Japonia
日本国(Nipon-koku)- japoneză
Numele de "Japonia" derivă din chinezescul "Cipangu", iar
"Nihon" și "Nippon" sunt adesea traduse drept "Țara Soarelui
Răsare"

- relief: predominant muntos, cu 25 de vârfuri
ce depășesc 3000m; cel mai înalt punct este
Muntele Fuji, 3776m; activitatea seismică este
puternică, datorită mișcării plăcilor tectonice și
prezenței a 50 de vulcani activi
- clima: temperată-rece, în nord, cu ierni aspre,
iar în sud este subtropicală

Capitala și cel mai mare oraș al Japoniei - cea
mai mare zonă metropolitană din lume –Tokyo13,617,445 loc. - metropola, 37,800,000 loc. - zona
metropolitană; densitate –6,224.66 loc./km2 metropolă, 2,662/km2 - zona metropolitană
Alte mari orașe Keihanshin (Kobe-Kyoto-Osaka) 19,3 milioane loc., Nagoya - 9,1 mil. locc., Fukuoka
- 5,5 mil. Loc., Shizuoka, Sapporo, Sendai,
Hiroshima, Utsunnomiya, Okayama - între 2,7 și 1,6
mil. loc. Fiecare.

Populație: 126,702,133 locuitori(est. iulie 2016 –
CIA World Factbook)

Suprafață: 377,915km

Componența etnică: omogenitate etnică
covârșitoare, 98,5% din populație fiind de
origine japoneză; minorități: în special coreeni
și chinezi

Apartenența confesională: șintoism 79,2%,
2

Densitatea populației: 336 loc./km2– 2016
Unități administrative – 47 de prefecturi: Aichi,
Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka,
Fukushima, Gifu, Gunma, Hiroshima, Hokkaido,
Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa,
Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kumamoto, Kyoto,
Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagano, Nagasaki, Nara,
Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Saga,
Saitama, Shiga, Shimane, Shizuoka, Tochigi,
Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama,
Yamagata, Yamaguchi, Yamanashi

Geografie și climă:
-localizare: arhipelag din Estul Asiei, format din
patru insule majore: Honshu, Hokkaido, Kyushu,
Shikoko
- vecini: Marea Japoniei + Coreea de Sud, Coreea
de Nord, China, Fed. Rusă(V), Marea Okhotsk (N),
Oceanul Pacific (E), Marea Chinei de Est, Taiwan
(S).

budhism 66,8% (multe persoane practică ambele
religii), creștinism 1,5%, altele 7.1% (2012)

Ziua națională și alte sărbători
importante:
•
•
•

11 februarie – întronarea primului
împărat, Jimmu (660 î.Hr)
23 decembrie – ziua de naștere a
împăratului Akihito
29 aprilie – 05 mai – săptămâna de aur,
în care se celebrează mai multe
sărbători, inclusiv adoptarea pe 3 mai
1947 a Constituției

Limbi: japoneza
Formă

de

guvernământ:

monarhie

constituțională parlamentară
Dreptul la vot – 18 ani, sufragiu universal

Conducere actuală (iunie 2017):
•
•

Împărat:AKIHITO (ian. 1989)
Prim-ministru: Shinzo ABE (dec. 2012)

Repere istorice: în Japonia au fost descoperite printre cele mai vechi artefacte ceramice din lume; primul
împărat al Japoniei a fost Jimmu, în 660 î.Hr; accesiunea sa la tron este sărbătorită pe 11 februarie drept
Ziua Întemeierii Naționale; budismul a fost introdus în Japonia prin regatul Baekje din Coreea, însă formele
locale de budism au fost influențate mai ales de China; sec VIII d.Hr (perioada Nara) a fost marcat de
prezența unui stat centralizat, coagulat în jurul Curții Imperiale; perioada Heian (794-1185) a fost
caracterizată de înflorirea culturii autohtone, în special în domeniul literar; în epoca medievală, și-a făcut
apariția și a ajuns să domine o nouă clasă de războinici, samuraii; timp de aproape șase secole (1186-1868),
shogunatele au fost forma esențială de organizare a Japoniei; deși erau numiți de împărat, shogunii (dictatori
militari) erau cei care aveau controlul asupra țării; în sec. XV-XVI, a avut loc un război civil între diversele
facțiuni feudale (perioada Sengoku); 1868 - începe era Meiji, cu restaurarea puterii monarhului,
industrializare și deschiderea către comerțul exterior; se declanșează confruntări cu China și Rusia; după ce
cucerise mare parte din Asia de SE, începând cu 1931, în dec. 1941, Japonia atacă baza americană Pearl
Harbour și astfel provoacă intrarea SUA în cel de-al doilea război mondial; pe 6 și 9 august 1945, sunt lansate
bombe atomice la Hiroshima și Nagasaki, care duc la înfrângerea Japoniei și a Axei; 1947 - Japonia adoptă
o nouă constituție, al cărei art. 9 interzice războiul și adoptă o formulă pacifistă pentru relațiile
internaționale, articol care este pus sub semnul întrebării în prezent.

Moneda și paritate: Yen japonez - ¥ (1 RON = 27.25 YEN) - 23 iunie 2017
Economie: PIB – 5,4 trilioane $ (PPC), 4,8 trilioane $ (nominal) – proiecții 2017; PIB/locuitor: 42,860 $
(PPC), 38,281 $(nominal) - proiecții 2017; forța de muncă – 65,93 milioane - 2016, rata șomajului – 3,2% 2016, populație sub limita sărăciei – 16,1% - 2013; Japonia are a treia economie din lume din punctul de
vedere al PIB-ului nominal și a patra pentru PPC; cunoscută pentru capacitatea sa industrială și pentru
producția de mașini, electronice, nave, substanțe chimice, dar și pentru 15% din captura de pește din lumea
întreagă; revenirea spectaculoasă în urma distrugerilor provocate de al doilea război mondial a fost denumită
"miracolul japonez", creșterea economică anuală fiind de peste 10% în anii '60, 5% în anii '70, 4% în anii '80;
anii 90 au fost marcați de colaps, creștere a datoriei publice (peste 200% din PIB, cea mai mare din lume) și
recesiune; criza demografică este și ea o amenințare reală pentru viitorul economiei japoneze; de
asemenea, există o dependență energetică externă datorită lipsei de resurse naturale și încetinirii folosirii
energiei nucleare în urma dezastrului de la Fukushima din 2011; un domeniu economic ce are o importanță
crescută este turismul, care a cunoscut o creștere importantă în ultimii ani - în 2016, Japonia a fost vizitată
de peste 24 de milioane de turiști străini.
Branduri: Toyota, Honda, Nissan, Mitsubishi, Sony, Toshiba, Fujitsu, Panasonic, Canon, Hitachi
Domenii: servicii (71,1%), industrie (27,7%), agricultură (1,2%) – 2016
Comerț: export - autovehicule, produse din fier și oțel, semiconductori, piese auto, mașini de producere a
energiei electrice, materiale plastice (SUA, China, Coreea de Sud, Hong Kong, Tailanda -2015); import –
petrol, gaz natural lichid, îmbrăcăminte, semiconductori, cărbune, aparate audio și vizuale (China, SUA,
Australia, Coreea de Sud - 2015).

Domenii ale identității naționale:
Patrimoniu cultural: cultura bogată a Japoniei a evoluat de-a lungul secolelor, incorporând multiple forme
de artă și tradiții: arhitectura tradițională bazată pe lemn și inspirată din budhism și șintoism, cermica și
textilele, fabricarea de săbii Katana, ikebana și aranjarea grădinilor, origami și ukiyo-e, dansuri tradiționale
și teatru (kabuki, noh, bunkaru, rakugo), ceremonia ceaiului; Japonia are numeroase festivaluri și sărbători,
printre cele mai faimoase fiind hanami, înflorirea cireșilor primăvara; Povestea lui Genji (sec. XII) este
considerat a fi primul roman din istorie; Hokusai (pictor din sec. XIX) este un reprezentant important al artei
japoneze; benzile desenate manga și transpunerea acestora pe ecran, prin anime, reprezintă elemente
culturale esențiale pentru Japonia sec. XX; de asemenea, karaoke a devenit cea mai populară formă de
divertisment din Japonia; J-pop și J-rock sunt fenomene muzicale locale, prin care artiștii japonezi au
preluat stiluri muzicale occidentale.

UNESCO: Japonia găzduiește 16 situri UNESCO, printre care se numără: castelul Himeji, monumentele
budhiste din zona Horyu-ji, monumentele istorice din Kyotoul antic, sanctuarul Itsukushima, monumentele
istorice din Nara antică, Memorialul Păcii de la Hiroshima.
Sport: sporturi tradiționale japoneze: sumo (practicat în ceremoniile șintoiste încă din perioada antică),
judo, kendo, karate, aikido, kemari; în sec. XIX au devenit populare sporturi occidentale precum baseball și
atletism; în 2002 Japonia și Coreea de Sud au găzduit Campionatul Mondial de Fotbal
Gastronomie: ingrediente tipice: orez sau tăiței, pește și alte produse marine, zarzavaturile; condimentele
principale sunt din soia, plante aromatice sau wasabi (hrean japonez), ghimbir, myoga; mâncăruri tipice:
sushi - pește crud, ramen - supă bazată pe tăiței, carne și diverse legume , tempura - fructe de mare sau
legume prăjite în aluat din ouă și făină, wagashi - dulciuri tipice; Ghidul Michelin (publicație-cheie în
domeniul serviciilor gastronomice și hoteliere) a acordat mai multe stele restaurantelor japoneze decât
celor din restul lumii.

Reprezentare în organizații internaționale: G-5, G-7, G-8, G-10, G-20 , , ONU + agențiile ONU, APEC,
ASEAN (partener de dialog), OSCE (partener), Consiliul Europei (observator), Fondul Monetar Internațional,
Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, Organizația Internațională a Muncii, Comitetul Olimpic
Internațional, Curtea Internațională de Justiție – acceptă jurisdicția Curții cu rezerve.

Istoric relații bilaterale cu România și protocol/acord educație:
•

•

1917 – stabilire relații diplomatice la nivel de legație; ridicate la nivel de ambasadă în 1959
1975 – schimb de scrisori între miniștrii de externe ai RSR și Japonia privind cooperarea în domeniul
culturii, educației și științei

Reprezentare diplomatică
1. În România:

Ambasada Japoniei în România
Ambasador extraordinar şi plenipotenţiar: Kisaburo ISHII
Adresa: Şos. Nicolae Titulescu, nr.4-8, Sector 1, 011141, Bucureşti
Telefon: (0040-21) 319.18.90/ 319.18.91
Fax: (0040-21) 319.18.95/ 319.18.96
Website: http://www.ro.emb-japan.go.jp/
E-mail: embassy@bu.mofa.go.jp

2. În Japonia:
Ambasada României în Japonia
Ambasador: doamna Svetlana-Tatiana IOSIPER
Adresa: 3-16-19, Nishi-Azabu, Minato-ku, Tokyo-to, 106-0031
Telefon: +81 3 3479 0311
Fax: +81 3 3479 0312
E-mail: tokyo@mae.ro
Web: http://tokyo.mae.ro/

Link-uri importante:
•
•
•
•
•

Casa Imperială- http://www.kunaicho.go.jp/eindex.html
Guvern - http://www.japan.go.jp/
Parlament (Dieta Națională) –http://www.sangiin.go.jp/eng/ și
http://www.shugiin.go.jp/internet/index.nsf/html/index_e.htm
Min. Educației, Culturii, Sport, Știință și Tehnologie - http://www.mext.go.jp/en/
MAE http://www.mofa.go.jp/

Universități:
•

The University of Tokyo -http://www.u-

SURSE:
•

tokyo.ac.jp/en/index.html
•
•
•
•
•
•

Keio University https://www.keio.ac.jp/en/
Kyoto University -http://www.kyotou.ac.jp/en
Osaka University -http://www.osakau.ac.jp/en
Tohoku University http://www.tohoku.ac.jp/en/
Nagoya University -http://en.nagoyau.ac.jp/
Tokyo Institute of Technology http://www.titech.ac.jp/english/
http://www.studyjapan.go.jp
/en/toj/toj0302e.html - programul de
burse al Guvernului Japoniei

•

•

•

•

CIA world factbook - https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html (economie, guvern, organizații internaționale, date statistice)
BBC country profile http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-14918801 (repere istorice și fotografia 1)
Wikipedia - versiunile în engleză
https://en.wikipedia.org/wiki/Japan și
română
https://ro.wikipedia.org/wi/Japonia(geografie
, istorie, cultură, fotografia 2)
MAE – https://www.mae.ro/bilateralrelations/2047#766(relații bilaterale +
reprezentare diplomatică)
uniRank http://www.4icu.org/jp/ universități

