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De ce Japonia?
◦ Conferința Global Summit of Women 2017 / Tokyo

◦ Tematică: Beyond Womenomics: Accelerating Access

◦ Vorbitori:  

◦ Shinzo Abe, prim ministru în 2017. În prezent prim ministru este Fumio Kishida
◦ Yuriko Koike, guvernator al Tokyo
◦ Foarte mulți reprezentanți ai mediului de afaceri [Denise Evans Vice President,  

Women and Diversity Marketing, IBM (U.S.); Robert High, Jr Chief Technology Officer, 
Watson Solutions & Vice President, IBM (U.S.); Ursula Schwarzenbart Chief Diversity 
Officer,  Daimler AG (Germany; Sung Joo Kim Chair, MCM Holdings AG (South 
Korea); etc.]



De ce Japonia?



De ce Japonia?
◦ Fascinantă

◦ Relativ necunoscută

◦ O cultură relativ atipică

◦ O poveste de succes atipică



Așteptări

◦ Evident subiective 

◦ Tradiție 
◦ Exotism
◦ Dependenți de muncă
◦ Supra-populați 
◦ Miracolul japonez 
◦ Calitate 

Realități

◦ La fel de subiective ca 
așteptările. Vedem ce 
suntem dispuși să 
vedem.

◦ Ghid către ce-i face pe 
japonezi JAPONEZI. 

◦ Politețe, ordine, 
curățenie, mâncare

◦ Cea mai politicoasă țară 
din lume. Cultura 
serviciilor. 





◦ Paul De Vries, journalist, 

Three of the motivating factors that induce 
Japanese nationals to adhere (to mask
wearing) are courtesy, obligation and 
shame. Courtesy is the willingness to act 
out of genuine concern for others. 
Obligation involves placing the needs of the 
group before those of oneself. Shame is fear 
of what others might think if one does not 
comply to group or societal norms. 

◦ https://www.japantimes.co.jp/opinion/
2020/05/22/commentary/japan-
commentary/covid-19-versus-japans-
culture-collectivism/#.Xs8o12j7TIU



https://japanobjects.com/features/japanese-authors



Realități - Exotism



Realități - Exotism 
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Tokyo – pe jos



Tokyo – pe jos



Realități – dependența de muncă

◦ Karoshi – moarte cauzată de extenuare 
prin muncă. 

◦ Orele suplimentare nu sunt chiar atât de 
extenuante. Dacă intri într-un birou cu 
oameni care stau la birou până la ora 1 
dimineața vezi că, de fapt, par să nu facă 
nimic. Explicația este că, pe de o parte, 
încearcă să păstreze aparentul 
devotament față de datorie, iar, pe de 
altă parte, casele japoneze sunt atât de 
mici încât așteaptă ca toți cei de acasă să 
fie în pat înainte de a putea să intre în 
casă. (Xenophobe’s Guide, p. 45)



Miracolul japonez
◦ Descrie creșterea extraordinară a 

economiei japoneze după 
devastarea țării în al doilea război 
mondial. Această creștere ar fi fost 
datorată unei combinații între 
investițiile americane imediat după 
război și reglementările guvernului 
japonez care a restricționat 
importurile și a promovat exporturile. 
Banca Japoniei a dat împrumuturi 
masive companiilor pentru a stimula 
investițiile private. Miracolul a durat 
până la criza financiară japoneză care 
a început în 1991.

Shinkanzen 1966



Kyoto



Concluzii

◦ O experiență fascinantă

◦ Am învățat despre japonezi, dar și despre români

◦ Modestia, politețea, cultura serviciilor, respectul pentru 
vârstnici, respectul pentru muncă și pentru educație  


