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1. Αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής 
τον Αύγουστο του 2009.   

 
H βιοµηχανική παραγωγή στη χώρα τον 
Αύγουστο του 2009 αυξήθηκε κατά 1,8% σε 
σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. 
Ειδικοί εδώ οικονοµολόγοι εκτιµούν ότι η 
βιοµηχανική παραγωγή θα συνεχίζει να 
αυξάνεται και προειδοποιούν ότι µόνο η 
εξασθένηση της εσωτερικής ζήτησης  µπορεί 
να αποτελέσει “ανασχετικό παράγοντα” για 
περαιτέρω σχετική αύξηση. 
 
Οι τοµείς που παρουσίασαν την µεγαλύτερη 
δυναµική ήσαν: αυτός του χάλυβα και του 
σιδήρου, του εξοπλισµού των µεταφορών, 
καθώς και των αυτοκινητοβιοµηχανιών. 
 
2. Η “Sanyo” προβλέπει µείωση των 
καθαρών κερδών της για το τρέχον 
οικονοµικό έτος 

 
H “Sanyo Electric Co” (www.sanyo.com) , o 
µεγαλύτερος κατασκευαστής συσσωρευτών 
παγκοσµίως, προβλέπει µείωση  κερδών για 
το τρέχον οικονοµικό έτος που λήγει τον 
Μάρτιο του 2010.  Ειδικότερα, προβλέπονται 
απώλειες της τάξεως των 30 δις γιέν (ή 331 
εκ.$) έναντι ζηµιών 93,2 δις γιέν που 
παρουσιάστηκαν το οικονοµικό έτος 2009. 
 

3.  Μείωση του αριθµού των τουριστών 
που επισκέφτηκαν την Ιαπωνία τον 
Αύγουστο του 2009 

 
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία που 
δηµοσίευσε ο Ιαπωνικός Εθνικός 
Οργανισµός Τουρισµού, ο αριθµός των 
τουριστών που επισκέφτηκαν την Ιαπωνία 
τον Αύγουστο του 2009 µειώθηκε κατά 8,4% 
σε σχέση µε την ίδια χρονική περίοδο έναν 
χρόνο νωρίτερα. 
 
Πιο συγκεκριµένα, ο συνολικός αριθµός των 
τουριστών ανήρχετο σε 680.000 άτοµα.  
Ο ανωτέρω Οργανισµός απέδωσε την εν 
λόγω µείωση στην παγκόσµια οικονοµική 
κρίση καθώς και στο ισχυρό γιέν, που 
κατέστησε την µετάβαση στην Ιαπωνία 
ιδιαίτερα ακριβή. 
 

4. Μείωση των τιµών του καταναλωτή τον 
Αύγουστο του 2009 

 
Σηµαντική µείωση της τάξεως του 2,4% 
σηµείωσε ο δείκτης τιµών του καταναλωτή 
τον Αύγουστο του 2009 σε σχέση µε έναν 
χρόνο νωρίτερα, εντείνοντας τις ανησυχίες 
ότι ο παρατεταµένος αποπληθωρισµός 
ενδέχεται να επιβραδύνει την ανάκαµψη της 
χώρας. 
 
Οι τιµές που αφορούν στην ενέργεια 
(ηλεκτρισµός, φυσικό αέριο και βενζίνη) 
γνώρισαν αξιοσηµείωτη πτώση 18,6%, 
όπως και αυτές των τροφίµων –εκτός των 
νωπών-  που σηµείωσαν πτώση 0,5%. 
 

5. Στο 5,5% ο δείκτης της ανεργίας τον 
Αύγουστο 2009 

 
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του 
Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων & 
Επικοινωνιών της Ιαπωνίας, ο δείκτης 
ανεργίας τον Αύγουστο του 2009 µειώθηκε 
ελαφρά στο 5,5% έναντι του ιστορικού 5,7% 
που είχε σηµειωθεί τον Ιούλιο του 2009. 
 
Το ανωτέρω δυσοίωνο ποσοστό –παρά την 
εµφάνιση δειγµάτων “δειλής” ανάκαµψης της 
ιαπωνικής οικονοµίας-αποδίδεται εν πολλοίς 
στις απολύσεις προσωπικού στις οποίες 
προβαίνουν οι εδώ εταιρείες, προκειµένου 
να επιβιώσουν σ’ ένα περιβάλλον 
αβεβαιότητας που έχει προκαλέσει η διεθνής 
οικονοµική κρίση. 
 
Ειδικότερα, ο αριθµός των ανέργων τον 
Αύγουστο του 2009 αυξήθηκε κατά 890.000 
άτοµα περίπου σε σχέση µε τον Αύγουστο 
του 2008 αγγίζοντας τα 3,61 εκατ. Συνολικά, 
1,24 εκατ. άτοµα απολύθηκαν, δηλαδή 
610.000 παραπάνω σε σχέση µε την ίδια 
περίοδο το 2008. Κατά µέσο όρο, για κάθε 
100 ανθρώπους που αναζητούσαν εργασία, 
υπήρχαν 42 διαθέσιµες δουλειές. 
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6. Αύξηση στις πωλήσεις νέων οχηµάτων 
κατά 3,5% τον Σεπτέµβριο 2009 

 
Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ιαπωνία 
αυξήθηκαν τον Σεπτέµβριο του 2009 κατά 
3,5% σε σχέση µε την ίδια χρονική περίοδο 
το 2008 και έφτασαν τις 321.737 µονάδες. Η 
αύξηση αυτή αποδίδεται στις πρόσφατες 
φοροαπαλλαγές και επιχορηγήσεις που 
θεσπίστηκαν από την απελθούσα 
κυβέρνηση για την αγορά κυρίως 
“oικολογικών αυτοκινήτων”. 
 
Ειδικότερα, οι πωλήσεις των επιβατηγών 
αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 9,2% και 
ανήλθαν σε 294.228 µονάδες, ενώ αντίθετα 
οι πωλήσεις των φορτηγών συρρικνώθηκαν 
κατά 34,1% και έφτασαν τις 26.401 µονάδες. 
 

7. Στα υψηλότερα επίπεδα των 
τελευταίων εννέα µηνών το γιέν 

 
Το γιέν σηµείωσε την ∆ευτέρα 28 
Σεπτεµβρίου 2009 την µεγαλύτερη 
ανατίµηση των τελευταίων εννέα µηνών. 
Συγκεκριµένα 1 δολλάριο αντιστοιχούσε σε 
88, 22 γιέν, η χαµηλότερη ισοτιµία των δύο 
νοµισµάτων, που είχε να εµφανιστεί από τις 
17 ∆εκεµβρίου 2009.  
 
Η ενίσχυση αυτή του γιέν οφείλεται εν µέρει 
στις δηλώσεις του Υπουργού Οικονοµίας της 
χώρας κ. Χιροχίσα Φούτζι, ο οποίος 
πρόσφατα ανέφερε ότι το ισχυρό γιέν 
επιφέρει πλεονεκτήµατα. (πχ ισχυροποιεί 
την αγοραστική δύναµη των ιαπώνων 
καταναλωτών σε σχέση µε τα εισαγόµενα 
προϊόντα). 
 
Παράγοντες της εδώ αγοράς επισηµαίνουν 
την αλλαγή της πολιτικής που επήλθε µε την 
ανάληψη της εξουσίας από το νέο κυβερνών 
∆ηµοκρατικό Κόµµα της Ιαπωνίας (D.P.J.), 
το οποίο φαίνεται να δίδει βάρος στους 
Ιάπωνες καταναλωτές και στην τόνωση της 
ζήτησης, και όχι στην προώθηση των 
εξαγωγών, όπως υποστήριζε σθεναρά το 
µέχρι πρότεινος κυβερνών Φιλελεύθερο 
∆ηµοκρατικό Κόµµα (L.D.P.). 
 
Εντούτοις, αυξάνονται στην χώρα οι φωνές 
που αµφισβητούν την πολιτική αυτή 
ενίσχυσης του γιέν, η οποία “πλήττει” τις 
ιαπωνικές εξαγωγές, σε µία περίοδο όπου η 

ιαπωνική οικονοµία χαρακτηρίζεται από 
ύφεση, ενώ η ανεργία έχει φτάσει σε πολύ 
υψηλά επίπεδα. 
 
Επιπλέον, κατά το κλείσιµο του πρώτου 
εξαµήνου του τρέχοντος οικονοµικού έτους, 
πολλοί ιάπωνες εξαγωγείς έσπευσαν να 
επαναπατρίσουν τα κεφάλαιά τους, 
προκειµένου να επωφεληθούν από 
πρόσφατο νόµο ο οποίος απαλάσσει από 
φορολόγηση, εισοδήµατα αποκτηθέντα στο 
εξωτερικό (προηγούµενο καθεστώς επέβαλε 
φορολογία 40%). Ο επαναπατρισµός των 
κεφαλαίων “πυροδοτεί” περαιτέρω την 
άνοδο του ιαπωνικού νοµίσµατος. 
 
Σηµειώνεται ότι µε νεώτερες δηλώσεις του 
σε συνέντευξη τύπου, ο ανωτέρω Ιάπωνας 
Υπουργός, διευκρίνησε ότι η ξένη αγορά 
συναλλάγµατος “παρερµήνευσε” τα σχόλιά 
του και προσέθεσε ότι η κυβέρνηση θα 
επέµβει στην ξένη αγορά συναλλάγµατος αν 
χρειαστεί, προκειµένου να “ανασχέσει” την 
ραγδαία άνοδο του γιέν και κατ’επέκταση να 
προστατέψει τα εθνικά συµφέροντα. 
 

8. Η ιαπωνική εταιρεία κατασκευής 
ενδυµάτων “UNIQLO” επεκτείνεται στην 
Γαλλία 

 
Η ιαπωνική εταιρεία κατασκευής ενδυµάτων 
“UNIQLO” (www.uniqlo.com), εγκαινίασε 
πρόσφατα νέο κατάστηµά της στο Παρίσι. Η 
εταιρεία στοχεύει στην λειτουργία 
περισσοτέρων από 10 καταστηµάτων στην 
πρωτεύουσα της Γαλλίας. 
 
Καταστήµατα της “UNIQLO” λειτουργούν 
ήδη στην Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. 
Σηµειώνεται ότι στην Ιαπωνία υφίστανται 
σήµερα 781 καταστήµατα, ενώ άλλα 114 
λειτουργούν ήδη στην αλλοδαπή. 
 

9. Η “Toyota” θα πωλήσει  7,3 εκατ. 
οχήµατα το έτος 2009 

 
Σύµφωνα µε πρόσφατες δηλώσεις του κ. 
Άκιο Τογιόντα, προέδρου της µεγαλύτερης 
αυτοκνητοβιοµηχανίας  του κόσµου “Toyota” 
(www.toyota.com),  η εταιρεία του θα 
πωλήσει το τρέχον οικονοµικό έτος 7,3 εκ. 
οχήµατα, έναντι 8,97 εκ. το 2008. 
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Μάλιστα προέβλεψε ότι για δεύτερη 
συνεχόµενη χρονιά θα υπάρξουν σηµαντικές 
απώλειες κερδών ύψους 450 δις γιέν (ή 5 δις 
δολλλάρια), λόγω της συνέχισης της 
παγκόσµιας χρηµατο-οικονοµικής κρίσης, 
που “βύθισε” την παγκόσµια ζήτηση για 
αυτοκίνητα. 
 

10. Η παγκόσµια ύφεση πλήττει την 
διοργάνωση της έκθεσης “Τokyo Motor 
Show” 

 
Σύµφωνα µε στοιχεία του Ιαπωνικού 
Συνδέσµου κατασκευαστών αυτοκινήτων, 
µόνο δύο ξένες αυτοκινητοβιοµηχανίες θα 
συµµετάσχουν στην 41η ∆ιεθνή Έκθεση 
Αυτοκινήτου που θα λάβει χώρα στο Τόκυο 
µεταξύ 23-26 Οκτωβρίου 2009. 
 
Κατά τις δηλώσεις του κ. Σατόσι Αόκι, 
προέδρου του ανωτέρω Συνδέσµου, η 
παγκόσµια ύφεση “εξανάγκασε” τις διεθνείς 
αυτοκινητοβιοµηχανίες να απόσχουν από 
την φετινή έκθεση αυτοκινήτου. 
 
Σηµειώνεται ότι το 2007, συνολικά είχαν 
λάβει µέρος 241 εταιρείες 
 

11. Έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την ιαπωνική 
οικονοµία το 2009 συστήνει την 
πραγµατοποίηση µεταρρυθµίσεων για 
επίτευξη µακροπρόθεσµης ανάπτυξης 

 
Σύµφωνα µε έκθεση του Ο.Ο.Σ.Α. για την 
ιαπωνική οικονοµία το 2009 (προβλέψεις, 
εκτιµήσεις, συστάσεις), που δηµοσιεύτηκε 
στις 30 Σεπτεµβρίου 2009, αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη η πραγµατοποίηση στην 
χώρα µεγάλων µεταρρυθµίσεων στους 
τοµείς της υγείας, της φορολογίας και της 
αγοράς εργασίας, προκειµένου να 
ξεπεραστεί και να αντιµετωπιστεί η ύφεση 
και στην συνέχεια να επιτευχθεί 
µακροπροθέσµως ανάπτυξη. 
 
Παρά το γεγονός, συνεχίζει η έκθεση, ότι η 
δεύτερη µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου 
αρχίζει δειλά δειλά να ανακάµπτει από την 
ύφεση, σοβαρά διαρθρωτικά προβλήµατα 
υπονοµεύουν την µακροπρόθεσµη 
προοπτική της χώρας, όπως τα κάτωθι: 
 

o H αυξανόµενη γήρανση του 
πληθυσµού και η αύξηση του 
κόστους περίθαλψης 

o Η αύξηση του δηµοσίου χρέους σε 
επίπεδα-ρεκόρ το 2010. 

o Η εξασθένηση της εσωτερικής 
ζήτησης. 

o Η περικοπή ηµεροµισθίων. 
o Η ενίσχυση του αποπληθωρισµού. 
o Η αύξηση εκποµπών διοξειδίου του 

άνθρακος παρά τις πρόσφατες 
κυβερνητικές εξαγγελίες περί 
µείωσης των κατά 20% έως το έτος 
2020. 

 
Ο Ο.Ο.Σ.Α. εκτιµά ότι το το 2009 το Α.Ε.Π. 
της χώρας θα µειωθεί κατά 6%, ενώ το 2010 
θα σηµειώσει αύξηση κατά 0,9%. 
Όσον αφορά τις εξαγωγές, η έκθεση 
επισηµαίνει ότι η υπερβολική εξάρτηση απ’ 
αυτές υπονόµευσε την εσωτερική ζήτηση, 
ενώ επίσης συντέλεσε στην διεύρυνση του 
χάσµατος µεταξύ ανεπτυγµένων και µη 
περιοχών. 
 
Οι συστάσεις του ανωτέρω διεθνούς 
οικονοµικού οργανισµού για επίτευξη 
µακροχρόνιας ανάπτυξης αφορούν: 
 

o Aύξηση του φόρου κατανάλωσης 
προκειµένου να χρηµατοδοτηθεί το 
κόστος της ιατροφαρµακευτικής 
περίθαλψης. 

o ∆ιατήρηση των επιτοκίων κοντά στο 
0%, δεδοµένης της ύπαρξης του 
αποπληθωρισµού. 

o Επέκταση της χρήσης των 
γενόσηµων φαρµάκων (generic 
drugs). 

o Eνίσχυση της προστασίας των 
εποχιακών εργατών. 

o Μείωση των εµποδίων για τις 
αλλοδαπές εταιρείες που επιθυµούν 
να δραστηριοποιηθούν στην 
Ιαπωνία. 
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12. Η “Mitsubishi Heavy Industries” 
λαµβάνει 100 παραγγελίες για αγορά του 
νέου της επιβατηγού αεροσκάφους 

 
Η ιαπωνική εταιρεία “Mitsubishi Heavy 
Industries”  (www.mhi.co.jp/en) ανακοίνωσε 
ότι έλαβε περί τις 100 παραγγελίες για 
αγορά του νέου της επιβατηγού 
αεροσκάφους (Mitsubishi Regional Jet), 70-
90 θέσεων από την αµερικανική εταιρεία 
“Trans States Holdings” 
(www.transstates.net), που έχει στην 
ιδιοκτησία της δύο αερογραµµές την “Trans 
States Airlines και την “Gojet Airlines”. 
 
To εν λόγω πρώτο επιβατηγό αεροσκάφος 
ιαπωνικής κατασκευής, κοστίζει 40 εκ. 
δολλάρια, και είναι κατασκευασµένο ως επί 
το πλείστον από ανθρακονήµατα, 
προκειµένου να καταναλώνει 20% λιγότερο 
καύσιµα σε σχέση µε τα άλλα συµβατικά 
αεροσκάφη. 
 
 

13. H Iαπωνία προτείνει την δηµιουργία 
“Κοινότητας Ανατολικής Ασίας” 

 
O νέο-εκλεγείς Ιάπων Πρωθυπουργός κ. 
Γιούκιο Χατογιάµα πρότεινε στις 21 
Σεπτεµβρίου 2009 στην Νέα Υόρκη στον  
Κινέζο Πρόεδρο κ. Xου Ζιντάο, την 
δηµιουργία “Koινότητας της Ανατολικής 
Ασίας” (East Asia Community), στο πρότυπο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Την συγκρότηση της ανωτέρω Κοινότητας, 
συζήτησαν άλλωστε και οι Υπουργοί 
Εξωτερικών των δύο χωρών κ.κ. Οκάντα και  
Γιεσί στην Σανγκάη περί τα τέλη 
Σεπτεµβρίου. Ειδικότερα, οι δύο ΥΠΕΞ, 
συµφώνησαν ότι οι δύο χώρες θα εργαστούν 
στενά αναφορικά µε εν θέµατι Κοινότητα, 
προκειµένου να ενισχυθεί η περιφερειακή 
συνεργασία στην περιοχή. 
 
Οι τοµείς που θα αποτελέσουν το 
αντικείµενο της συνεργασίας δεν έχουν 
ακόµα καθοριστεί, ούτε και οι συµµετέχουσες 
χώρες. Το θέµα αναµένεται εκ νέου να 
συζητηθεί στην Τριµερή Συνδιάσκεψη 
Ιαπωνίας- Κίνας - Νότιας Κορέας, που θα 
λάβει χώρα στο Πεκίνο την 10η Οκτωβρίου 
2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


