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Η DK MARKETING παρουσιάζει ένα αφιέρωμα για την χώρα της Ιαπωνίας, τον
πληθυσμό, της συνήθειες, τις καταναλωτικές τάσεις που επικρατούν, αλλά και
τις εξαγωγικές της σχέσεις με ελληνικές επιχειρήσεις. Τα ευρήματα δείχνουν τις
ανεξάντλητες δυνατότητες της μακρινής και μαγικής αυτής χώρας.

Δημογραφικά στοιχεία
Η Ιαπωνία αποτελεί μία νησιώτικη χώρα
στην Ανατολική Ασία, η οποία βρίσκεται
στον βορειοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό. Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία της Ιαπωνίας, ο πληθυσμός της τον Απρίλιο του
2021 ανήλθε στα 126,3 εκατομμύρια, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών κατοίκων. Η Ιαπωνία ήταν η 11η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου το 2017.
Σε αντίθεση με άλλες χώρες ο πληθυσμός της Ιαπωνίας είναι αρκετά ομοιογε-

νής, καθώς το Ιαπωνικό έθνος αποτελεί
το 98,5% του συνολικού πληθυσμού της
χώρας. Υπάρχει ένα πολύ μικρό ποσοστό
πολιτών άλλης εθνικότητας που ζουν και
εργάζονται στην Ιαπωνία, όπως είναι οι
Κινέζοι (0,5%), οι Κορεάτες (0,4%), οι Περουβιανοί και οι Βραζιλιάνοι.
Όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες, φαίνεται πως οι Baby Boomers αποτελούν το
μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού(26%)
της Ιαπωνίας, όπως παρουσιάζεται στο
παρακάτω διάγραμμα.

Πληθυσμός Ιαπωνίας ανά γενιά (σε χιλ.)

ΙΑΠΩΝΊΑ,

η χώρα του ανατέλλοντος
ηλίου σε αριθμούς
Επεξεργασία: DΚ Marketing Market Research & Business Analysis Dpt.
Πηγή: Statista(2021
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Το Tokyo αποτελεί την πρωτεύουσα
της Ιαπωνίας και μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες πόλεις του κόσμου.
Συγκεκριμένα, εκεί συγκεντρώνεται το
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μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της
χώρας (33%), ενώ ακολουθούν οι πόλεις Yokohama (14%), Osaka (10%), κ.α.
όπως φαίνεται παρακάτω:

Μεγαλύτερες πόλεις της Ιαπωνίας σε πληθυσμό

Πορεία ονομαστικού ΑΕΠ 2013-2019 (σε δις $)
Επεξεργασία: DΚ Marketing Market Research & Business Analysis Dpt.
Πηγή: Statista(2021

Οικονομία
Η οικονομία της Ιαπωνίας θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες του
κόσμου όσον αφορά το ονομαστικό
ΑΕΠ. Συγκεκριμένα βρίσκεται στην
τρίτη θέση μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα.
Πιο αναλυτικά, το ονομαστικό
(τρέχον) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν το 2019 έφτασε τα $5,081 εκατ.,
ενώ παρακάτω φαίνεται η πορεία
του την περίοδο 2013-2019.
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Όσον αφορά το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, στην
Ιαπωνία ήταν $48.294 το 2017, σημειώνοντας μια αύξηση κατά $920 σε σχέση με το
2016 που ήταν $47.374. Αυτό αντιπροσωπεύει μια μεταβολή της τάξης του 1,9%.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να αναφερθεί
και ο δείκτης Debt-to-GDP ratio, ο λόγος
του χρέους της χώρας προς το ΑΕΠ, ο οποίος είναι ίσος με 256,22%, ενώ το συνολικό
χρέος ανέρχεται σε περισσότερα από χίλια τρισεκατομμύρια YEN και προβλέπεται
να συνεχίσει να αυξάνεται. Παρόλα αυτά,
επειδή το μεγαλύτερο ποσοστό του χρέους
(95%) είναι εσωτερικό, οφείλεται δηλαδή
στην κεντρική τράπεζα της Ιαπωνίας, η
διαχείριση του καθίσταται εφικτή.
Επιπλέον, αξίζει να σημειωθεί ότι η Ιαπωνία έχει πολύ χαμηλό ποσοστό ανεργίας,
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περίπου 2,4%, ενώ το εργατικό δυναμικό
της αγγίζει τους 67 εκατ. εργαζομένους.
Όσον αφορά τις εξαγωγές της Ιαπωνίας, το 2018 ανήλθαν στο 18,5% του ΑΕΠ.
Το 2019, οι κύριες εξαγωγικές αγορές
της Ιαπωνίας ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες
(19,8%) και η Κίνα (19,1%). Τα κύρια εξαγωγικά προϊόντα της προς αυτές τις χώρες
είναι μηχανοκίνητα οχήματα, προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, ημιαγωγοί και ανταλλακτικά αυτοκινήτων.
Οι κύριοι εισαγωγικοί εταίροι της Ιαπωνίας για το 2019 ήταν η Κίνα, οι ΗΠΑ
και η Αυστραλία, ενώ οι βασικότερες
εισαγωγές της είναι μηχανήματα και
εξοπλισμός, ορυκτά καύσιμα, τρόφιμα,
χημικές ουσίες και πρώτες ύλες για τις
βιομηχανίες της.

Συμπεριφορά καταναλωτών
Προφίλ Καταναλωτή

Ο ιαπωνικός πληθυσμός είναι ο παλαιότερος στον κόσμο, με μέση ηλικία τα 48,4
έτη το 2020. Ο αριθμός των ατόμων ανά
νοικοκυριό μειώνεται συνεχώς φτάνοντας
τα 2,3 το 2019, ενώ ο αριθμός των νοικοκυριών συνεχίζει να αυξάνεται παρά τη
μείωση του πληθυσμού. Περίπου το 60%
των νοικοκυριών είναι ζευγάρια με ή χωρίς παιδιά. Τα νοικοκυριά ενός ατόμου παρουσιάζουν άνοδο και αντιπροσωπεύουν
σχεδόν το 35%.
Οι Ιάπωνες θεωρούνται οι πιο απαιτητικοί πελάτες όσον αφορά την ποιότητα, καθώς εδώ και χρόνια τείνουν να προτιμούν
την ποιοτική από την μαζική κατανάλωση,
αφού οι περισσότεροι έχουν μια μακροπρόθεσμη σκοπιά, τόσο στις συνεργασίες
τους όσο και στις επιλογές τους. Η αξιολόγηση ποιότητας για τους Ιάπωνες δεν τελειώνει με το προϊόν, αλλά περιλαμβάνει
την εξυπηρέτηση κατά τη διαδικασία πωλήσεων, καθώς και την εξυπηρέτηση μετά
την πώληση. Επίσης, είναι πολύ ανοικτοί
στην αγορά διεθνών εμπορικών σημάτων
για καθημερινά καταναλωτικά αγαθά και
προσελκύονται ιδιαιτέρως από προϊόντα
που εισάγονται από χώρες που θεωρούνται “specialized”, όπως ελβετικά ρολόγια
και γαλλικά κρασιά. Συνεπώς, είναι πολύ
πιστοί στο εμπορικό σήμα, ιδιαίτερα ο γηραιότερος πληθυσμός.
Επιπλέον, οι Ιάπωνες είναι διάσημοι για
την ευγένεια τους, καθώς ο ιαπωνικός
πολιτισμός είναι γεμάτος εθιμοτυπία και
σεβασμό. Η επιχειρησιακή τους αντίληψη
παρουσιάζει εξίσου έντονο σεβασμό στην
ιεραρχία και θέτουν πρώτα τις συλλογικές
αξίες και έπειτα τις ατομικές. Εκτιμούν
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τις επωνυμίες που ξεπερνούν το γλωσσικό
εμπόδιο και γεφυρώνουν το πολιτικό χάσμα μεταξύ τους.
Φαίνεται ωστόσο, πως τα τελευταία χρόνια, αλλάζουν κάποιες από τις συνήθειες
τους και παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες
και προκλήσεις στην αγορά. Παρόλο που
ως τώρα η συμπεριφορά των Ιαπώνων καταναλωτών ήταν αρκετά διαφοροποιημένη
από των υπολοίπων λαών, φαίνεται πως
πλέον μοιάζουν αρκετά με τους Αμερικάνους και Ευρωπαίους αγοραστές. Ενώ μέχρι πρότινος ήταν πρόθυμοι να πληρώσουν
παραπάνω για ποιοτικά προϊόντα, πλέον
στοχεύουν σε φθηνότερες αγορές. Αυτή η
στάση πιθανολογείται να συνεχιστεί ακόμα
και αν υπάρξει σημαντική οικονομική ανάπτυξη στη χώρα, καθώς δεν οφείλεται μόνο
σε οικονομικούς λόγους, αλλά και στην εμφάνιση μίας λιγότερο υλιστικής γενιάς. Οι
Ιάπωνες καταναλωτές δεν αλλάζουν μόνο
τα προϊόντα που αγοράζουν αλλά και τον
τρόπο με τον οποίο καταναλώνουν. Συγκεκριμένα, είναι πρόθυμοι να επισκεφθούν
εμπορικά κέντρα και εξειδικευμένα καταστήματα εάν προσφέρουν διασκεδαστικές
εμπειρίες αγορών. Τα εκπτωτικά καταστήματα και τα προϊόντα με δική τους ετικέτα,
έχουν κερδίσει σημαντικό μερίδιο αγοράς.
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Τάσεις
Η εμφάνιση της πανδημίας του COVID
– 19 σε συνδυασμό με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες καταναλωτικές συνήθειες δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγορά της
Ιαπωνίας. Προκειμένου λοιπόν να ανταπεξέλθουν στον αυξανόμενο ανταγωνισμό οι
εταιρείες, πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή
επαγρύπνηση για τις τελευταίες εξελίξεις
και τις νέες τάσεις που δημιουργούνται
στην αγορά.
Στη συνέχεια παρατίθενται ορισμένες
από τις πιο αξιοσημείωτες τάσεις που κυριαρχούν στην αγορά, ή που πρόκειται να
κυριαρχήσουν προσεχώς.
Κατ’ αρχάς η τηλεργασία έχει οδηγήσει
στη επιθυμία δημιουργίας ενός άνετου

χώρου διαβίωσης και εργασίας στο σπίτι.
Αυτό προτρέπει τις επιχειρήσεις να προσφέρουν είδη υψηλής ποιότητας (έπιπλα,
φωτισμός κλπ.), για τη δημιουργία ενός
μοντέρνου χώρου συν-διαβίωσης και εργασίας, τόσο για όσους μένουν μόνοι τους,
όσο και για οικογένειες.
Η εμφάνιση της πανδημίας αύξησε επίσης την ευαισθητοποίηση για την υγεία και
τον υγιεινό τρόπο ζωής στην Ιαπωνία. Παρόλο που είχαν ήδη επίγνωση της υγείας,
δίνουν ιδιαίτερη έμφαση πλέον στην πρόληψη. Πολλοί καταναλωτές βασίζονται σε
ψηφιακές λύσεις αυτο-φροντίδας, αυξάνοντας τη ζήτηση για τρόφιμα που ενισχύουν το ανοσοποιητικό, για συμπληρώματα
διατροφής κ.α.

Επίσης, η βιωσιμότητα αποτελεί μία
λέξη που χαρακτηρίζει σε σημαντικό βαθμό τις καταναλωτικές προτιμήσεις τα τελευταία χρόνια, ενώ πρόκειται να αποκτήσει ακόμα περισσότερο ενδιαφέρον στο
άμεσο μέλλον. Οι καταναλωτές νοιάζονται
για το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της
παραγωγής του προϊόντος που πρόκειται
να καταναλώσουν, διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στην τελική τους απόφασή.
Υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα
απόβλητα τροφίμων, για τα προβλήματα
που προκαλούν οι πλαστικές σακούλες
κ.α., επιδρώντας έτσι στην τελική επιλογή
του αγοραστή. Η ηθική κατανάλωση αναμένεται να κερδίσει την προσοχή όλων των
αγοραστών. Για το λόγο αυτό, προκειμένου
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να προσαρμοστούν οι εταιρείες στα νέα
αυτά δεδομένα, προσφέρουν ολοένα και
περισσότερα eco-friendly προϊόντα.
Επιπλέον, η επιτάχυνση της ψηφιοποίησης έχει αλλάξει τα καταναλωτικά πρότυπα στην παγκόσμια αγορά συνεπώς και
στην Ιαπωνία, οπού η ψηφιοποίηση επιταχύνεται με γοργούς ρυθμούς. Συγκεκριμένα στο 94% έφτασε το ποσοστό σύνδεσης
στο διαδίκτυο, ενώ με την εμφάνιση του
COVID – 19, οι καταναλωτές εμπιστευτήκαν ακόμα παραπάνω το διαδίκτυο καθώς
αύξησαν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές
τους (επέκταση ψηφιακών πληρωμών,
αγορές μέσω διαδικτύου κλπ.)
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Social Media στην Ιαπωνία

Δημογραφικά στοιχεία χρηστών

YouTube

Η Ιαπωνία, ως μία από τις πιο πλούσιες
και δημοφιλείς χώρες στον κόσμο θεωρείται μία αρκετά προσοδοφόρα αγορά, χάρη
στην τεχνολογική της εξέλιξη και την καινοτομία της. Παρόλο που το 33% του πληθυσμού της είναι άνω των 65, παραμένει
μία ακμάζουσα αγορά, κυρίως όσον αφορά
στο ηλεκτρονικό εμπόριο, στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και στα κοινωνικά δίκτυα.
Όμως καλύτερα ας μιλήσουμε με αριθμούς!
 Το 93% του πληθυσμού της έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.
 Το 63% του πληθυσμού της χρησιμοποιεί τα social media.
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Οι σημαντικότερες και πιο γνωστές πλατφόρμες που χρησιμοποιούν οι χρήστες
στην Ιαπωνία είναι οι παρακάτω:

Το YouTube είναι μία από τις κορυφαίες
πλατφόρμες στην Ιαπωνία και επικεντρώνεται στους χρήστες που δημιουργούν και
καταναλώνουν περιεχόμενο, δίνοντάς τους
τη δυνατότητα να αλληλοεπιδρούν και να
επικοινωνούν μεταξύ τους. Φαίνεται πως
οι νέες γενιές απομακρύνονται από την
τηλεόραση και επιλέγουν ολοένα και πε-

LINE

Δημογραφικά στοιχεία χρηστών

Η LINE είναι η εφαρμογή που χρησιμοποιούν οι Ιάπωνες για την ανταλλαγή μηνυμάτων. Οι χρήστες της αποτελούν σχεδόν το 70% του συνολικού πληθυσμού της
Ιαπωνίας, ενώ το 85% αυτών είναι ενεργοί
καθημερινά. Παρόλο που η κύρια δραστηριότητα της συγκεκριμένης πλατφόρμας
είναι η επικοινωνία και η αλληλεπίδραση
των χρηστών και όχι η κοινή χρήση περιεχομένου, η LINE θα μπορούσε να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ των
επιχειρήσεων και των καταναλωτών, μέσω
διαφημίσεων και άμεσων μηνυμάτων.
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ρισσότερο τις διαδικτυακές πλατφόρμες
όπως το YouTube, οδηγώντας έτσι σε μεγάλη αύξηση των χρηστών του. Αυτό, σε
συνδυασμό με την πανδημία που ξέσπασε το 2020 και το lockdown που επέφερε, είχε ως απόρροια το YouTube, κατά το
περασμένο έτος, να αποκτήσει πάνω από 3
εκατ. νέους χρήστες.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ =
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Twitter

Δημογραφικά στοιχεία χρηστών

To Twitter είναι ένα σχετικά δημοφιλές μέσο στην Ιαπωνία, ωστόσο η άνοδος άλλων πλατφορμών, πιο ελκυστικών
και διασκεδαστικών φαίνεται πως έχει
επηρεάσει την χρήση του. Το 2020 πρέκυψαν σημαντικές αλλαγές στη ζήτηση
του Twitter, όπως είναι η αύξηση των
γυναικών χρηστών, και των νέων, ηλι-

κιάς 20 ετών. Προβλέπεται το Twitter
να παραμείνει και το 2021 στις περιζήτητες εφαρμογές της Ιαπωνίας, κυρίως
λόγω της εύκολης ανταλλαγής ειδήσεων
και πληροφοριών. Τα επόμενα χρόνια
όμως, υπάρχει πιθανότητα να επισκιαστεί από αναδυόμενες εφαρμογές όπως
το TikTok.

Facebook

Δημογραφικά στοιχεία χρηστών

Το Facebook είναι από τα μεγαλύτερα
«παραδοσιακά» μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Ιαπωνίας, ωστόσο σιγά σιγά
χάνει όλο και περισσότερο τη δημοτικότητά του. Παρατηρείται πως το Facebook
στην Ιαπωνία χρησιμοποιείται από πολλές μάρκες, είτε για να αυξήσουν την
αναγνωρισιμότητά τους και τα θετικά
σχόλια, είτε για διαφημίσεις επί πληρωμή. Επίσης, επικρατεί η τάση οι μάρκες

να προωθούν το περιεχόμενό τους και
να αποκτούν δυνητικούς πελάτες μέσω
email marketing. Οι προβλέψεις για το
2021 είναι πως το Facebook θα έχει όλο
και λιγότερους νέους χρήστες, ωστόσο
πιθανότατα να συνεχίσει να λειτουργεί
ως ένα εργαλείο απόδειξης ποιότητας,
καθώς οι κριτικές και οι αξιολογήσεις
του Facebook μπορούν να επηρεάσουν
την απόφαση αγοράς.

Δημογραφικά στοιχεία χρηστών

Instagram
Το Instagram είναι μία από τις ταχύτερα
αναπτυσσόμενες πλατφόρμες κοινωνικής
δικτύωσης, με τους χρήστες της Ιαπωνίας να είναι οι πιο ενεργοί στον κόσμο.
Το 65% των χρηστών των social media
υποστηρίζουν πως τείνουν να χρησιμο-
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ποιούν περισσότερο το Instagram, ενώ οι
περισσότεροι δηλώνουν πως οδηγούνται
σε αγορές online προϊόντων που είδαν
στο Instagram. To 2021 προβλέπεται να
υπάρξει μάχη ανάμεσα στο Instagram και
στο TikTok για την κυριαρχία.
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TikTok

Google VS Yahoo!

Το TikTok φαίνεται η επόμενη κυρίαρχη πλατφόρμα κοινωνικών μέσων
στην Ιαπωνία με τεράστια δυνατότητα
ανάπτυξης. Το περιεχόμενο του TikTok
είναι διασκεδαστικό, συνεπώς, οποιοδήποτε περιεχόμενο που θεωρείται

προωθητικό και στοχεύει στην πώληση, μπορεί να μη γίνει δεκτό. Οι μάρκες
που θέλουν να προωθηθούν μέσω του
TikTok θα πρέπει να εστιάσουν στις τάσεις που ορίζονται από τις προτιμήσεις
των χρηστών.

Όσον αφορά στην δημοφιλή μηχανή
αναζήτησης, η Iαπωνία είναι από τις λίγες χώρες, όπου η Google δεν κατέχει το
90% του μεριδίου. Στην Ιαπωνία η Google
κατέχει το 77% της αγοράς ενώ το 18%
ανήκει στη Yahoo! Japan. Η συγκεκριμένη
μηχανή παρέχει στους χρήστες της πολλές

/
παραπάνω υπηρεσίες από την απλή αναζήτηση, όπως για παράδειγμα ειδήσεις,
καιρικές συνθήκες ακόμα και δυνατότητα
ePayment. Η Yahoo! Japan και η Google
χρησιμοποιούν τον ίδιo αλγόριθμο, συνεπώς, οποιαδήποτε βελτιστοποίηση ή αναβάθμιση αφορά και τις 2 πλατφόρμες.

Δημογραφικά στοιχεία χρηστών

Business Ethics

Ενεργοί χρήστες ανά μέσο κοινωνικής δικτύωσης
στην Ιαπωνία μηνιαίως (σε εκατ.)

Η επιχειρηματική σκηνή της Ιαπωνίας
έχει έθιμα και κανόνες που διαφέρουν
πολύ από αυτά που είναι συνηθισμένοι
οι κάτοικοι των άλλων χωρών. Οι Ιάπωνες δίνουν μεγάλη αξία στο σεβασμό και
στους κανόνες. Η επιτυχία στη συγκεκριμένη χώρα είναι απόρροια της σκληρής
δουλειάς και της σεμνότητας. Ωστόσο, καμία επιτυχία δεν καρπώνεται από κάποιον
ατομικά, καθώς οι Ιάπωνες δίνουν μεγάλη
έμφαση στην ομαδική εργασία και στους
δεσμούς με τους συναδέλφους τους.
Επίσης, στην Ιαπωνία επικρατεί η φιλοσοφία πως η δουλειά είναι πάνω από
όλα, μία φιλοσοφία που έχει ριζώσει στην
κουλτούρα των ιαπωνικών επιχειρήσεων, καθώς οι άνθρωποι από πολύ παλιά
εργάζονταν πάρα πολλές ώρες, δίνοντας
προτεραιότητα στην εργασία τους και παραμελώντας την προσωπική τους ζωή. Η
φιλοσοφία αυτή έχει αρχίσει να αλλάζει
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τα τελευταία χρόνια, χάρη στους νέους, οι
οποίοι πλέον επιλέγουν να εξισορροπήσουν την εργασία και την προσωπική τους
ζωή.
Σημαντικό χαρακτηριστικό για τις επιχειρήσεις της Ιαπωνίας είναι επίσης ο
σεβασμός και η ευγένεια σε κάθε περίπτωση. Ακόμα και σε άβολες στιγμές οι
Ιάπωνες αποφεύγουν να δείξουν την αμηχανία τους. Η φιλοσοφία τους πρεσβεύει
ότι θα πρέπει να διατηρείται η αρμονία
και ένα ειρηνικό περιβάλλον.
Μία ακόμα σημαντική εθιμοτυπία της
Ιαπωνίας είναι η φιλική συζήτηση πρίν
από κάθε επαγγελματική συνάντηση,
για να σπάσει ο πάγος. Θα ήταν μεγάλο
μειονέκτημα για κάποιον να μιλήσει κατευθείαν για τις επιχειρήσεις και την εργασία του, ακόμα και αν είναι επαγγελματική η συνάντηση.
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Ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις

σχέση με το 2019 που η αξία του άγγιζε
μόλις τα €5,57 εκατ.
Σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης έχουν παρουσιάσει επίσης και οι μηχανικές συσκευές και τα μέρη αυτών, έχοντας σημειώσει μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης το
διάστημα 2013 – 2020, 43,5%.
Τα υπόλοιπα προϊόντα που εξάγει διαχρονικά η Ελλάδα προς την Ιαπωνία είναι
το βαμβάκι, ο καπνός και το αλουμίνιο.

Η Ιαπωνία είναι ένας από τους οικονομικούς γίγαντες του κόσμου, που βρίσκεται
πίσω από την Κίνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες στην παγκόσμια οικονομική κατάταξη. Η Ελλάδα και η Ιαπωνία απολαμβάνουν
μια ισχυρή και συμπληρωματική εμπορική σχέση εδώ και 112 χρόνια και πλέον
εισέρχονται σε μία νέα εποχή, μια εποχή
αλλαγών στην παγκόσμια οικονομία, αλλαγών που δημιουργούν νέους δρόμους
συνεργασίας και ταυτόχρονα διευκολύνουν
την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομικής
διπλωματίας, καθώς οι προϋποθέσεις για
την προσέλκυση ξένων επενδύσεων έχουν
διαμορφωθεί, και η εικόνα της χώρας
στην διεθνή σκηνή έχει αλλάξει. Η Ιαπωνία σήμερα, είναι ανοιχτή στον ξένο ανταγωνισμό και καλωσορίζει τις άμεσες ξένες
επενδύσεις. Η οικονομία της διακρίνεται
και για τη ύπαρξη διαθέσιμων επενδυτικών κεφαλαίων και οι επιχειρήσεις της
για την ενεργητική αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών σε όλο τον κόσμο.
Οι ευκαιρίες που
την επιχειρηματική
Ιαπωνία εκτείνονται
της όρια. Η Ιαπωνία
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παρουσιάζονται με
δραστηριότητα στην
πέρα από τα εθνικά
είναι ο μεγαλύτερος

επενδυτής στη Νοτιοανατολική Ασία και
πολλές από τις επιχειρήσεις της έχουν
σημαντική παρουσία σε τρίτες αγορές.
Ως εκ τούτου, η συνεργασία με έναν ιαπωνικό επιχειρηματικό εταίρο ή η ένταξη
στις αλυσίδες εφοδιασμού της ιαπωνικής
αγοράς μπορούν να ευνοήσουν τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Όσον αφορά τις υπηρεσίες που εξάγει οι
Ελλάδα, φαίνεται πως το 2018, η συνολική αξία των εξαγόμενων υπηρεσιών άγγιξε τα €182,11 εκατ., με τις μεταφορές να
κατέχουν την πρώτη θέση, καθώς έφτασαν
τα €166,17 εκατ. Οι συνολικές εξαγωγές
υπηρεσιών σημείωσαν σημαντική άνοδο

από το 2018, συγκεκριμένα αυξήθηκαν
κατά 22,4%. Άλλες υπηρεσίες που εξάγει
η Ελλάδα προς την Ιαπωνία είναι οι υπηρεσίες και οι τηλεπικοινωνίες.
Ωστόσο, είναι φανερό πως η Ελλάδα δεν
εκμεταλλεύεται πλήρως τις εξαγωγικές
της δυνατότητες προς την Ιαπωνία. Μέσω
του εργαλείου που προσφέρεται από το
ITC, το ITC Export Potential Map, μπορεί
να προσδιοριστεί η δυναμικότητα των εξαγωγών της Ελλάδας, βάσει των συνθηκών
ζήτησης της Ιαπωνίας, της προσφοράς και
τις διμερείς σχέσεις των 2 χωρών.
Στο παρακάτω διάγραμμα, γίνεται ανάλυση των επικαιροποιημένων δεδομένων
που συλλέχθηκαν από το ITC, όσον αφορά
την δυναμικότητα των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ιαπωνία.

Ανεκμετάλλευτη δυναμικότητα ελληνικών εξαγωγών
προς Ιαπωνία (σε εκατ. €)

Όπως προαναφέραμε, οι εμπορικές
σχέσεις Ελλάδας – Ιαπωνίας υπάρχουν
πάνω από έναν αιώνα, συνεπώς η Ιαπωνία είναι σημαντικός εξαγωγικός εταίρος
για την Ελλάδα. Πιο αναλυτικά την περίοδο 2013 – 2020 έχουν παρουσιάσει σημαντική ανάκαμψη οι ελληνικές εξαγωγές προς τη συγκεκριμένη χώρα, ύψους
677%, καθώς από €45,6 εκατ. το 2013,
έφτασαν στα €354,7 εκατ. το 2020.
Φαίνεται πως τα φαρμακευτικά προϊόντα
αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα εξαγωγικά αγαθά προς την Ιαπωνία, με μέσο
ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 684%. Η μεγαλύτερη άνοδος σημειώθηκε το 2020, αφού η
αξία των φαρμακευτικών προϊόντων που
εξήχθησαν το 2020 ήταν €233,5 εκατ., σε
=
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Τα φαρμεκευτικά προϊόντα κατέχουν την
πρώτη θέση καθώς οι εισαγωγές από την
Ελλάδα είναι €4,84 εκατ., ενώ η ανεκμετάλλευτη δυνατότητα εξαγωγών είναι €9 εκατ.
Ακολουθεί το ελαιόλαδο, με τις εισαγωγές από την Ελλάδα να φτάνουν στα €3,82
εκατ. ενώ η ανεκμετάλλευτη δυνατόττα είναι €2,38 εκατ.
Όσον αφορά το τυρί, φαίνεται πως η
ανεκμετάλλευη δυνατότητα εξαγωγών σε
αυτό το προϊόν είναι αρκετά μεγάλη, καθώς το δυναμικό εξαγωγών της Ελλάδας
προς την Ιαπωνία είναι €4,41 εκατ., ενώ οι
εξαγωγές της φτάουν μόλις τα €334,1 χιλ.
Αναφορικά με το ακατέργαστο αλουμίνιο, η δυναμικότητα είναι €4,24 εκατ., καθώς οι εξαγωγές τις Ελλάδας είναι μόνο
€169,7 χιλ.

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

Μηδενικές είναι οι εξαγωγές των ακτινιδίων, του υδροξειδίου του αργιλίου και
των πορτοκαλιών με τη δυναμικότητα των
εξαγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων
να φτάνει στα €3,14 εκατ., €1,27 εκατ. και
€1,1 εκατ. αντιστοιχα.

Συμπεράσματα

Όσον αφορά τις ελιές, η δυναμικότητα
των εξαγωγών είναι €1,02 εκατ. ενώ οι
εξαγωγές της Ελλάδας προς την Ιαπωνία
είναι €322,4 χιλ.
Το βαμβάκι είναι ένα από τα βασικά εξαγωγικά προϊόντα της Ελλάδας προς την Ιαπωνία, συνεπώς η δυναμικότητα είναι μόλις €90,8 χιλ.
Τέλος, οι συνολικές εξαγωγές της σταφίδας είναι €57,7 χιλ, ενώ η δυναμικότητα
του συγκεκριμένου προϊόντος φτάνει τις
€839,5 χιλ.

Όπως γίνεται αντιληπτό η αγορά της Ιαπωνίας είναι μία από τις πιο ενδιαφέρουσες και ελκυστικές αγορές στις οποίες θα
μπορούσε να διεισδύσει η Ελλάδα. Η ανεπτυγμένη οικονομία της, σε συνδυασμό με
τις δυνατότητες εξέλιξής της, μπορούν να
προσφέρουν αμέτρητες ευκαιρίες στις ελληνικές επιχειρήσεις, καθώς μέχρι τώρα
αυτές δεν έχουν ιδιαίτερη παρουσία στην
συγκεκριμένη αγορά.
Ωστόσο, μετά από την ανάλυση του ιαπωνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος,
φαίνεται πως υπάρχουν μεγάλες διαφορές
στην κουλτούρα του συγκριτικά με τις δυτικές χώρες, γι’ αυτό θα πρέπει να υπάρξει προσεκτική προσέγγιση.
Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι Ιάπωνες επιχειρηματίες είναι πολύ επιφυλακτικοί στη
δημιουργία σχέσεων, συνεπώς χρειάζεται
πολύς χρόνος και μεγάλη προσπάθεια για
την σύναψησυμφωνιών. Παρόλ’ αυτά, αν
κλείσουν μία συμφωνία παραμένουν από-
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λυτα πιστοί και δύσκολα αλλάζουν τους
συνεργάτες τους. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό για τις ελληνικές επιχιερήσεις που
θέλουν να εισέλθουν στην ιαπωνική αγορά
να προσαρμοστούν σε αυτές τις ιδιαιτερότητες της κουλτούρας τους και να χαράξουν συγκεκριμένη στρατηγική, η οποία
θα σέβεται αυτήν τη φιλοσοφία. Θα πρέπει
να δώσουν μεγάλη έμφαση στις διαπραγματεύσεις με τους δυνητικούς συνεργάτες
τους και να επιδιώξουν τη δημιουργία φιλικών σχέσεων με απώτερο σκοπό μία μακροχρόνια συνεργασία.
Τέλος, οι Ιάπωνες είναι αρκετά πελατοκεντρικοί, θέτοντας ως προτεραιότητα
την ικανοποίση των καταναλωτών, καθώς
όπως αναφέρθηκες είναι ιδιαίτερα απαιτητικοί. Η ποιότητα για αυτούς να είναι
το Α και το Ω. Ως εκ τούτου, οι ελληνικές
επιχειρήσεις οφείλουν να εστιάσουν στην
ιαπωνική αγορά με συγκεκριμένα προϊόντα και με την κατάλληση στρατιγική να
προωθήσουν την ποιότητα και την μοναδικότητά τους.
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Top 10 Εξαγωγικά προϊόντα (2013 – 2020), σε χιλ. €
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Παρασκευάσματα
λαχανικών,
φρούτων, ξηρών
καρπών

Βαμβάκι

€9.568

€8.874

Αλουμίνιο

Ζωικά η
φυτικά έλαια
και λίπη

€3.261

€3.030

Παρασκευάσματα
δημητριακών,
αλεύρων, αμύλου
ή γάλακτος

Φαρμακευτικά
Προιόντα

Βάτες, τσόχα και
μη υφασμένα
ειδικά νήματα,
κορδόνια, σχοινιά
και καλώδια

€2.888

€1.275

€1.207

Μηχανήματα,
μηχανικές
συσκευές,
πυρηνικοί
αντιδραστήρες,
λέβητες
€747

Ηλεκτρικά
μηχανήματα
και
εξοπλισμός

Καπνός

€355

€33

Βαμβάκι

Παρασκευάσματα
λαχανικών, φρούτων,
ξηρών καρπών

Αλουμίνιο

Ζωικά η φυτικά
έλαια και λίπη

Παρασκευάσματα
δημητριακών,
αλεύρων, αμύλου ή
γάλακτος

Μηχανήματα,
μηχανικές
συσκευές, πυρηνικοί
αντιδραστήρες,
λέβητες

Βάτες, τσόχα
και μη υφασμένα
ειδικά νήματα,
κορδόνια, σχοινιά
και καλώδια

Φαρμακευτικά
Προιόντα

Ηλεκτρικά
μηχανήματα και
εξοπλισμός

Καπνός

€12.877

€5.906

€3.923

€3.607

€2.443

€2.334

€1.107

€695

€198

€20

Βαμβάκι

Παρασκευάσματα
λαχανικών, φρούτων,
ξηρών καρπών

Αλουμίνιο

Ζωικά η φυτικά
έλαια και λίπη

Μηχανήματα, μηχανικές
συσκευές, πυρηνικοί
αντιδραστήρες, λέβητες

Παρασκευάσματα
δημητριακών,
αλεύρων, αμύλου ή
γάλακτος

Βάτες, τσόχα
και μη υφασμένα
ειδικά νήματα,
κορδόνια, σχοινιά
και καλώδια

Ηλεκτρικά
μηχανήματα και
εξοπλισμός

Φαρμακευτικά
Προιόντα

Καπνός

€23.125

€6.831

€5.737

€4.164

€3.302

€2.627

€1.551

€1.073

€793

€31

Αλουμίνιο

Παρασκευάσματα
λαχανικών, φρούτων,
ξηρών καρπών

Βαμβάκι

Φαρμακευτικά
Προιόντα

Ζωικά η φυτικά
έλαια και λίπη

Παρασκευάσματα
δημητριακών,
αλεύρων, αμύλου
ή γάλακτος

Μηχανήματα, μηχανικές
συσκευές, πυρηνικοί
αντιδραστήρες, λέβητες

Ηλεκτρικά
μηχανήματα
και
εξοπλισμός

Βάτες, τσόχα και
μη υφασμένα ειδικά
νήματα, κορδόνια,
σχοινιά και καλώδια

Καπνός

€7.889

€7.769

€6.526

€6.487

€3.932

€3.090

€3.052

€1.675

€1.356

€-

Φαρμακευτικά
Προιόντα

Βαμβάκι

Αλουμίνιο

Παρασκευάσματα
λαχανικών, φρούτων,
ξηρών καρπών

Ζωικά η φυτικά
έλαια και λίπη

Παρασκευάσματα
δημητριακών, αλεύρων,
αμύλου ή γάλακτος

Μηχανήματα, μηχανικές
συσκευές, πυρηνικοί
αντιδραστήρες, λέβητες

Βάτες, τσόχα και
μη υφασμένα ειδικά
νήματα, κορδόνια,
σχοινιά και καλώδια

Ηλεκτρικά
μηχανήματα και
εξοπλισμός

Καπνός

€11.226

€10.362

€10.028

€7.606

€3.812

€3.020

€2.784

€2.090

€1.719

€-

Καπνός

Αλουμίνιο

Παρασκευάσματα
λαχανικών, φρούτων,
ξηρών καρπών

Βαμβάκι

Φαρμακευτικά
Προιόντα

Ζωικά η φυτικά
έλαια και λίπη

Μηχανήματα, μηχανικές
συσκευές, πυρηνικοί
αντιδραστήρες, λέβητες

Παρασκευάσματα
δημητριακών,
αλεύρων, αμύλου
ή γάλακτος

€65.970

€8.640

€7.160

€7.099

€6.928

€4.478

€3.423

€2.711

Καπνός

Αλουμίνιο

Βαμβάκι

€90.627

€9.457

€9.128

€7.398

€5.579

Παρασκευάσματα
λαχανικών, φρούτων,
ξηρών καρπών

Φαρμακευτικά
Προιόντα

Μηχανήματα,
μηχανικές
συσκευές, πυρηνικοί
αντιδραστήρες, λέβητες
€4.850

Ζωικά η φυτικά έλαια
και λίπη

€3.912

Παρασκευάσματα
δημητριακών,
αλεύρων, αμύλου ή
γάλακτος
€2.849

Βάτες, τσόχα και
μη υφασμένα ειδικά
νήματα, κορδόνια,
σχοινιά και καλώδια

Ηλεκτρικά
μηχανήματα
και
εξοπλισμός

€1.720

Βάτες, τσόχα και
μη υφασμένα ειδικά
νήματα, κορδόνια,
σχοινιά και καλώδια
€2.201

Φαρμακευτικά
Προιόντα

Καπνός

Αλουμίνιο

Παρασκευάσματα
λαχανικών, φρούτων,
ξηρών καρπών

Βαμβάκι

Μηχανήματα, μηχανικές
συσκευές, πυρηνικοί
αντιδραστήρες, λέβητες

Παρασκευάσματα
δημητριακών, αλεύρων,
αμύλου ή γάλακτος

Ζωικά η φυτικά
έλαια και λίπη

Βάτες, τσόχα και
μη υφασμένα ειδικά
νήματα, κορδόνια,
σχοινιά και καλώδια

€233.524

€71.427

€8.853

€6.312

€5.294

€4.972

€3.661

€3.390

€2.334

€855

Ηλεκτρικά
μηχανήματα
και
εξοπλισμός
€1.698

Ηλεκτρικά
μηχανήματα
και εξοπλισμός

€1.992
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