9,12 4,8 5,28 1,5 -42 

2008. Καξπνί θαη θξνχηα θαη άιια 

βξψζηκα κέξε θπηψλ, 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα, 

κε ή ρσξίο πξνζζήθε δάραξεο ή 

άιισλ γιπθαληηθψλ ή αιθνφιεο 

(εθηφο απφ εθείλα πνπ είλαη 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα 

κε μίδη, δηαηεξεκέλα κε δάραξε) 

6,11 3,2 5,2 1,5 -14,8 

7606. Διάζκαηα θαη ηαηλίεο, απφ 

αξγίιην, κε πάρνο > 0,2 mm (εθηφο 

απφ αλεπηπγκέλα ειάζκαηα θαη 

ηαηλίεο) 

4,74 2,5 5,06 1,4 6,7 
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7607. Φχιια θαη ιεπηέο ηαηλίεο, 

απφ αξγίιην, έζησ θαη ηππσκέλα ή 

επηθνιιεκέλα ζε ραξηί, ραξηφλη, 

πιαζηηθή χιε ή παξφκνηα 

ππνζέκαηα), κε πάρνο (ρσξίο ην 

ππφζεκα) <= 0,2 mm (εθηφο απφ 

ηα θχιια εθηχπσζεο ηεο θιάζεο 

3212 θαη ηα ζηνιίδηα γηα 

ρξηζηνπγελληάηηθν δέληξν) 

4,62 2,4 3,7 1,04 -19,9 

1509. Διαηφιαδν θαη ηα θιάζκαηά 

ηνπ, πνπ ιακβάλνληαη 

απνθιεηζηηθά απφ ειηέο κε ηε 

ρξήζε κεραληθψλ ή θπζηθψλ 

κέζσλ ππφ ζπλζήθεο πνπ δελ 

πξνθαινχλ αιινίσζε ηνπ ειαίνπ, 

έζησ θαη εμεπγεληζκέλα, αιιά 

ρεκηθψο κε κεηαζρεκαηηζκέλα 

3,75 1,9 3,33 0,9 -11,2 

1902. Επκαξηθά ελ γέλεη έζησ θαη 

ςεκέλα ή παξαγεκηζκέλα κε θξέαο 

ή άιιεο νπζίεο ή θαη αιιηψο 

παξαζθεπαζκέλα, φπσο ηα 

ζπαγέηα, καθαξφληα, λνχγηεο, 

ιαδάληα, gnocchi, ξαβηφιηα, 

θαλειφληα, θαζψο θαη αξάπηθν 

ζηκηγδάιη (θνπο-θνπο), έζησ θαη 

παξαζθεπαζκέλν 

1,79 0,9 2,37 0,7 32,4 

5608. Γίρηπα κε δεκέλνπο 

θφκπνπο, ζε ηφπηα ή ζε ηεκάρηα, 

πνπ γίλνληαη απφ ζπάγθνπο, 

ζρνηληά ή ρνληξά ζρνηληά θαη 

δίρηπα έηνηκα γηα ηελ αιηεία θαη 

άιια δίρηπα έηνηκα, απφ πθαληηθέο 

χιεο 

1,60 0,8 2,01 0,6 25,6 

8409. Μέξε πνπ αλαγλσξίδνληαη 

φηη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά ή 

θχξηα γηα εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο 

εζσηεξηθήο θαχζεο 

1,77 0,9 1,58 0,4 -10,7 
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1207. πέξκαηα θαη ειαηψδεηο 

θαξπνί, έζησ θαη ζπαζκέλα (εθηφο 

απφ βξψζηκνπο θαξπνχο κε 

θέιπθνο, ειηέο, θνπθηά ζφγηαο, 

αξάπηθα θπζηίθηα, θνπξά, 

ζπέξκαηα ιηλαξηνχ, ζπέξκαηα 

αγξηνγνγγχιεο ή αγξηνθξάκβεο 

θαη ζπέξκαηα ειηνηξφπηνπ) 

2,02 1,06 1,41 0,4 -30,2 

1905. Πξντφληα αξηνπνηίαο, 

δαραξνπιαζηηθήο ή 

κπηζθνηνπνηίαο, έζησ θαη κε 

πξνζζήθε θαθάνπ, φζηηεο, 

θάςνπιεο θελέο ησλ ηχπσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα θάξκαθα, 

αδπκνζθξαγίδεο, μεξακέλεο δχκεο 

απφ αιεχξη ή άκπιν θάζε είδνπο ζε 

θχιια θαη παξφκνηα πξντφληα 

1,05 0,5 1,25 0,4 19 

2710. Λάδηα απφ πεηξέιαην ή απφ 

αζθαιηνχρα νξπθηά, άιια απφ ηα 

αθαηέξγαζηα ιάδηα. 

Παξαζθεπάζµαηα πνπ δελ 

θαηνλνµάδνληαη νχηε 

πεξηιαµβάλνληαη αιινχ, πνπ 

πεξηέρνπλ θαηά βάξνο 70 % ή 

πεξηζζφηεξν ιάδηα απφ πεηξέιαην 

ή αζθαιηνχρα νξπθηά θαη ζηα 

νπνία ηα ιάδηα απηά απνηεινχλ ην 

βαζηθφ ζπζηαηηθφ 

38,06 20,3 1,12 0,3 -97 

6802. Πέηξεο θαηάιιειεο γηα 

ιάμεπζε ή γηα ηελ νηθνδνκηθή, 

θπζηθέο, άιιεο απφ ζρηζηφιηζν, 

επεμεξγαζκέλεο θαη 

ηερλνπξγήκαηα απφ απηέο. Κχβνη, 

ςεθίδεο θαη παξφκνηα είδε γηα 

κσζατθά απφ θπζηθέο πέηξεο (φ. 

ζπκπ. ν ζρηζηφιηζνο), έζησ θαη 

πάλσ ζε ππφζεκα. Κφθθνη, µηθξά 

ζξαχζµαηα θαη ζθφλεο απφ 

θπζηθέο πέηξεο (ζηηο νπνίεο 

πεξηιαµβάλεηαη θαη ν 

ζρηζηφιηζνο), ηερλεηά 

ρξσµαηηζµέλα 

 

1,43 0,7 0,71 0,2 -50 
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0302. Φάξηα, βξψζηκα, λσπά ή 

δηαηεξεκέλα κε απιή ςχμε (εθηφο 

απφ θηιέηα θαη άιιε ζάξθα 

ςαξηψλ ηεο θιάζεο 0304) 

1,19 0,6 0,22 0,06 -82 

ΤΝΟΛΟ 190,25 100 355,24 100 87 

Πθγζσ: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Πίλαθαο 20: Διιεληθέο εμαγσγέο ζηελ Ιαπσλία – θπξηόηεξα πξντόληα 

 2019 2020 Μεηαβνιή 

ζηελ αμία  

8ςήθην θεθάιαην ζπλδπαζκέλεο 

νλνκαηνινγίαο 

Εκατ. ευρώ Μερίδιο % 

του 

ςυνόλου 

Εκατ. Ευρώ Μερίδιο % 

του 

ςυνόλου 

% 

30049000. Φάξµαθα  πνπ 

απνηεινχληαη απφ πξντφληα 

αλαµεηγµέλα ή µε αλαµεηγµέλα, 

παξαζθεπαζµέλα γηα 

ζεξαπεπηηθνχο ή πξνθπιαθηηθνχο 

4,12 2,2 233,39 65,7 5.564 

233,73 

71,53 

5,28 5,2 5,06 3,7 3,33 2,37 2,01 1,58 1,41 1,25 1,12 0,71 0,22 
0
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ζθνπνχο, πνπ παξνπζηάδνληαη µε 

µνξθή δφζεσλ (ζηα νπνία 

πεξηιαµβάλνληαη θαη εθείλα πνπ 

πξννξίδνληαη λα ρνξεγεζνχλ 

δηαδεξµηθά) ή είλαη ζπζθεπαζµέλα 

γηα ηε ιηαληθή πψιεζε 

24039990. Καπλά θαη 

ππνθαηάζηαηα ηνπ θαπλνχ, πνπ 

έρνπλ βηνκεραλνπνηεζεί, αιεχξηα 

θαπλνχ, εθρπιίζκαηα θαη βάκκα 

90,62 47,6 71,53 20 -21 

52010090. Βακβάθη, κε 

ιαλαξηζκέλν νχηε ρηεληζκέλν 

(εθηφο απφ πδξφθηιν ή 

ιεπθαζκέλν) 

9,12 4,8 5,28 1,5 -42 

76072010. Φχιια θαη ιεπηέο 

ηαηλίεο, απφ αξγίιην, ζε ππφζεκα, 

κε πάρνο (ρσξίο ην ππφζεκα) < 

0,021 mm 

4,62 2,4 3,7 1 -20 

15091020. Δμαηξεηηθφ παξζέλν 

ειαηφιαδν 

3,64 1,9 3,24 0.9 -11 

76061293. Διάζκαηα θαη ηαηλίεο, 

απφ θξάκαηα αξγηιίνπ, κε πάρνο > 

0,2 mm, ζε ζρήκα ηεηξάγσλν ή 

νξζνγψλην 

2,69 1,4 2,84 0,8 5,6 

20087061. Ρνδάθηλα, 

παξαζθεπαζκέλα ή δηαηεξεκέλα, 

ρσξίο πξνζζήθε αιθνφιεο αιιά κε 

πξνζζήθε δάραξεο 

2,6 1,3 2,54 0,7 -2,3 

19021910. Επκαξηθά ελ γέλεη, φρη 

ςεκέλα νχηε παξαγεκηζκέλα, νχηε 

αιιηψο παξαζθεπαζκέλα, πνπ δελ 

πεξηέρνπλ άιεπξα 

1,79 0,9 2,37 0,7 32 

56081930. Γίρηπα έηνηκα κε 

δεκέλνπο θφκπνπο, απφ ζπλζεηηθέο 

ή ηερλεηέο πθαληηθέο χιεο 

1,60 0,8 2,01 0,6 26 

84099900. Μέξε πνπ 

αλαγλσξίδνληαη φηη πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ή θχξηα γηα 

εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο 

εζσηεξηθήο θαχζεο 

1,76 0.9 1,58 0,4 -10 

04069032. Φέηα 0,50 0,3 0,54 0,15 8 

08119095. Καξπνί θαη θξνχηα, 

βξψζηκα, άςεηα ή ςεκέλα ζηνλ 

0,29 0,15 0,52 0,15 77 
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αηκφ ή βξαζκέλα ζην λεξφ, 

θαηεςπγκέλα, ρσξίο πξνζζήθε 

δάραξεο ή άιισλ γιπθαληηθψλ 

68022100. Μάξκαξν, ηξαβεξηίλε 

θαη αιάβαζηξν θαη ηερλνπξγήκαηα 

απφ απηέο 

1,08 0,56 0,50 0,14 -54 

ΤΝΟΛΟ 190,25 100 355,24 100 87 

Πθγζσ: ΕΛΣΤΑΤ 

Σν 2020, ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ ειιεληθψλ εηζαγσγψλ απφ Ηαπσλία, 32,4%, αθνξνχζε 

ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα, αλ θαη παξαηεξήζεθε κηθξή κείσζε απηψλ. Αθνινπζνχλ, κε κεξίδην 

10% επί ηνπ ζπλφινπ,  νη εηζαγσγέο κεξψλ πνπ  αλαγλσξίδνληαη φηη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά 

ή θχξηα γηα εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο. 

Αμηνζεκείσηε αχμεζε ζεκείσζαλ νη εηζαγσγέο επηβαηηθψλ πινίσλ (177%) θαη ζπξίγγσλ γηα 

ηαηξηθή ρξήζε (194%).  

 

Πίλαθαο 21: Διιεληθέο εηζαγσγέο από ηελ Ιαπσλία – θπξηόηεξα πξντόληα 

 2019 2020 Μεηαβνιή 

ζηελ αμία 

4ςήθην θεθάιαην ζπλδπαζκέλεο 

νλνκαηνινγίαο 

Αμία ζε 

εθ. επξψ 

% ζην 

ζχλνιν 

Αμία ζε 

εθ. επξψ 

% ζην 

ζχλνιν 

% 

8703. Δπηβαηηθά απηνθίλεηα θαη 

άιια απηνθίλεηα νρήµαηα πνπ 

είλαη θαηαζθεπαζµέλα θπξίσο γηα 

ηε µεηαθνξά πξνζψπσλ (άιια 

απφ εθείλα ηεο θιάζεο 8702), ζηα 

νπνία πεξηιαµβάλνληαη θαη ηα 

νρήµαηα ηχπνπ station wagon θαη 

ηα αγσληζηηθά νρήµαηα 

47,42 27,9 47,10 32,4 -0,67 

8409. Μέξε πνπ αλαγλσξίδνληαη 

φηη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά ή 

θχξηα γηα εκβνινθφξνπο 

θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο 

16,39 9,7 14,68 10 -10,4 

8711. Μνηνζηθιέηεο (ζηηο νπνίεο 

πεξηιαµβάλνληαη θαη ηα 

µνηνπνδήιαηα) θαη πνδήιαηα µε 

βνεζεηηθφ θηλεηήξα, µε ή ρσξίο 

πιάγην θαιάζη (side-car). Πιάγηα 

θαιάζηα (side-cars) 

8,68 5,1 6,37 4,4 -26,6 

4011. Δπίζσηξα κε πηεζκέλν 

αέξα, θαηλνχξγηα, απφ θανπηζνχθ 

5,11 3,0 4,9 3,4 -4,1 

9018. Όξγαλα θαη ζπζθεπέο γηα 4,07 2,4 4,3 2,9 0,56 
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ηελ ηαηξηθή, ηε ρεηξνπξγηθή, ηελ 

νδνληηαηξηθή ή ηελ θηεληαηξηθή, 

ζηα νπνία πεξηιαµβάλνληαη θαη νη 

ζπζθεπέο ζπηλζεξνγξαθήµαηνο 

θαη άιιεο ζπζθεπέο 

ειεθηξνζεξαπείαο, θαζψο θαη νη 

ζπζθεπέο γηα δηάθνξεο νπηηθέο 

δνθηµαζίεο 

8701. Διθπζηήξεο απηνθίλεηα 

νρήκαηα (εθηφο απφ ηα νρήκαηα-

ειθπζηήξεο ηεο θιάζεο 8709) 

2,36 1,4 4,05 2,8 71,6 

8467. Δξγαιεία ρεηξσλαθηηθνχ 

ρεηξηζκνχ, ιεηηνπξγίαο κε 

πεπηεζκέλν αέξα, πδξαπιηθήο 

ιεηηνπξγίαο ή κε απηνδχλακν κε 

ειεθηξηθφ θηλεηήξα, θαζψο θαη ηα 

εμαξηήκαηά ηνπο 

3,16 1,8 3,43 2,4 8,5 

8901. Δπηβαηηθά πινία, 

θξνπαδηεξφπινηα, νρεκαηαγσγά 

(θέξξπ-κπνη), θνξηεγά πινία, 

θνξηεγίδεο θαη παξφκνηα πινία 

γηα ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ ή 

εκπνξεπκάησλ 

1,06 0,6 2,94 2 177 

8708. Μέξε θαη εμαξηήκαηα γηα 

ειθπζηήξεο, αζηηθά ιεσθνξεία, 

επηβαηηθά απηνθίλεηα, απηνθίλεηα 

θνξηεγά νρήκαηα θαη απηνθίλεηα 

νρήκαηα εηδηθψλ ρξήζεσλ ησλ 

θιάζεσλ 8701 έσο 8705 

3,19 1,8 2,68 1,8 -15,9 

ΤΝΟΛΟ  169,75 100 145,36 100 -29 

Πθγζσ: ΕΛΣΤΑΤ 

 

Πίλαθαο 22: Διιεληθέο εηζαγσγέο από ηελ Ιαπσλία – θπξηόηεξα πξντόληα 

 2019 2020 Μεηαβνιή 

ζηελ αμία 

8ςήθην θεθάιαην ζπλδπαζκέλεο 

νλνκαηνινγίαο 

Αμία ζε 

εθ. επξψ 

% ζην 

ζχλνιν 

Αμία ζε 

εθ. επξψ  

% ζην 

ζχλνιν 

% 
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87032210. Δπηβαηηθά απηνθίλεηα θαη 

άιια απηνθίλεηα νρήµαηα πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζµέλα θπξίσο γηα ηε 

µεηαθνξά πξνζψπσλ (άιια απφ 

εθείλα ηεο θιάζεο 8702), ζηα νπνία 

πεξηιαµβάλνληαη θαη ηα νρήµαηα 

ηχπνπ station wagon θαη ηα 

αγσληζηηθά νρήµαηα 

Με θπιηλδξηζµφ πνπ ππεξβαίλεη ηα 

1000 cm³ αιιά δελ ππεξβαίλεη ηα 

1500 cm³ 

Καηλνχξγηα 

27,03 15,9 29,95 20,6 10,8 

84099900. Μέξε πνπ 

αλαγλσξίδνληαη φηη πξννξίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ή θχξηα γηα 

εκβνινθφξνπο θηλεηήξεο εζσηεξηθήο 

θαχζεο 

16,04 9,4 14,44 9,9 -9,9 

87032319. Δπηβαηηθά απηνθίλεηα θαη 

άιια απηνθίλεηα νρήµαηα πνπ είλαη 

θαηαζθεπαζµέλα θπξίσο γηα ηε 

µεηαθνξά πξνζψπσλ (άιια απφ 

εθείλα ηεο θιάζεο 8702), ζηα νπνία 

πεξηιαµβάλνληαη θαη ηα νρήµαηα 

ηχπνπ station wagon θαη ηα 

αγσληζηηθά νρήµαηα 

Με θπιηλδξηζµφ πνπ ππεξβαίλεη ηα 

1500 cm³ αιιά δελ ππεξβαίλεη ηα 

3000 cm 

12,69 7,5 8,79 6 -30,7 

87033219. Δπηβαηηθά απηνθίλεηα, 

Με θπιηλδξηζµφ πνπ ππεξβαίλεη ηα 

1500 cm³ αιιά δελ ππεξβαίλεη ηα 

2500 cm³ 

6,33 3,7 6,59 4,5 4,1 

84072199. Κηλεηήξεο εμσιέκβηνη, κε 

εμσηεξηθή αλάθιεμε, πνπ 

πξννξίδνληαη γηα πινία, κε ηζρχ πνπ 

ππεξβαίλεη ηα 30 kW 

5,13 3 5,46 3,7 6,4 

87114000. Μνηνζηθιέηεο (ζηηο 

νπνίεο πεξηιαµβάλνληαη θαη ηα 

µνηνπνδήιαηα) θαη πνδήιαηα µε 

βνεζεηηθφ θηλεηήξα, µε ή ρσξίο 

πιάγην θαιάζη (side-car). Πιάγηα 

θαιάζηα (side-cars) 

Με παιηλδξνµηθφ εµβνινθφξν 

θηλεηήξα, µε θπιηλδξηζµφ πνπ 

6,46 3,8 4,33 2,9 -32,9 



 

45 

 

ππεξβαίλεη ηα 500 cm³ αιιά δελ 

ππεξβαίλεη ηα 800 cm³ 

89011010. Δπηβαηηθά πινία, 

θξνπαδηεξφπινηα θαη παξφµνηα 

πινία πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζζεί 

θπξίσο γηα ηε µεηαθνξά πξνζψπσλ. 

Ορεµαηαγσγά (θέξη-µπνη) : Γηα ηε 

ζαιάζζηα λαπζηπινΐα 

1,06 0,6 2,94 2 177 

90183190. χξηγγεο, κε ή ρσξίο 

βειφλεο, γηα ηαηξηθή ρξήζε, απφ χιεο 

άιιεο απφ πιαζηηθέο 

0,47 0,27 1,38 0,9 194 

ΤΝΟΛΟ  169,75 100 145,36 100 -29 

Πθγζσ: ΕΛΣΤΑΤ 

 

3.1.2 Δμπόριο σπηρεζιών 

Σν ηζνδχγην ππεξεζηψλ κεηαμχ Διιάδνο θαη Ηαπσλίαο είλαη ζηαζεξά πιενλαζκαηηθφ ππέξ 

ηεο Διιάδνο, αλ θαη παξακέλεη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα. χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα 

δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, ην 2019, ζην ζχλνιν ηνπ ηζνδπγίνπ ππεξεζηψλ ηεο Διιάδνο 

(21.116 εθ. επξψ), ην ηζνδχγην ππεξεζηψλ κε ηελ Ηαπσλία θαηείρε κφιηο ην 0,61%. 

Πίλαθαο 19: Ιζνδύγην ππεξεζηώλ 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Δηζπξάμεηο (αμία ζε εθ. επξώ) 101 153 189 188 n/a 

Πιεξσκέο (αμία ζε εθ. επξώ) 39 45 49 59 n/a 

Ιζνδύγην ππεξεζηώλ (αμία ζε εθ. επξώ)  62 108 140 129 n/a 
Πθγζσ: ΟΟΣΑ 

Σν 2019, νη εηζπξάμεηο ηεο Διιάδνο απφ ηελ Ηαπσλία κεηψζεθαλ θαηά 0,5 % (απφ 189 εθ. 

επξψ ζε 188 εθ. επξψ), απαξηίδνληαο κφιηο ην 0,5% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζπξάμεσλ ηελ Διιάδαο 

απφ άιιεο ρψξεο (40.163 εθ. επξψ). Βαζηθή πεγή εζφδσλ είλαη νη κεηαθνξέο, θαηέρνληαο ην 88 

% ηνπ ζπλφινπ θαη εμ απηψλ ην 99 % αθνξά ηηο ζαιάζζηεο κεηαθνξέο. Αθνινπζνχλ νη 

ηαμηδησηηθέο ππεξεζίεο κε κεξίδην 9 %.  

Πίλαθαο 20: Δηζπξάμεηο ηεο Διιάδαο από ηελ Ιαπσλία 

 2018 2019 Μεηαβνιή 

ζηελ αμία 

Τπεξεζίεο κε βάζε ηελ 

θσδηθνπνίεζε EBOPS 2010  

Αμία ζε 

εθ. επξψ 

% ζην 

ζχλνιν 

Αμία ζε 

εθ. επξψ 

% ζην 

ζχλνιν 

% 

Μεηαθνξέο 172 91 165 88 -4 

- Θαιάζζηεο κεηαθνξέο 169  163   

Σαμηδησηηθέο ππεξεζίεο 10 5,3 17 9 -10 

ΤΝΟΛΟ 189 100 188 100 -0,5 

Πεγέο: ΟΟΑ 

Ο αξηζκφο ησλ Ηαπψλσλ πνπ επηζθέπηνληαη ηελ Διιάδα παξακέλεη εμαηξεηηθά ρακειφο 

ζπγθξηηηθά κε εθείλνλ άιισλ ηνπξηζηψλ πξνεξρφκελνη απφ ρψξεο παξφκνηνπ νηθνλνκηθνχ 
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κεγέζνπο θαη βηνηηθνχ επηπέδνπ. χκθσλα κε ηα πην πξφζθαηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο 

ΔΛΣΑΣ (α΄ εμάκελν 2016) αλαθνξηθά κε  ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ησλ αθίμεσλ ησλ Ηαπψλσλ 

ηνπξηζηψλ, απηφο ήηαλ 6.959, κφιηο ην 0,1% ηνπ ζπλφινπ (7.446.222).  

Σα ηειεπηαία δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία (2018), ηφζν απφ ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Δκπνξίνπ 

(UNWTO) φζν θαη απφ ηελ ΔΛΣΑΣ, αθνξνχλ ηηο αθίμεηο ησλ Ηαπψλσλ ηνπξηζηψλ ζε φινπο 

ηνπο ηχπνπο θαηαιπκάησλ. Βάζεη ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αξηζκψλ, παξαηεξείηαη θαη πάιη φηη ν 

αξηζκφο ησλ Ηαπψλσλ, αλ θαη απμήζεθε θαηά 22,4% ην 2018 ζε ζρέζε κε ην 2017, απαξηίδεη 

κφιηο ην 0,37% ηνπ ζπλφινπ (20.913.550).  

Δλδερφκελνο παξάγνληαο γηα ηελ πεξηνξηζκέλε επηζθεςηκφηεηα ησλ Ηαπψλσλ ηνπξηζηψλ 

είλαη, ηφζν ε έιιεηςε απεπζείαο αεξνπνξηθήο ζχλδεζεο, φζν θαη πξνγξακκάησλ πξνψζεζεο ηνπ 

ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο ηεο Διιάδαο, ψζηε λα θαζηεξσζεί ζηελ ζπλείδεζε ηνπ Ηάπσλα πνιίηε σο 

εμαηξεηηθφο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη πνιιέο κνξθέο ελαιιαθηηθνχ 

ηνπξηζκνχ.  

Πίλαθαο 21: Αθίμεηο Ιαπώλσλ ζε όινπο ηνπο ηύπνπο θαηαιπκάησλ ζηελ Διιάδα 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Αθίμεηο από ηελ Ιαπσλία ζηελ Διιάδα 51.380 62.877 76.949 n/a n/a 

Πνζνζηό ζην ζύλνιν ησλ αθίμεσλ 0,3 0,33 0,37 n/a n/a 

Πεγέο: UNWTO, ΔΛΣΑΣ 

Σν 2019, νη πιεξσκέο ηεο Διιάδαο ζηελ Ηαπσλία απμήζεθαλ θαηά 20,4% (απφ 49 εθ. επξψ 

ζε 59 εθ. επξψ), απαξηίδνληαο κφιηο ην 0,3 % ηνπ ζπλφινπ ησλ πιεξσκψλ ηεο Διιάδαο ζην 

εμσηεξηθφ (19.047 εθ. επξψ). Οη εηζαγσγέο ππεξεζηψλ απφ ηελ Ηαπσλία αθνξνχλ θπξίσο ηνλ 

θιάδν ησλ κεηαθνξψλ (42% ηνπ ζπλφινπ). Αμηνζεκείσηε είλαη ε αχμεζε ησλ πιεξσκψλ θαηά 

240% (απφ 5 εθ. επξψ ην 2018, ζε 28,8 εθ. επξψ ην 2019). 

Πίλαθαο 22: Πιεξσκέο ηεο Διιάδαο ζηελ Ιαπσλία 

 2018 2019 Μεηαβνιή 

ζηελ αμία 

Τπεξεζίεο κε βάζε ηελ 

θσδηθνπνίεζε EBOPS 2010  

Αμία ζε 

εθ. επξψ 

% ζην 

ζχλνιν 

Αμία ζε 

εθ. επξψ 

% ζην 

ζχλνιν 

% 

Μεηαθνξέο 27 55,1 25 42,4 -7,4 

Σαμηδησηηθέο ππεξεζίεο  5 10,2 17 28,8 240 

Τπεξεζίεο αζθάιηζεο θαη 

ζπληαμηνδφηεζεο 

4 8,1 3 5 -25 

Πλεπκαηηθά δηθαηψκαηα 2 4,1 2 3,4 0 

Τπεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη 

επηζθεπήο 

3 6,1 3 5 0 

ΤΝΟΛΟ 49 100 59 100 20,4 

Πεγέο: ΟΟΑ 

3.2 Άμεζες επενδύζεις 

3.2.1 Δπενδύζεις ηης Δλλάδας ζηην Ιαπωνία  

Οη επελδχζεηο ηεο Διιάδαο ζηελ Ηαπσλία είλαη ζε ηφζν ρακειά επίπεδα, ψζηε λα κελ 

ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία απφ ηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο ζε φ,ηη αθνξά ηα απνζέκαηα 

ησλ ΑΞΔ.  

Πίλαθαο 23: Δπελδύζεηο ηεο Διιάδαο ζηελ Ιαπσλία 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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Ρνέο ζε εθ. επξώ 0 0 0 0 0 0 

Απόζεκα n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Πθγζσ: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ,  JETRO 

3.2.2 Δπελδύζεηο ηεο Ιαπσλίαο ζηελ Διιάδα 

ε εμαηξεηηθά ρακειά επίπεδα είλαη θαη νη επελδχζεηο ηεο Ηαπσλίαο ζηε ρψξα καο. Σελ 
ηειεπηαία ηξηεηία θαη ζπγθεθξηκέλα ην 2018, ε κνλαδηθή ζεκαληηθή επέλδπζε αθνξά ηελ 

εμαγνξά απφ ηελ Japan Tobacco International (JTI) ηεο ξσζηθήο επηρείξεζεο Donskoy Tabak 

ηδηνθηεζίαο ηνπ γλσζηνχ ε[επηρεηξεκαηία θ. Ηβάλ αββίδε, ζπγαηξηθή ηεο νπνίαο είλαη θαη ε 

πλεηαηξηζηηθή Καπλνβηνκεραλία Διιάδνο Α.Δ. (ΔΚΑΠ), κε απνηέιεζκα λα πεξάζεη θαη απηή 

ππφ ηαπσληθφ έιεγρν. 

Πίλαθαο 24: Δπελδύζεηο ηεο Ιαπσλίαο ζηελ Διιάδα 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ρνέο ζε εθ. επξώ -1 -1 -4 -3 -2 -0,9 

Απόζεκα n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

Πθγζσ: Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, JETRO 

 

3.3 Θεζμικό πλαίζιο οικονομικής ζσνεργαζίας Δλλάδας - Ιαπωνίας 

Αεροπορική σμθωνία Δλλάδος – Ιαπωνίας: (ΦΔΚ Α' 179/28.8.1975) ππεγξάθε ην 

1973. Ζ ζπκθσλία απηή είλαη ζε ηζρύ, ρσξίο όκσο λα ππάξρεη πιένλ απ’ επζείαο αεξνπνξηθή 

ζύλδεζε. 

Μλεκόλην πλεξγαζίαο Διιάδαο-Ιαπσλίαο ζηνλ ηνκέα ηεο λαπηηιίαο ("Memorandum 

on Cooperation in the Field of Maritime Technology and Industry": ππεγξάθε ηελ 25ε 

Ννεκβξίνπ 2019, ζην πεξηζψξην ηεο 31εο πλφδνπ ηεο πλέιεπζεο ηνπ Γηεζλνχο Ναπηηιηαθνχ 

Οξγαληζκνχ (IMO Assembly) ζην Λνλδίλν, κεηαμχ ηνπ Τπνπξγείνπ Ναπηηιίαο θαη Νεζησηηθήο 

Πνιηηηθήο θαη ηνπ ηαπσληθνχ Τπνπξγείνπ Γαηψλ, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Σνπξηζκνχ. Χο 

έλα επφκελν βήκα κπνξεί λα επηδησρζεί ε πξνψζεζε ειιεληθνχ λαπηηιηαθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηα 

λαππεγνχκελα ζηελ Ηαπσλία πινία.   

3.3.1 Δθθξεκείο ζπκθσλίεο θαη πξσηόθνιια ζπλεξγαζίαο 

Προϊόνηα τοιρινού κρέαηος: Έρεη ππνβιεζεί αίηεκα λα επηηξαπεί ε εηζαγσγή ειιεληθώλ 

πξντόλησλ ρνηξηλνύ θξέαηνο ζηελ Ηαπσλία, αιιά πξόθεηηαη γηα ρξνλνβόξα δηαδηθαζία, ηελ νπνία 

ε ηαπσληθή πιεπξά έρεη παγώζεη, κε πξόζρεκα ην θξνύζκα αθξηθαληθήο παλώιεο ησλ ρνίξσλ 

ζηε Βόξεηα Διιάδα.  

Ακηινίδια: Έρεη ππνβιεζεί αίηεκα λα επηηξαπεί ε εηζαγσγή ειιεληθώλ αθηηληδίσλ ζηελ 

Ηαπσλία, ε νπνία επίζεο είλαη εμαηξεηηθά ρξνλνβόξα δηαδηθαζία. Ζ Ηαπσλία πξαγκαηνπνηεί 

εηζαγσγέο αθηηληδίσλ αμίαο άλσ ησλ €200 εθ. εηεζίσο, θπξίσο από ηε Νέα Εειαλδία. Δθηηκνύκε 

όηη ε Διιάδα είλαη ζε ζέζε λα απνζπάζεη άκεζα πνζνζηό ηνπιάρηζηνλ 1%-2% ηεο αγνξάο, πνπ 

αληηζηνηρεί ζε €2 εθ. έσο €4 εθ. 

ύλαςε πκθσλίαο Απνθπγήο Γηπιήο Φνξνινγίαο: Ο 1νο γχξνο δηαπξαγκαηεχζεσλ γηα 

ηε ζχλαςε ΑΓΦ κεηαμχ Διιάδνο-Ηαπσλίαο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Αζήλα ην Ννέκβξην 2018. 

Σνλ Μάην 2019, πξαγκαηνπνηήζεθε ν 2νο γχξνο δηαπξαγκαηεχζεσλ. Δθθξεκεί ζπκθσλία επί 

νξηζκέλσλ άξζξσλ ηνπ ηειηθνχ θεηκέλνπ θαη ηνπ ζπλνδεπηηθνχ Πξσηνθφιινπ. Τπάξρεη 

ακνηβαία επηζπκία ησλ δχν πιεπξψλ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο ζπκθσλίαο. 
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Μλεκόλην πλεξγαζίαο Διιάδαο-Ιαπσλίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνύ: Καηά ηελ 

επίζεκε επίζθεςε ηνπ ΤΦΤΠΔΞ θ. Κ. Φξαγθνγηάλλε ζην Σφθπν (15-30.01.2020), ππήξμε 

ζπλάληεζε κε ηνλ Τθππνπξγφ Γαηψλ, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Σνπξηζκνχ (Ministry of Land, 

Infrastructure, Transport and Tourism) θ. Masamune Wada, ζηνλ νπνίν ελερείξηζε πξνζρέδην 

πκθσλίαο πλεξγαζίαο Διιάδαο-Ηαπσλίαο ζηνλ ηνκέα ηνπ Σνπξηζκνχ  

3.4 Απολογιζμός δράζεων οικονομικής διπλωμαηίας 2020 

Σν 2020, εμαηηίαο ηεο παλδεκίαο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ δξάζεηο πνπ απαηηνχζαλ θπζηθή 

παξνπζία.  

ηηο 10/12/2020 πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηπρία webinar κε ηίηιν «Doing Business in Japan 

– COVID 19 Challenges and Opportunities», ην νπνίν δηνξγάλσζε ην Enterprise Greece, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν ΟΔΤ Σφθπν, κε ζθνπφ ηελ ελεκέξσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ θιάδσλ 

Σξνθίκσλ-Πνηψλ θαη Καιιπληηθψλ γηα ηελ Ηαπσληθή αγνξά. ην πξφγξακκα ηεο εθδήισζεο 

πεξηιακβάλνληαλ παξνπζίαζε ηνπ δηκεξνχο εκπνξίνπ ησλ θιάδσλ ηξνθίκσλ-πνηψλ θαη 

θαιιπληηθψλ απφ ηνλ πξντζηάκελν ηνπ Γξαθείνπ ΟΔΤ Σφθπν, παξνπζίαζε ηεο ηαπσληθήο 

αγνξάο απφ ηνλ θ. Masahiro Ishikawa, Certified Customs Specialist ηνπ JETRO (Japan External 

Trade Organization, θαη παξνπζίαζε ηεο εκπεηξίαο ηνπο ζηελ πξνψζεζε ειιεληθψλ πξντφλησλ 

ζηελ Ηαπσλία απφ ηνλ θ. Αζαλάζην Φξαγθή, εηζαγσγέα ηξνθίκσλ θαη πνηψλ θαη απφ ηνλ θ. Taro 

Shinkawa, εηζαγσγέα θαιιπληηθψλ. Υαηξεηηζκνχο ζηελ εθδήισζε απεχζπλαλ ν Πξέζβεο ηεο 

Διιάδνο ζηελ Ηαπσλία θ. Κσλζηαληίλνο Καθηνχζεο θαη ε Δθηειεζηηθή Γ/ληξηα θαη κέινο ηνπ Γ 

ηνπ Enterprise Greece θα. Μπέηηπ Αιεμαλδξνπνχινπ. Σελ εθδήισζε παξαθνινχζεζαλ 121 

ζηειέρε επηρεηξήζεσλ. 

4 πκπεξάζκαηα – πξνηάζεηο 

4.1 Πξννπηηθή αλάπηπμεο δηκεξνύο εκπνξίνπ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

 

Πίλαθαο 25: Πξννπηηθή αλάπηπμεο δηκεξνύο εκπνξίνπ αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ 

Α/Α Κιάδνη ελδηαθέξνληνο Αλάιπζε – Αηηηνιόγεζε 

1.  Διιεληθά ηξφθηκα (φπσο ηπξηά θαη θπξίσο 

θέηα, ειαηφιαδν, είδε δαραξνπιαζηηθήο θαη 

αξηνπνηίαο, θνλζεξβνπνηεκέλα θξνχηα, 

βηνινγηθέο ππεξηξνθέο, βφηαλα) 

Ζ Ηαπσλία είλαη κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ 

εηζαγσγέσλ γεσξγηθψλ πξντφλησλ θαη 

ηξνθίκσλ, θαζψο έρεη πνιχ ρακειφ 

ζπληειεζηή απηάξθεηαο. Να ζεκεησζεί φηη 

πξφθεηηαη γηα κηα αγνξά 125 εθαη. 

θαηνίθσλ, κε πςειφ δηαζέζηκν εηζφδεκα 

θαη κε δηαηξνθηθά πξφηππα πνπ ζηαδηαθά 

αξρίδνπλ λα ζπγθιίλνπλ πξνο ηα δπηηθά.  

Με βάζε ηε πκθσλία Δηαηξηθήο ρέζεο 

ΔΔ Ηαπσλίαο νη δαζκνί θαηαξγνχληαη ή 

κεηψλνληαη, ελψ αίξνληαη κε δαζκνινγηθά 

εκπφδηα, ελψ πξνβιέπνληαη αδαζκνιφγεηεο 

πνζνζηψζεηο γηα νξηζκέλα πξντφληα, φπσο 

ηα καιαθά ηπξηά πνπ ελδηαθέξνπλ ηδηαίηεξα 

ηελ Διιάδα. Χο απνηέιεζκα 

δεκηνπξγνχληαη πνιχ επλντθέο πξννπηηθέο 
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γηα ηηο εμαγσγέο καο.  

Οη Ηάπσλεο πάληα έδεηρλαλ ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ πγηεηλή δηαηξνθή. Σα πξντφληα 

βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο δελ έρνπλ ηε 

δηάδνζε πνπ έρνπλ ζηηο δπηηθέο ρψξεο, 

αιιά ηα ηειεπηαία ρξφληα αξρίδνπλ λα 

γίλνληαη δεκνθηιή. Οη ειιεληθέο 

πηζηνπνηήζεηο βηνινγηθψλ πξντφλησλ 

γίλνληαη δεθηέο, αιιά φρη γηα ηα πξντφληα 

δσηθήο πξνέιεπζεο, γηα ηηο νπνίεο φκσο ε 

ΔΔ πξνηίζεηαη λα δηαπξαγκαηεπηεί ζρεηηθή 

ζπκθσλία ακνηβαίαο αλαγλψξηζεο. 

  

2.  Διιεληθά θξαζηά  Με ηε ζπκθσλία ΔΔ – Ηαπσλίαο νη δαζκνί 

γηα ην θξαζί θαηαξγήζεθαλ, ελψ ε Ηαπσλία 

δεζκεχηεθε λα θαηαξγήζεηο ηα κε 

δαζκνινγηθά εκπφδηα, φπσο ηελ άξζε ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζηε ρξήζε δηάθνξσλ 

πξφζζεησλ. Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλεηαη 

κηα νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα πξνψζεζεο 

ηνπ ειιεληθνχ νίλνπ, ε νπνία θαίλεηαη λα 

απνδίδεη. ε απηή ηε βάζε, πξέπεη νη 

πξνζπάζεηεο λα ζπλερηζηνχλ θαη λα 

εληζρπζνχλ, πξνθεηκέλνπ, ηφζν λα 

εδξαησζνχλ ηα ππάξρνληα ειιεληθά θξαζηά 

ζηελ ηαπσληθή αγνξά, φζν θαη λα 

εηζαρζνχλ λέα.  

3.  Καιιπληηθά ηελ Ηαπσλία ππάξρεη ζεκαληηθή δήηεζε 

γηα θαιιπληηθά απφ θπζηθά ζπζηαηηθά, 

φπσο ην ειαηφιαδν. Δπίζεο ηδηαίηεξε 

πξνηίκεζε ππάξρεη γηα ηα βηνινγηθά 

πξντφληα πςειήο πνηφηεηαο. Αξθεηέο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ πεηχρεη λα 

ηνπνζεηήζνπλ επηηπρψο ηα πξντφληα ηνπο 

ζηελ Ηαπσληθή αγνξά. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδνπλ ηα θαιιπληηθά κε βάζε ηεο 

καζηίρα, γηα ηελ νπνία φκσο πξέπεη λα 

θηλεζεί ε δηαδηθαζία αλαγλψξηζήο ηεο σο 

νηνλεί θάξκαθν ή πξφζζεην νηνλεί 

θαξκάθσλ, ψζηε λα είλαη δπλαηή ε 

πξνβνιή ησλ ζεηηθψλ επηπηψζεψλ ηεο ζηελ 

πγεία.  αθνξά θαη ηνλ θιάδν ησλ 

θαιιπληηθψλ.  

4.  Φάξκαθα, παξαθαξκαθεπηηθά πξντφληα  Πξφθεηηαη γηα ζεκαληηθή αγνξά ζηελ νπνία 

ήδε αξθεηέο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο έρνπλ 

θαηαθέξεη λα πξνσζήζνπλ απνηειεζκαηηθά 

ηα πξντφληα ηνπο. Σα ειιεληθά γελφζεκα 

θάξκαθα είλαη αμηφπηζηα θαη 
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αληαγσληζηηθά θαη επνκέλσο έρνπλ 

δπλαηφηεηεο ζηελ αγνξά.   

5.  Δίδε θαη αμεζνπάξ έλδπζεο, γνπλαξηθά  Πξφθεηηαη γηα έλα θιάδν πνπ αληηκεησπίδεη 

εληνλφηαην αληαγσληζκφ θπξίσο απφ ηελ 

Κίλα, ζηα πξντφληα καδηθήο θαηαλάισζεο, 

ελψ δελ έρνπκε πεηχρεη λα εδξαησζνχκε 

ζην αθξηβφ ηκήκα ηεο αγνξάο. Όκσο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ππάξρνπλ νξηζκέλεο 

ειιεληθέο  επηρεηξήζεηο κε πξντφληα 

πξσηνπνξηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη θαιήο 

πνηφηεηαο πνπ έρνπλ ζεκαληηθέο 

δπλαηφηεηεο ζηελ αγνξά.  

Δηδηθά γηα ηα γνπλαξηθά, ε δήηεζε ζηελ 

Ηαπσλία αθνινπζεί θζίλνπζα πνξεία, αιιά 

δεδνκέλεο ηεο κεγάιεο ππνρψξεζεο ηεο 

εγρψξηαο παξαγσγήο θαη ηεο ρακειήο 

πνηφηεηαο ησλ θηλεδηθψλ πξντφλησλ, 

ππάξρεη έλα κεζαίν ηκήκα ηεο αγνξάο ζην 

νπνίν ηα ειιεληθά πξντφληα ζα κπνξνχζαλ 

λα εδξαησζνχλ. Ηδηαίηεξε δήηεζε έρνπλ 

ζηελ Ηαπσλία ηα πξντφληα κεζαίαο ηηκήο 

θαη κνληέξλνπ ζρεδηαζκνχ  πνπ 

απνηεινχληαη απφ γνχλα θαη άιια πιηθά 

ηαπηφρξνλα.  .  

H πκθσλία Διεπζέξνπ Δκπνξίνπ ΔΔ-Ηαπσλίαο πνπ ηέζεθε ζε ηζρύ ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 

2019, δεκηνπξγεί έλα εμαηξεηηθά επλντθό πεξηβάιινλ γηα ηηο εμαγσγέο καο, κέζσ ηεο 

θαηάξγεζεο ή κείσζεο θόξσλ, ηεο πηνζέηεζεο αθνξνιόγεησλ πνζνζηώζεσλ θαη ηεο άξζεο κε 

δαζκνινγηθώλ εκπνδίσλ.  

Φπζηθά ζε κεγάιν βαζκό ζα σθειεζνχλ θαη ηα Ηαπσληθά πξντόληα, όπσο ηα απηνθίλεηα, ηα 

νπνία δελ αληαγσλίδνληαη ειιεληθά, κε απνηέιεζκα λα πξνθύςεη όθεινο γηα ηνπο θαηαλαισηέο 

ηεο ρώξαο καο. 

Να ζεκεησζεί όηη πξόθεηηαη γηα κηα αγνξά 125 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ, πςεινύ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο θαη κε εμειηζζόκελα θαηαλαισηηθά πξόηππα. Μάιηζηα ε Ηαπσλία, σο ε πιένλ 

αλαπηπγκέλε ρώξα ηεο Αζίαο, ζπρλά απνηειεί πξόηππν ησλ θαηαλαισηώλ γεηηνληθώλ ρσξώλ, 

ελώ νη κεγάινη όκηινί ηεο δηαζέηνπλ εκπνξηθά δίθηπα ζε νιόθιεξε ηεο πεξηνρή. Απηό έρεη σο 

απνηέιεζκα ε επηηπρήο είζνδνο ελόο πξντόληνο ζηελ Ηαπσληθή αγνξά λα απνηειεί δηαβαηήξην γηα 

ηελ είζνδό ηνπ ζηηο αζηαηηθέο αγνξέο.  

Δηδηθόηεξα ε αγνξά ηξνθίκσλ ηεο Ηαπσλίαο είλαη από ηηο κεγαιύηεξεο ζηνλ θόζκν. Οη 

Ηάπσλεο ζηαδηαθά πηνζεηνύλ ζηε δηαηξνθή ηνπο εθιεθηά δπηηθά πξντόληα, όπσο ηα ηπξηά, ην 

γηανύξηη, ην ειαηόιαδν, ην θξαζί, ηα είδε δαραξνπιαζηηθήο θαη αξηνπντάο θαη άιια. Απηόο είλαη 

ν ιόγνο πνπ ε Δπξσπατθή Έλσζε έρεη πηνζεηήζεη ζεηξά πξνγξακκάησλ πξνβνιήο θαη 

πξνώζεζεο ηξνθίκσλ θαη γεσξγηθώλ πξντόλησλ. Ζ ηαπσληθή αγνξά θξαζηνύ έρεη επίζεο θαιεο 

πξννπηηθέο γηα ηα ειιεληθά πξντόληα, κάιηζηα ε ρώξα καο έρεη αλαιάβεη κηα νξγαλσκέλε 

πξνζπάζεηα πξνώζεζεο πνπ έρεη ήδε αξρίζεη λα απνδίδεη θαη πξέπεη λα ζπλερηζηεί.  

Οη εμαγσγέο ειιεληθώλ θαπλώλ παξνπζίαζαλ πνιύ κεγάιε άλνδν κεηά ηελ έκκεζε εμαγνξά 

ηεο ΔΚΑΠ από ε Japan Tobacco Inc. κεηά ηελ εμαγνξά ηεο κεηξηθήο ηεο Donskoy Tabak ζηε 

Ρσζία (ζπκθεξφλησλ ηνπ νκίινπ ηνπ γλσζηνχ επηρεηξεκαηία θ. Ηβάλ αββίδε).  Αμηφινγεο 
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πξννπηηθέο ππάξρνπλ γηα πνιιά ειιεληθά πξντφληα, φπσο θαιιπληηθά, θάξκαθα, δνκηθά πιηθά, 

είδε θαη αμεζνπάξ έλδπζεο, γνπλαξηθά, θιπ.  

Οη πξννπηηθέο ζηελ Ηαπσληθή αγνξά γηα ηα ειιεληθά πξντφληα είλαη εμαηξεηηθέο. Παξφια 

απηά ππάξρνπλ θαη νξηζκέλεο αδπλακίεο καο γηα ηηο νπνίεο πξέπεη λα εξγαζηνχκε. Σα ειιεληθά 

πξντφληα ραξαθηεξίδνληαη απφ έιιεηςε εζληθνύ branding, θαζώο νη Ηάπσλεο δελ ζπλδένπλ ηε 

ρώξα καο κε πξντόληα γηα ηα νπνία εκείο ζα ην ζεσξνύζακε απηνλήην. Ζ εηθόλα πνπ δηαηεξεί 

ζην ππνζπλείδεηό ηνπ ν κέζνο Ηάπσλαο γηα ηελ Διιάδα, δελ νδεγεί ζπλεηξκηθά ζηελ εηθόλα 

ρώξαο πςεινύ επηπέδνπ παξαγσγήο θαη ζύγρξνλνπ ηξόπνπ δσήο. Δίλαη βέβαηα γεγνλόο όηη ηα 

ειιεληθά πξντόληα είλαη ζπρλά ρακειήο εληάζεσο ηερλνινγίαο θαη πξνζηηζέκελεο αμίαο, 

επνκέλσο αληηκεησπίδνπλ έληνλν αληαγσληζκό από ρώξεο θζελνύ εξγαηηθνύ θόζηνπο. 

πρλά ιάζε ησλ επηρεηξήζεσλ καο νθείινληαη ζε κε ηθαλνπνηεηηθή γλώζε ηεο αγνξάο, 

πνηόηεηα / πξνδηαγξαθέο / ζπζθεπαζία πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο θαη 

πεξηζηαζηαθή / απνζπαζκαηηθή πξνζέγγηζή ηεο ρσξίο ζπλέρεηα θαη πξννπηηθή ζε βάζνο ρξόλνπ. 

Όκσο, ζε όινπο ηνπο θιάδνπο ππάξρνπλ πξσηνπόξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, νη νπνίεο κε ηε 

ζσζηή ππνζηήξημε θαη ελεκέξσζε κπνξνύλ λα πεηύρνπλ ηελ είζνδν θαη εδξαίσζε ησλ 

πξντόλησλ ηνπο ζηελ αγνξά. Θα πξέπεη όκσο λα γλσξίδνπλ όηη ε είζνδνο ζηελ αγνξά ηεο 

Ηαπσλίαο απαηηεί ρξόλν θαη ππνκνλή, θαζώο ην θύξην ραξαθηεξηζηηθώλ ησλ Ηαπσληθώλ 

επηρεηξεκαηηθώλ πξαθηηθώλ είλαη νη καθξνρξόληεο θαη ζηαζεξέο ζπλεξγαζίεο.  

 

4.2 Πξννπηηθή πξνζέιθπζεο επελδύζεσλ  

 

Πίλαθαο 26: Πξννπηηθή πξνζέιθπζεο επελδύζεσλ από ηελ Ιαπσλία 

Α/Α Κιάδνη ελδηαθέξνληνο Αλάιπζε – Αηηηνιόγεζε 

1.  Τπνδνκέο  Ηαπσληθφ ελδηαθέξνλ γηα ζπκκεηνρή ζε 

έξγα ππνδνκήο ζηελ Διιάδα. Πεηπρεκέλε 

πεξίπησζε ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηεο Hitachi 

ζηελ θαηαζθεπή ηνπ κεηξφ ηεο 

Θεζζαινλίθεο. Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ 

ππάξρεη γηα ηε δεκηνπξγία πισηνχ ζηαζκνχ 

FSRU ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε 

2.  Δλέξγεηα Απνηειεί ηνλ θιάδν κε ηηο θαιχηεξεο 

πξννπηηθέο, φπσο θάλεθε θαη απφ ηελ 

επίζθεςε νκάδαο 3 Διιήλσλ πθππνπξγψλ 

ζηελ Ηαπσλία ηνλ Ηαλνπάξην. Μεγάιν 

ελδηαθέξνλ ππάξρεη απφ ηνπο Ηάπσλεο γηα 

κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ηελ 

επεμεξγαζία απνξξηκκάησλ. Δπίζεο 

ππάξρεη ελδηαθέξνλ γηα επέλδπζε ζην 

δίθηπν δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ελψ 

ζεηηθέο είλαη θαη νη πξννπηηθέο γηα ηηο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο.  

3. Σ Σερλνινγία Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε αλάπηπμε 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ειιεληθψλ λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ, εηδηθά απφ ηνλ θιάδν ηεο 

ηερλνινγίαο κε κεγάιεο Ηαπσληθέο 
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επηρεηξήζεηο.  

 

Παξφιν πνπ ε Ηαπσλία ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ηηο 

κεγαιχηεξεο άκεζεο επελδχζεηο ζην εμσηεξηθφ, νη Ηαπσληθέο ΑΞΔ ζηε ρψξα καο είλαη πνιχ 

κηθξέο θαη πεξηνξίδνληαη θπξίσο ζε εκπνξηθά δίθηπα. 

Τπάξρνπλ πεξίπνπ 45 ηαπσληθέο επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηε ρψξα καο, ζε 

ηνκείο φπσο ε λαπηηιία, ηα θαπλά, ηα απηνθίλεηα, ηα ειεθηξνληθά, ηα θάξκαθα, κεραλήκαηα, 

θιπ. Όκσο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά εκπνξηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Πνιχ 

ζεκαληηθή βέβαηα είλαη ε επέλδπζε ζηε ΔΚΑΠ, φπσο θαη ε ζπκκεηνρή ηεο Hitachi ζηελ 

θαηαζθεπή ηνπ κεηξφ ηεο Θεζζαινλίθεο. Αμηφινγε είλαη θαη ε ίδξπζε ηνπ θέληξνπ ππνζηήξημεο 

ηεο Canon ζηελ Διιάδα.  

Δίλαη γεγνλφο φηη πξφζθαηα παξαηεξείηαη αθελφο βειηίσζε ηνπ επελδπηηθνχ θιίκαηνο ζηελ 

Διιάδα θαη αθεηέξνπ ζπλεηδεηνπνίεζε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ απφ ηνπο Ηάπσλεο επελδπηέο, νη 

νπνίνη άξρηζαλ λα δηαβιέπνπλ ηελ χπαξμε επελδπηηθψλ επθαηξηψλ ζηε ρψξα καο. Παξάιιεια, ε 

πκθσλία Οηθνλνκηθήο Δηαηξηθήο ρέζεο ΔΔ – Ηαπσλίαο δεκηνπξγεί λέεο πξννπηηθέο γηα ην 

δηκεξέο εκπφξην, αιιά παξάιιεια δηεπθνιχλεη θαη ηηο επελδχζεηο.  

ε δηαθξαηηθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε επηρεηξεκαηηθφ, παξαηεξείηαη πιένλ έλα ακνηβαίν 

ελδηαθέξνλ γηα αλάπηπμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη εκπνξηθψλ ζρέζεσλ ησλ δχν ρσξψλ.  

Σνλ Ηαλνπάξην πξαγκαηνπνηήζεθε κηα πνιχ ζεκαληηθή επίζθεςε ζηελ Ηαπσλία απφ ηνπο 

πθππνπξγνχο εμσηεξηθψλ / αλάπηπμεο θαη ελέξγεηαο, ε νπνία είρε σο ζθνπφ λα δηεξεπλήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο νηθνλνκηθήο ζπλεξγαζίαο θαη λα παξαθηλήζεη ηνπ κεγάινπο Ηαπσληθνχο νκίινπο λα 

δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ Διιάδα. Ζ Ηαπσληθή αληαπφθξηζε ήηαλ πνιχ ζεηηθή, εηδηθά γηα ηνπο 

ηνκείο ησλ ππνδνκψλ, ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ηερλνινγίαο. 

Ηαπσληθφ ελδηαθέξνλ ππάξρεη γηα ζπκκεηνρή ζε ζεκαληηθά έξγα ππνδνκψλ, φπσο ε 

ζηδεξνδξνκηθή ζχλδεζε Αιεμαλδξνχπνιεο-Βάξλαο θαη ε δεκηνπξγία πισηνχ ζηαζκνχ FSRU 

ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε. Δπίζεο ηαπσληθέο επηρεηξήζεηο εμέθξαζαλ ελδηαθέξνλ γηα παξαγσγή 

ελέξγεηαο απφ ηελ επεμεξγαζία απνξξηκκάησλ, γηα επελδχζεηο ζε νξπρεία θαη ζε παξαταηξηθά 

πξντφληα. 

4.3 Πξνηάζεηο δξάζεσλ ελίζρπζεο εμσζηξέθεηαο 

Λφγσ ηεο παλδεκίαο ηνπ COVID-19 ζρεδφλ ην ζχλνιν ησλ δξάζεσλ καο γηα ην 2020 

αθπξψζεθε. Με δεδνκέλεο ηηο πνιχ επλντθέο πξννπηηθέο ηεο αγνξάο φκσο, επηβάιιεηαη λα 

δηαηεξήζνπκε θαηά ην δπλαηφλ ηελ παξνπζία ζηελ αγνξά, ψζηε λα είκαζηε έηνηκνη γηα ηελ κεηά 

ηελ παλδεκία επνρή, θαηά ηελ νπνία αλακέλεηαη λα δεκηνπξγεζεί έλα εμαηξεηηθά επλντθφ θιίκα 

γηα ηελ ειιελνταπσληθή επηρεηξεκαηηθή ζπλεξγαζία, δεδνκέλεο ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ ΔΔ, ηεο 

βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο καο θαη ηνπ πνιχ θαινχ θιίκαηνο ζηηο ζρέζεηο ησλ 

δχν ρσξψλ. 

ηε ινγηθή απηή πξνηείλνπκε ηα εμήο: 

 Γηνξγάλσζε webinar γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ γηα ηελ ηαπσληθή 
αγνξά ηξνθίκσλ θαη ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην ηε δηνξγάλσζε δηαδηθηπαθψλ Β2Β 

ζπλαληήζεσλ, θαηά πξνηίκεζε κε ηελ επθαηξία ηεο ζπκκεηνρήο ζηε δηεζλή έθζεζε 

ηξνθίκσλ θαη πνηψλ Foodex.  

 Σε ζπκκεηνρή καο ζηελ δηεζλή έθζεζε Foodex - https://www.jma.or.jp/foodex/en/.  

https://www.jma.or.jp/foodex/en/
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 Χο παξάιιειεο εθδειψζεηο ηεο ζπκκεηνρήο καο ζηε Foodex πξνηείλνπκε ηε δηνξγάλσζε 
webinar γηα ην ειιεληθφ ειαηφιαδν ή ελδερνκέλσο θαη γηα άιια ειιεληθά πξντφληα, 

αλάινγα κε ηα ελδηαθέξνληα ησλ εθζεηψλ. 

 Σν πξφγξακκα πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ειιεληθνχ θξαζηνχ πνπ εθαξκφζζεθε ηα 

ηειεπηαία ρξφληα έρεη αξρίζεη λα απνδίδεη θαη ζεσξνχκε φηη επηβάιιεηαη ε ζπλέρηζή ηνπ. 

Οθείινπκε πάλησο λα πξαγκαηνπνηήζνπκε κηα κεηαηφπηζε απφ ηηο δξάζεηο γεληθήο 

πξνβνιήο ζε πην ζηνρεπκέλεο πνπ ζα απνζθνπνχλ θαη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε πσιήζεσλ. 

Απηφ επηβάιεη κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ησλ επηρεηξήζεσλ ζην πξφγξακκα. Γειαδή 

Διιήλσλ εμαγσγέσλ κε ζηφρν ηελ είζνδν λέσλ θξαζηψλ ζηελ αγνξά, αιιά θαη Ηαπψλσλ 

εηζαγσγέσλ κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ θξαζηψλ καο πνπ είλαη ήδε ζηελ 

αγνξά. ηηο δξάζεηο κπνξνχλ λα ζπκπεξηιεθζνχλ master class ζε ζπλδπαζκφ κε 

ειεχζεξεο γεπζηγλσζίεο, ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ειιεληθέο εμαγσγηθέο επηρεηξήζεηο 

θαη Ηάπσλεο εηζαγσγείο ειιεληθψλ θξαζηψλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ζπλαληήζεηο κε 

εηζαγσγείο, δηαλνκείο, ιηαλνπσιεηέο, εζηηάηνξεο θαη ινηπνχο επαγγεικαηίεο ηνπ θξαζηνχ. 

Δπίζεο, ην πξφγξακκα κπνξεί λα πεξηιακβάλεη πξνβνιή ζε εμεηδηθεπκέλα κέζα 

ελεκέξσζεο, δεκηνπξγία δηαδηθηπαθήο πχιεο θξαζηνχ θαη πξνζθιήζεηο αγνξαζηψλ ζηελ 

Διιάδα. Σν 2021 εθαξκφζηεθαλ δχν πξνγξάκκαηα πξνψζεζεο θξαζηνχ, απφ ηελ 

Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο θαη ηνλ Α.Α.Ο.. Vaeni Naoussa.   

 Πξνηείλνπκε ηελ αλάιεςε αλάινγνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηα ειιεληθά ηπξηά κε έκθαζε 
ζηε θέηα. ηηο δξάζεηο ηνπ ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ζπκκεηνρή ζηελ 

εμεηδηθεπκέλε έθζεζε ηπξηψλ Cheese Festa κέζσ ησλ εδψ εηζαγσγέσλ ειιεληθψλ ηπξηψλ, 

κε ζθνπφ ηελ πξνβνιή ηνπ ειιεληθνχ ηπξηνχ αιιά θαη ηελ αχμεζε ησλ πσιήζεσλ ησλ 

πξντφλησλ καο πνπ είλαη ήδε ζηελ αγνξά. Δπίζεο, πξνηείλνπκε ηε δηνξγάλσζε ειιεληθήο 

εθζεζηαθήο εθδήισζε ηπξηψλ, κε ζπκκεηνρή εμαγσγέσλ απφ ηελ Διιάδα, γηα ηνπο 

νπνίνπο ζα δηνξγαλψζνπκε Β2Β ζπλαληήζεηο κε Ηάπσλεο εηζαγσγείο. Ζ εθδήισζε πξέπεη 

λα πεξηιακβάλεη θαη ζεκηλάξην/γεπζηγλσζία ειιεληθψλ ηπξηψλ.  

 Δπί ηνπ παξφληνο δελ είλαη εθηθηφ, αιιά ακέζσο κεηά ην μεπέξαζκα ηεο παλδεκίαο 
πξέπεη λα εληαηηθνπνηήζνπκε ηηο πξνζπάζεηεο γηα πξνζθιήζεηο αγνξαζηψλ ζε ειιεληθέο 

εθζέζεηο ηξνθίκσλ θαη πνηψλ. 

 Πξνηείλνπκε ηε ζπκπεξίιεςε ηεο Ηαπσλίαο ζηηο πξνζθιήζεηο αγνξαζηψλ γνχλαο ζηελ 
Διιάδα.  

 Δπίζεο, ζα ήηαλ ζθφπηκε ε ζπκκεηνρή καο ζηελ δηεζλή έθζεζε θαιιπληηθψλ KOSME 

Tokyo - https://www.cosmetokyo.jp/en-gb.html  

 Αλάινγα κε ηελ εμέιημε ηεο παλδεκίαο κπνξεί λα εμεηαζηεί ε δηνξγάλσζε ζεηξάο 
εθδειψζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε αιπζίδεο θαηαζηεκάησλ θαη Ηάπσλεο εηζαγσγείο 

ειιεληθψλ πξντφλησλ. 

 Τπήξμαλ ζπλνκηιίεο κε ηνλ Ηαπσληθφ χλδεζκν Βηνκεράλσλ (Keidanren) γηα ηελ 
πξαγκαηνπνίεζε επηρεηξεκαηηθήο απνζηνιήο ηνπ ζηελ Διιάδα, ζην πιαίζην ηεο εηήζηα 

πεξηνδείαο ηνπ ζηελ Δπξψπε. Παξφιν πνπ ην ζέκα ήηαλ ζε θαιφ δξφκν, ιφγσ ηεο 

παλδεκίαο δελ έγηλε πξνρψξεζε, αιιά ζα επηδησρζεί λα ηεζεί εθ λένπ φηαλ ην επηηξέςνπλ 

νη ζπλζήθεο. Ζ απνζηνιή απηή ζα κπνξνχζε λα έρεη θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ 

δξαζηεξηνπνίεζε ησλ κεγάισλ Ηαπσληθψλ νκίισλ ζηελ Ηαπσλία. 

 Δπίζεο είρε εμεηαζηεί ην ελδερφκελν πξαγκαηνπνίεζεο απνζηνιήο ειιεληθψλ λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ ζηελ Ηαπσλία, θπξίσο απφ θιάδνπο ηερλνινγίαο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζεζνχλ ζπλεξγαζίεο ηνπο κε κεγάινπο Ηαπσληθνχο νκίινπο. Ζ δξάζε απηή πιένλ 
δελ είλαη εθηθηή, ιφγσ παλδεκίαο, αιιά είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκε θαη πξέπεη λα ηεζεί εθ 

λένπ γηα ηελ κεηά θνξνλντφ επνρή. Γηα ηνλ ίδην ζθνπφ ζα κπνξνχζε λα ζπκπεξηιεθζεί ε 

δηνξγάλσζε αλάινγεο δξάζεο ζηελ Διιάδα, ζε πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηεζεί ε 

απνζηνιή ηεο Keidaneren, κε ηε κνξθή Β2Β ζπλαληήζεσλ ησλ κειψλ ηεο κε ειιεληθέο 

επηρεηξήζεηο ηερλνινγίαο. 

https://www.cosmetokyo.jp/en-gb.html
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 Σν ειιεληθφ γηανχξηη ζα κπνξνχζε λα πεηχρεη αμηφινγεο εμαγσγηθέο επηδφζεηο αλ 
κπνξνχζε λα κεησζεί ε ππέξκεηξε δαζκνινγηθή ηνπ επηβάξπλζε, θαζψο έρεη εμαηξεζεί 

απφ ηηο κεηψζεηο δαζκψλ ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ ΔΔ. Ζ ιχζε κπνξεί λα επηδησρζεί κέζσ 

ηεο αιιαγήο δαζκνινγηθνχ θσδηθνχ ή ηεο ζπκπεξίιεςεο ηνπ ζε κειινληηθή αλαζεψξεζε 

ηεο ζπκθσλίαο κε ηελ ΔΔ.       

Σν 2025 ζα πξαγκαηνπνηεζεί ε Παγθόζκηα Έθζεζε ηεο Οζάθα (ΔΥΡΟ 2025). Χο 

γλσζηφλ νη ΔΥΡΟ δελ είλαη εκπνξηθέο εθζέζεηο, αιιά ζεκαηηθέο κε ζθνπφ ηε γεληθφηεξε 

πξνβνιή ησλ επηηεπγκάησλ κηαο ρψξαο. Ζ Διιάδα κέρξη ηψξα έρεη ιάβεη κέξνο ζρεδφλ ζε φιεο 

ηηο ΔΥΡΟ θαη κάιηζηα έρεη δηαθξηζεί, θαζψο νη ζπκκεηνρέο ηεο ήηαλ θαιαίζζεηεο, πξνζέιθπζαλ 

ην ελδηαθέξνλ ηνπ θνηλνχ θαη  κάιηζηα απέζπαζαλ πιεζψξα βξαβείσλ, αιιά ζε κεγάιν βαζκφ 

δελ απέθεξαλ ζπγθεθξηκέλα πξαθηηθά νθέιε ζηε ρψξα καο.  

Δπηβάιιεηαη επνκέλσο ε ζπκκεηνρή καο ζηελ ΔΥΡΟ 2025 λα ζπλδπαζηεί κε ηηο θαηάιιειεο 

παξάιιειεο δξάζεηο θαη λα ζρεδηαζηεί θαηά ηξφπν πνπ λα απνθέξεη θαη θάπνηα πξαθηηθά νθέιε. 

Αζθαιψο ε πξνβνιή ηεο εηθφλαο κηαο ζχγρξνλεο δπλακηθήο Διιάδαο πνπ αηελίδεη ην κέιινλ ηεο 

κε αηζηνδνμία έρεη ηελ αμία ηεο. Παξάιιεια, φκσο κπνξεί λα παξαθηλνχληαη έκκεζα νη Ηάπσλεο 

επελδπηέο λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ Διιάδα ή νη ηνπξίζηεο λα ηελ επηζθεθηνχλ ή αθφκε θαη 

λα αγνξάζνπλ ειιεληθά πξντφληα. Απηφ φκσο δελ κπνξεί λα γίλεη απηνκάησο, κέζσ κηαο 

επηηπρεκέλεο ζπκκεηνρήο, νχηε κπνξεί λα επηδηψθεηαη επζέσο, αιιά κφλν έκκεζα θαη κε 

απφιπην ζεβαζκφ ζηελ θαιαηζζεζία θαη ζην ζέκα ηνπ ειιεληθνχ πεξηπηέξνπ. Δπηβάιιεηαη 

επνκέλσο ε χπαξμε κηαο θαιά κειεηεκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειιεληθήο 

ζπκκεηνρήο. Αλάινγα κε ην ζέκα, κπνξνχλ λα πξνβιεζνχλ θιάδνη φπσο λαπηηιία, αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο, δηαηξνθή, πεξηβάιινλ, ηερλνινγία, θιπ. Ζ ειιεληθή ζπκκεηνρή κπνξεί λα 

κεηαθεξζεί θαη ζην δηαδίθηπν, κε ηε δεκηνπξγία κηαο δηαδξαζηηθήο πχιεο ηνπ ειιεληθνχ 

πεξηπηέξνπ πνπ ζα επεθηείλεηαη ρξνληθά πξηλ θαη κεηά ηελ ΔΥΡΟ.  

4.4 Πξνηάζεηο ελίζρπζεο δηκεξνύο ζεζκηθνύ πιαηζίνπ 

Θεσξνχκε εμαηξεηηθά ρξήζηκε ηε ζεζκνζέηεζε ελφο ηαθηηθνχ δηαιφγνπ κεηαμχ ησλ δχν 

πιεπξψλ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εμειίμεσλ ζηηο δηκεξείο ζρέζεηο, ηελ επεμεξγαζία 

πξνηάζεσλ θαη ηελ επίιπζε ηπρφλ πξνβιεκάησλ. 
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5 Παξάξηεκα 

5.1 Υξήζηκεο δηεπζύλζεηο 
 

1. Δλληνικές Αρτές 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΕΒΕΙΑ ΣΟΚΤΟ   Σηλ: +81-3-3403-0871/2                               gremb.tok@mfa.gr  

ΠΡΟΞΕΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ                      Σηλ.: +81-3-3403-0871/2                              grcon.tok@mfa.gr  

ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Τ.                                Σηλ.: +81-3-34045853, 34041195                 ecocom-tokyo@mfa.gr                            

ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΑΤΣΙΛ. ΑΚΟΛΟΤΘΟΤ     Σηλ. +81-3-3408-9635                                  hma.tokyo@hcg.gr                       

                                                                                                         

2. Γημόζιες σπηρεζίες  

 
YΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ            Σηλ. + 81-3-3581-4111    

3-1-1 KASUMIGASEKI  
CHIYODA-KU TOKYO 100-8940 
 http://www.mof.go.jp/english/  
 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ,             Σηλ. +81-3-3501-1511 
ΔΜΠΟΡΗΟΤ & ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ 
1-3-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8901 
 http://www.meti.go.jp/english/index.html 
 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ,                        Σηλ. +81-3-5253-1111                                     www-admin@mhlw.go.jp 
ΔΡΓΑΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ  
ΑΦΑΛΗΔΩΝ 

1-2-2 Kasumigaseki,  
Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8916 
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html               
 
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΔΩΡΓΗΑ,            Σηλ. +81-3-3502-8111              
ΓΑΟΠΟΝΗΑ & ΑΛΗΔΗΑ  

Contact form:  https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/kanbo/koho/160807.html                      
1-2-1 Kasumigaseki,  
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8952 
http://web-japan.org/links/government/ministries/ministry6.html 
      
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ                 Σηλ. +81-3-5253-8111               
 & ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ  

2-1-3 Kasumigaseki,  
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8918 
 http://www.mlit.go.jp/index_e.html 
 
JAPAN TOURISM AGENCY: kankocho-a13@mlit.go.jp  

 
JAPAN COAST GUARD: jcg-goiken@mlit.go.jp 

 
GEOSPATIAL INFORMATION AUTHORITY OF JAPAN: gsi-intl@gxb.mlit.go.jp   

 
YΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ      Σηλ. +81-3-3581-3351                               https://www.env.go.jp/en/moemail/ 

 No. 5 Godochosha,    
1-2-2 Kasumigaseki,  
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8975 
http://www.env.go.jp/en 
 
 
 
 

mailto:gremb.tok@mfa.gr
mailto:grcon.tok@mfa.gr
mailto:ecocom-tokyo@mfa.gr
mailto:hma.tokyo@hcg.gr
http://www.mof.go.jp/english/
http://www.meti.go.jp/english/index.html
mailto:www-admin@mhlw.go.jp
http://www.mhlw.go.jp/english/index.html
https://www.contactus.maff.go.jp/j/form/kanbo/koho/160807.html
http://web-japan.org/links/government/ministries/ministry6.html
http://www.mlit.go.jp/index_e.html
mailto:kankocho-a13@mlit.go.jp
mailto:jcg-goiken@mlit.go.jp
https://www.env.go.jp/en/moemail/
http://www.env.go.jp/en
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YΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ,   Σηλ. +81-3-5253-4111                              kokusai@mext.go.jp   
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ,  
ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

3-2-2 Kasumigaseki, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-8959 
http://www.mext.go.jp/english/index.htm 
 
 

3. Δμπορικά & Βιομητανικά Δπιμεληηήρια  

 
THE GREEK CHAMBER                        Σηλ. +81-80-9677-5744                      admin@grccj.jp  
OF COMMERCE IN JAPAN (GrCCJ) 

Reoma Bldg 7F 
2-10-6 Mita, Minato-ku 
Tokyo 108-0073 
 
THE JAPAN CHAMBER                           Σηλ. +81-3-3283-7824                      suishin@jcci.or.jp 
OF COMMERCE & INDUSTRY (JCCI)   
 3-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 
 https://www.jcci.or.jp/english/ 
 
THE KYOTO CHAMBER                          Σηλ.  +81-75-212-6450                     kokusai@kyo.or.jp 
OF COMMERCE & INDUSTRY                     

Karasuma Ebisugawa, Nakagyo-ku,  
Kyoto-shi, Kyoto 604-0862 
http://www.kyo.or.jp/kyoto/e/ 
 
THE NAGOYA CHAMBER                        Σηλ. +81-52-223-6742                   info@nagoya-cci.or.jp  
OF COMMERCE & INDUSTRY (NCCI) 

2-10-19 Sakae, Naka-ku,  
Nagoya-shi, Aichi 460-8422 
https://eng.nagoya-cci.or.jp/   
 
OSAKA CHAMBER                              Σηλ. +81-6-6944-6400                    http://www.osaka.cci.or.jp/e/contact/ 
OF COMMERCE & INDUSTRY                  

(OCCI) 
2-8 Honmachibashi, Chuo-ku,  
Osaka-shi, Osaka 540-0029 
http://www.osaka.cci.or.jp/e/ 

       
THE TOKYO CHAMBER                          Σηλ. +81-3-3283-7876                    kokusai@tokyo-cci.or.jp 
OF COMMERCE & INDUSTRY  
3-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-0005 
https://www.tokyo-cci.or.jp/english/ 
 
FUKUOKA CHAMBER                              Σηλ. +81-92-441-1110                      fkkikaku@fukunet.or.jp 
OF COMMERCE & INDUSTRY 

2-9-28 Hakata-Ekimae, Hakata-ku,  
Fukuoka-shi, Fukuoka 812-8505 
 https://www.fukunet.or.jp/about/english/ 
 
HIROSHIMA CHAMBER                           Σηλ. +81-82-222-6610              hiroshima@hiroshimacci.or.jp     
OF COMMERCE & INDUSTRY 
5-44 Motomachi, Naka-ku,  
Hiroshima-shi, Hiroshima 730-8510 
   
KOBE CHAMBER                                      Tηλ.  +81-78-303-5806                        
OF COMMERCE & INDUSTRY      

6-1 Minatojima΅΅Nakamachi,  
Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 650-8543 
https://www.kobe-cci.or.jp/information/english/ 
 
 
SENDAI CHAMBER                                 Tηλ. +81-22-265-8181                         info@sendaicci.or.jp 

mailto:kokusai@mext.go.jp
http://www.mext.go.jp/english/index.htm
mailto:admin@grccj.jp
mailto:suishin@jcci.or.jp
mailto:kokusai@kyo.or.jp
http://www.kyo.or.jp/kyoto/e/
mailto:info@nagoya-cci.or.jp
https://eng.nagoya-cci.or.jp/
http://www.osaka.cci.or.jp/e/contact/
http://www.osaka.cci.or.jp/e/
mailto:kokusai@tokyo-cci.or.jp
https://www.tokyo-cci.or.jp/english/
https://www.fukunet.or.jp/about/english/
mailto:hiroshima@hiroshimacci.or.jp
https://www.kobe-cci.or.jp/information/english/
mailto:info@sendaicci.or.jp
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OF COMMERCE & INDUSTRY 

https://www.sendaicci.or.jp/english/ 
2-16-12 Honcho, Aoba-ku,  
Sendai-shi, Miyagi 980-8414                       
 
YOKOHAMA CHAMBER                               Tηλ. +81-45-671-7400                     soumubu@yokohama-cci.or.jp 
OF COMMERCE & INDUSTRY 

https://www.yokohama-cci.or.jp/english/ 
Sangyo Boeki Center Bldg. 8F,  
2 Yamashita-cho, Naka-ku, Yokohama-shi,  
Kanagawa 231-8524 
 
Shiga Chamber of Commerce and Industry     Σηλ. +81-77-511-1504 

〒520-0806 Shigaken otsushi Uchidehama 

http://shigacci.com/ 
 
Aomori Chamber of Commerce and Industry   Σηλ. +81 -17-734-1311         http://www.acci.or.jp/contact/ 

〒030-8515 Aomori, Shinmachi 1-2-18 

www.acci.or.jp/kenren/ 
 
Akita Chamber of Commerce and Industry       Σηλ. +81-18-866-6674           kenren@akitacci.or.jp 

〒010-0923  1-47 Asahikita Nishikicho, Akita City 

www.akitacci.or.jp/kenren/ 
 
Saitama Prefectural Chamber of Commerce      Σηλ. +81-48-647-4115 

〒330-8669 Sonic City Building 7th floor 1-7-5 Sakuragicho Omiya-ku Saitama Prefecture 

www.cci-saitama.or.jp/ 
 
Toyama Chamber of Commerce and Industry    Σηλ. +81-76-423-2722      kencci@ccis-toyama.or.jp  

〒 930-0083 Toyama Prefecture Toyama City 

www.ccis-toyama.or.jp/ 
 
Kochi International Chamber of Commerce and Industry   Σηλ. +81-88-875-1177     kochicci@cciweb.or.jp  

〒 780-0870 1-6-24 Honcho Kochi City 

www.cciweb.or.jp/ 
 
Chiba International Chamber of Commerce and Industry   Σηλ. +81-43-222-7110     chiba-01@cfcci.or.jp 

〒260-0013 Chiba 

www.cfcci.or.jp/ 
 
Fukui Chamber of Commerce and Industry         Σηλ. +81-77-633-8285           kikaku@fcci.or.jp  

〒 918-8004 Fukui City 

www.fcci.or.jp/as/ 
 
Tochigi Prefectural Chamber of Commerce        Σηλ. +81-28-637-3725 

〒 320-0806 Tochigiken Utsunomiyashi chou 3-1-4  

Tochigi Prefecture Industrial Hall 3rd floor 
 www.ftcci.or.jp/ 
 
Hokkaido Chamber of Commerce and Industry      Σηλ. +81-11-241-6305 

〒060-0001 North 1 West 2 Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido 

www.hokkaido.cci.or.jp/ 
 
THE KANAZAWA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY     Σηλ. 81-76-263-1151 

〒920-0918 Ishikawa Prefecture Kanazawa City Oyamacho 9-13   

www.ishikawa-cci.jp/    
http://www.kanazawa-cci.or.jp/ 
 
Kagoshima Business and Industry Conference    Σηλ. +81-99-225-9500      soumu.kcci@sage.ocn.ne.jp 

〒892-0842   Kagoshima Chamber of Commerce Building 13F・14F   

Kagoshima City Higashisenishicho 1-38 Kagoshima         
www.kagoshima-cci.or.jp/ 
 
 Kanagawa Business and Industry            Σηλ. +81-45-671-7481 

〒231-0023 Kanagawaken yokohamashi Nakaku Industrial Trade Center Building 6th floor 

https://www.sendaicci.or.jp/english/
mailto:soumubu@yokohama-cci.or.jp
https://www.yokohama-cci.or.jp/english/
http://shigacci.com/
http://www.acci.or.jp/contact/
http://www.acci.or.jp/kenren/
mailto:kenren%EF%BC%A0akitacci.or.jp
http://www.akitacci.or.jp/kenren/
http://www.cci-saitama.or.jp/
mailto:kencci@ccis-toyama.or.jp
http://www.ccis-toyama.or.jp/
mailto:kochicci@cciweb.or.jp
http://www.cciweb.or.jp/
mailto:chiba-01@cfcci.or.jp
http://www.cfcci.or.jp/
mailto:kikaku@fcci.or.jp
http://www.fcci.or.jp/as/
http://www.ftcci.or.jp/
http://www.hokkaido.cci.or.jp/
http://www.ishikawa-cci.jp/
http://www.kanazawa-cci.or.jp/
mailto:soumu.kcci@sage.ocn.ne.jp
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http://www.kanagawa-cci.or.jp/ 
 
Hyogo's Chamber of Commerce and Industry        Σηλ. +81-78-303-5801 

〒650-8543  

Inside the Kobe Chamber of Commerce 6-1 Minatojima Nakamachi, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo Prefecture 
https://www5.cin.or.jp/ccilist/kenren/detail/2899 
 
Yamanashi Chamber of Commerce and Industry      Σηλ. +81-55-233-2241      kcci@kofucci.or.jp 

〒400-8512 Kofu Chamber of Commerce and Industry 2-2-17  

www.kofucci.or.jp/ 
 
Nagano Chamber of Commerce and Industry       Σηλ. +81-26-226-6432        kenren@nagano-cci.or.jp 

〒380-0904 Nagano Prefecture  

276 Nanase Nakamachi, Nagano City Nagano Chamber of Commerce Building 3F 
www.nagano-cci.or.jp/kenren/ 
 
Nagasaki Chamber of Commerce and Industry        Σηλ. +81-95-822-0111 

〒850-8541 Nagasaki, Nagasaki-shi, Nagasaki-shi 4-1   

www.nagasaki-cci.or.jp/ 
 
Okayama Chamber of Commerce and Industry          Σηλ. +81-86-232-2260  

〒700-8556 3-1-15 Koseicho, Kita-ku, Okayama City 

 Okayama Chamber of Commerce 
www.optic.or.jp/cci-kenren/ 
 
Saga Chamber of Commerce and Industry          Σηλ. +81-952-24-5155 

〒 840-0826 6F, Saga Shoko Building  2-1-12, Shirayama, Saga City, Saga Prefecture  

www.saga-cci.or.jp/ 
 
Miyagi Chamber of Commerce and Industry       Σηλ. +81-22-265-8181 

〒980-8414 Miyagi, 2-16-12, Honmachi , Aoba-ku, Sendai-shi, 

www.sendaicci.or.jp/mcci/ 
 
Shizuoka Business and Industry Chamber of Commerce     Σηλ. +81-54-252-8161         info@s-kenren.com 

〒420-0851 Shizuokakenshizuokashi Kurogane-cho Aoiku20-8 

www.s-kenren.com/ 
 
Wakayama Chamber of Commerce and Industry       Σηλ. +81-73-422-1111         wakacci@gold.ocn.ne.jp  

〒640-8567 Wakayama, Wakayama City, Nishimigiwachou 36,  

www.wakayama-cci.or.jp/top.html 
 
Yamagata Chamber of Commerce and Industry                      Σηλ. +81-23-622-4666  

〒 990-8501 3-1-9 Nanukamachi, Yamagata City Yamagata, 

www.yamagata-cci.or.jp/ 
 
Gunma Group Malay Chamber of Commerce and Industry         Σηλ. +81-27-232-1888       staff@fgpcci.or.jp 

〒 371-0026 Maebashi-shi Otemachi 3-3-1 Gunma ken 

www1.odn.ne.jp/fgpcci/    
 
Yamaguchi Chamber of Commerce and Industry                     Σηλ. +81-83-234-1104 

〒 750-0006 21-19 Shimonoseki City Nanbu Town, Yamaguchi        

http://yamakenren-cci.net/ 
 
Shimane International Chamber of Commerce and Industry     Σηλ. +81-852-23-1616 

〒 690-0886  

55-4 Mai-cho, Matsue City, Shimane Prefecture,  
www.matsue.jp/soshiki/ 
 
Niigata Prefectural Federation of Societies of Commerce and Industry      Σηλ. +81-25-283-1311 

〒950-0965 Nigataken nigatashi Chuo-ku 

www.niigata-cci.or.jp/kenren/ 
 
Tokushima International Chamber of Commerce and Industry       Σηλ. +81-88-653-3211 

〒770-0865  

Tokushima Economy Industry Hall (KIZUNA Plaza) 1st floor 

http://www.kanagawa-cci.or.jp/
https://www5.cin.or.jp/ccilist/kenren/detail/2899
mailto:kcci@kofucci.or.jp
http://www.kofucci.or.jp/
mailto:kenren@nagano-cci.or.jp
http://www.nagano-cci.or.jp/kenren/
http://www.nagasaki-cci.or.jp/
http://www.optic.or.jp/cci-kenren/
http://www.saga-cci.or.jp/
http://www.sendaicci.or.jp/mcci/
mailto:info@s-kenren.com
http://www.s-kenren.com/
mailto:wakacci@gold.ocn.ne.jp
http://www.wakayama-cci.or.jp/top.html
http://www.yamagata-cci.or.jp/
mailto:staff@fgpcci.or.jp
http://yamakenren-cci.net/
http://www.matsue.jp/soshiki/
http://www.niigata-cci.or.jp/kenren/
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5-8-8 Minamisuehiro-cho, Tokushima City, Tokushima Prefecture 
www.tokushimacci.or.jp/  
 
 

4. Σράπεζες  

THE BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ,Ltd.      Σηλ. +81-3-3442-8111                     

2-7-1, Marunouchi,Chiyoda-ku,Tokyo,Japan 
https://www.bk.mufg.jp/ 
 
MIZUHO BANK             Σηλ. +81-3-3596-1111       

1-1-5, Uchisaiwaicho,      
Chiyoda-ku,  
Tokyo 100-0011 
www.mizuhobank.co.jp 
 
SUMITOMO MITSUI                                                Σηλ. +81-355123411 
FINANCIAL GROUP  

1-1-2 Yurakucho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006 
www.smfg.co.jp 
 
 

5. Γιοργανωηές Δκθέζεων   

JAPAN MANAGEMENT ASSOCIATION                   Σηλ. +81- 3-3434-1601 

〒105-8522 3-1-22 Shiba Park, Minato-ku, Tokyo  

www.jma.or.jp 
 
MESAGO MESSE FRANKFURT CORPORATION   Σηλ. +81 -33262-8453       info@mesago-
messefrankfurt.com 

102-0072 Akebonosugikan 7F, 1-3-2 Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 

www.mesago-messefrankfurt.com 
    
REED EXHIBITIONS JAPAN LTD                            Σηλ.  +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   

tomoko.takekawa@globaljapan.co.jp 

c/o Global Japan Co.,Ltd,  

7-1-407 Nibancho,Chiyoda-ku,Tokyo 102-0084,Japan 

info@globaljapan.co.jp  

             

6. Ξενοδοτεία  

ΑΝΑ ΗNTERCONTINENTAL HOTEL                        Σηλ. +81-35051111 

1-12-33 Akasaka Minato-ku Tokyo 107-0052 
www.anaintercontinental-tokyo,.jp 
 
GRAND HYATT TOKYO                                          Σηλ. +81-343331234 

6-10-3 Roppongi, Minato-Ku, Tokyo, Japan, 106-0032 
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/japan/grand-hyatt-tokyo/tyogh?src=corp_lclb_gmb_seo_aspac_tyogh  
 
HILTON TOKYO              Σηλ. +81-333445111 

6-6-2 Nishi Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 
www.hilton.co.jp/tokyo 
 
PARK HYATT TOKYO                                             Σηλ. +81-353221234 

3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-Ku, Tokyo, Japan, 163-1055  
www.parkhyatttokyo.com 
 
THE RITZ-CARLSTON TOKYO             Σηλ. +81-334238000 

Tokyo Midtown, 
7-1, Akasaka 9 chome, Minato-ku 

http://www.tokushimacci.or.jp/
http://www.mizuhobank.co.jp/
http://www.smfg.co.jp/
http://www.jma.or.jp/
mailto:info@mesago-messefrankfurt.com
mailto:info@mesago-messefrankfurt.com
http://www.mesago-messefrankfurt.com/
mailto:nfo@reedexpo.co.jp
http://www.reedexpo.co.jp/
mailto:tomoko.takekawa@globaljapan.co.jp
mailto:info@globaljapan.co.jp
http://www.anaintercontinental-tokyo,.jp/
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/japan/grand-hyatt-tokyo/tyogh?src=corp_lclb_gmb_seo_aspac_tyogh
http://www.hilton.co.jp/tokyo
http://www.parkhyatttokyo.com/
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107-6245 
www.ritzcarlston.com 
 
THE PENINSULA TOKYO                                          Σηλ. +81-362702888 

1-8-1 Yurakucho,Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0006 
www.peninsula.com 
 
MANDARIN ORIENTAL TOKYO                                 Σηλ. +81-332708800   0120 663 230* or 00531 650 487* 

2-1-1 Nihombashi Muromachi, Chuo-ku, Tokyo 103-8328 
www.mandarinoriental.com 
 
THE NEW OTANI 

6-2, Osaki 1-chome, Shinagawa-ku 141-0032              Σηλ. +81-332651111 
www.newotani.co.jp 
 

7. Γιπλωμαηικές Αποζηολές    

 
ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΩΝ Ζ.Π.Α.                                                 Σηλ.  +813-32245000 

1-10-5, Akasaka, Minato-ku.  
Post Code: 107-8420 
https://jp.usembassy.gov/ja/embassy-consulates-ja/ 
https://jp.usembassy.gov/ja/our-relationship-ja/our-ambassador-ja/ 
 
ΠΡΔΒΔΗΑ ΖΝΩΜΔΝΟΤ ΒΑΗΛΔΗΟΤ                           Σηλ.  +81-3-52111100 

Ichiban-cho, Chiyoda-ku.  
Post Code: 102-8381 
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-tokyo.ja 
 
ΠΡΔΒΔΗΑ ΣΟΤΡΚΗΑ                                                  Σηλ.  +81- 3-6439-5700 

2-33-6, Jingumae, Shibuya-ku. 
Post Code: 150-0001 
http://www.embassyin.jp/turkey/ 
 
ΠΡΔΒΔΗΑ ΓΑΛΛΗΑ                                                    Σηλ.  +81-357986000 
4-11-44, Minami-Azabu, Minato-ku, 
Post Code: 106-8514 
http://www.ambafrance-jp.org/ 
 
ΠΡΔΒΔΗΑ ΓΔΡΜΑΝΗΑ                                               Σηλ.  +81- 3-5791-7700 

4-5-10, Minami-Azabu, Minato-ku. 
Post Code: 106-0047 
www.tokyo.diplo.de 
 
ΠΡΔΒΔΗΑ ΗΣΑΛΗΑ                                                      Σηλ.  +81-334535291 

2-5-4, Mita, Minato-ku.  
Post Code: 108-8302 
http://www.embitaly.jp/ 
http://www.embassyin.jp/italy/  
 
ΠΡΔΒΔΗΑ ΚΗΝΑ                                                        Σηλ.  +81- 3-3403-3380 
3-4-33, Moto-Azabu, Minato-ku.  
Post Code: 106-0046 
http://www.china-embassy.or.jp/chn/ 
 
 
ΠΡΔΒΔΗΑ ΡΩΗΚΖ ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ                       Σηλ.  +81- 335834224 

2-1-1, Azabudai, Minato-ku.  
Post Code: 106-0041 
https://tokyo.mid.ru/web/tokyo-ja 
 
  
ΑΝΣΗΠΡΟΩΠΔΗΑ ΣΖ ΔΤΡΩΠΑΪΚΖ        
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΖΝ ΗΑΠΩΝΗΑ                                   Σηλ.  +81- 3-5422-6001  

106-0047, Japan 4-6-28 Minami Azabu, Minato-ku, Tokyo Europe House 

https://eeas.europa.eu/delegations/japan_en  

http://www.ritzcarlston.com/
http://www.peninsula.com/
http://www.mandarinoriental.com/
http://www.newotani.co.jp/
https://jp.usembassy.gov/ja/embassy-consulates-ja/
https://jp.usembassy.gov/ja/our-relationship-ja/our-ambassador-ja/
https://www.gov.uk/world/organisations/british-embassy-tokyo.ja
http://www.embassyin.jp/turkey/
http://www.ambafrance-jp.org/
http://www.tokyo.diplo.de/
http://www.embitaly.jp/
http://www.embassyin.jp/italy/
http://www.china-embassy.or.jp/chn/
https://tokyo.mid.ru/web/tokyo-ja
https://eeas.europa.eu/delegations/japan_en
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8. ΛΟΗΠΔ ΤΠΖΡΔΗΔ  

 
TΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΗΑΠΩΝΗΑ                                                  Σηλ. +81-3-3279-1111 

(ΒΑΝΚ ΟF JAPAN) 
2 -1-1 Nihonbashi Hongoku-cho,  
Chuo-ku, Tokyo 103-8660 
 http://www.boj.or.jp/en/index.htm 
 
ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΗΑΠΩΝΗΑ                        Σηλ.  +81-3-3244-1900 

(DEVELOPMENT BANK OF JAPAN) 
Otemachi Financial City South Tower  1-9-6 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo  
https://www.dbj.jp/ 
 
ΗΑΠΩΝΗΚΟ ΥΡΖΜΑΣΟ-ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ  ΤΝΓΔΜΟ   Σηλ. +81-3-3270-0631 
(JAPAN FINANCE CORPORATION) 
Otemachi Financial City North Tower 1-9-4 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 
https://www.jfc.go.jp/n/english/ 
 
ΗΑΠΩΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ                                                Σηλ. +81-3-5433-8811 
ΜΗΚΡΟ-ΜΔΑΗΩΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ &        
ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ 

Organization for Small  
& Medium Enterprises and Regional   
Innovation, JAPAN 
37-Toranomon Mori Bldg., 3-5-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo 105-8453 
 https://www.smrj.go.jp/english/index.html  
 
IAΠΩΝΗΚΑ ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΗΑ                                                Σηλ..  +81-3-3504-4411 

JAPAN POSTS 
2-3-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8791 
http://www.japanpost.jp/en/ 
                                             
ΥΡΖΜΑΣΗΣΖΡΗΟ ΣΟΤ  ΣΟΚΤΟ                                      Σηλ.+81-3-3666-1361 

Tokyo Stock Exchange 
2 -1 Nihonbashi Kabuto-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8220              
http://www.tse.or.jp/english/index.html 
 
ΤΠΖΡΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΗΓΖΡΟΓΡΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΗ          Σηλ. +81-45-222-9101 
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ 

Japan Railway Construction, Transport and Technology Agency  
(JRTT) 
Yokohama Island Tower 24F, 6-50-1 Honcho, Naka-ku, Yokohama-shi,  
Kanagawa 231-8315 
https://www.jrtt.go.jp/  
 
YΠΖΡΔΗΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΑΣΟ                                                            Σηλ.  +81-48-600-6500 
Japan Water Agency (JWA) 
11-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama 330-6008 
http://www.water.go.jp/honsya/honsya/english/top.html 
 
ΗΑΠΩΝΗΚΟ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΔΞΩΣΔΡΗΚΟΤ ΔΜΠΟΡΗΟΤ                   Σηλ. +81-3-3582-5511 

(JETRO, Japan External Trade Organization) 
Ark Mori Building, 6F 12-32, Akasaka 1-chome, Minato-ku, Tokyo 107-6006,         
https://www.jetro.go.jp/  

 

 
ΗΑΠΩΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΤΠΔΡΠΟΝΣΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ        Σηλ. +81-3- 5210-3311 

(JOI, Japan Institute for Overseas Investment),                                                                 
Kudan-kita 2 chome Bldg. 3-6, Kudan Kita 2-chome Chiyoda-ku, Tokyo 102-0073,  
www.joi.or.jp  

 

9. ΓΗΚΖΓΟΡΗΚΑ ΓΡΑΦΔΗΑ ΣΟΚΤΟ   

http://www.boj.or.jp/en/index.htm
https://www.dbj.jp/
https://www.smrj.go.jp/english/index.html
http://www.japanpost.jp/en/
http://www.tse.or.jp/english/index.html
https://www.jrtt.go.jp/
http://www.water.go.jp/honsya/honsya/english/top.html
https://www.jetro.go.jp/
http://www.joi.or.jp/
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ANDERSON MORI & TOMUTSONE                             Σηλ. + 81-3-6888-1000 
20th floor, Otemachi Park Building, 1-1-1 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo  
Fax. +81-3-3211-4859 
www.andersonmoritomotsune.com 
e-mail: inquiry@amt-law.com 
https://www.amt-law.com/en/contactus 
 
 
MORI HAMADA & MATSOMUTO                                 Σηλ. +81-3-6212-8392 
www.mhmjapan.com 

〒100-8222 

2-6-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 
Marunouchi Park Building (16th floor of reception) 
mhm_info@mhmjapan.com 
 
 
NISHIMURA & ASAHI 

Ark Mori Building (Main Reception: 28
th
 Floor) 

Otemon Tower 1-1-2 Otemachi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8124 
 www.jurists.co.jp/en/ 
https://jurists.smktg.jp/public/application/add/344?_ga=2.124966722.911928364.1591866336-
1874438403.1591866336  
 mail@jurists.co.jp 
 
NAGASHIMA OHNO & TSUNEMATSU                      Σηλ. +81-3-6889-7000 

JP Tower 2-7-2 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-7036  
http://www.noandt.com/index.html  
info@noandt.com 
https://www.noandt.com/inquiry/en/entry  
 
Partner Attorney at Law (Japan and New York), Visiting Scientist RIKEN AIR), Innoventier LPC 
Gai Matsushita 
gai.matsushita@innoventier.com                                       Σηλ. +81 3-6261-6581 
gai.matsushita@aplaw.jp                                                   Σηλ. +81 3-5501-1093 
 
 
 
Partner, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, LLP 

Place 9th Floor 3, 2 Kojimachi, 102-0083    
Tony Andriotis,                                                                    Σηλ. +81 3 4577 5305 
 Fax: +81 3 4577 5320 
tonyandriotis@quinnemanuel.com 
 

 
  

http://www.andersonmoritomotsune.com/
mailto:inquiry@amt-law.com
https://www.amt-law.com/en/contactus
http://www.mhmjapan.com/
mailto:mhm_info@mhmjapan.com
http://www.jurists.co.jp/en/
https://jurists.smktg.jp/public/application/add/344?_ga=2.124966722.911928364.1591866336-1874438403.1591866336
https://jurists.smktg.jp/public/application/add/344?_ga=2.124966722.911928364.1591866336-1874438403.1591866336
mailto:mail@jurists.co.jp
http://www.noandt.com/index.html
mailto:info@noandt.com
https://www.noandt.com/inquiry/en/entry
mailto:gai.matsushita@innoventier.com
mailto:gai.matsushita@aplaw.jp
mailto:tonyandriotis@quinnemanuel.com

