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1. Mείωση της ανεργίας στην Ιαπωνία τον
Οκτώβριο 2009
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του
Υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων &
Επικοινωνιών της Ιαπωνίας, ο δείκτης
ανεργίας τον Οκτώβριο του 2009 µειώθηκε
στο 5,1% έναντι 5,3% που είχε σηµειωθεί
τον Σεπτέµβριο του 2009.
Σε µία περίοδο όπου η οικονοµία της χώρας
προσπαθεί να ανακάµψει, ο ρυθµός της
ανεργίας φαίνεται να επιστρέφει στα
χαµηλότερα επίπεδα του Απριλίου 2009
Ειδικότερα, για κάθε 100 ανθρώπους που
αναζητούσαν
εργασία,
υπήρχαν
44
διαθέσιµες δουλειές. Επιπλέον, ο συνολικός
αριθµός των ανέργων ανήρχετο σε 3,44
εκατ., αυξήθηκε δηλαδή κατά 890.000 άτοµα
σε σχέση µε την ίδια περίοδο το 2008. Από
την άλλη, ο αριθµός των ατόµων που
κατείχαν εργασία ήταν 62,71 εκατ., 1,17
εκατ. λιγότερα σε σχέση µε το 2008.
Εντούτοις, οικονοµικοί εδώ κύκλοι εκτιµούν
ότι παρά την ανωτέρω µείωση, η πρόσφατη
κυβερνητική ανακοίνωση περί έναρξης
περιόδου αποπληθωρισµού στην χώρα,
ενδέχεται να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην
αγορά εργασίας.
Πιο συγκεκριµένα, ο αποπληθωριστής
εγχώριας ζήτησης, ένας δείκτης που µετρά
το επίπεδο των τιµών χωρίς να υπολογίζει
το κόστος των εισαγωγών, σηµείωσε µείωση
2,6% το τρίτο τρίµηνο 2009 σε σχέση µε το
αντίστοιχο τρίµηνο του 2008 (η µεγαλύτερη
πτώση µετά το 1958). Παράλληλα, το ΑΕΠ
της χώρας άγγιξε το 4,8% την µεγαλύτερη
τιµή του από τις αρχές του 2007. Ο
αποπληθωριστής από την πλευρά του
υπονοµεύει την ανάπτυξη της οικονοµίας
διότι δηµιουργεί την προσδοκία σε
καταναλωτές και εταιρείες της περαιτέρω
µελλοντικής µείωσης των τιµών, µε
αποτέλεσµα να µην υπάρχει ζήτηση και να
σταµατά η παραγωγική δραστηριότητα.
Επίσης, µε την µείωση των τιµών και την
επακόλουθη µείωση του εισοδήµατος,
αυξάνεται το βάρος εξόφλησης των δανείων.
Η µείωση των τιµών ενισχύεται και από την

συναλλαγµατική ανατίµηση (κατά 6%) του
Γιεν έναντι του δολαρίου ΗΠΑ το τελευταίο
τρίµηνο, που κατέστησε τις εισαγωγές
φθηνότερες.
2. Αύξηση εµπορικού πλεονάσµατος για
9ο συνεχόµενο µήνα στην Ιαπωνία
Η Ιαπωνία σηµείωσε εµπορικό πλεόνασµα
για ένατο συνεχόµενο µήνα τον Οκτώβριο
του 2009. Οι εξαγωγές επίσης παρουσίασαν
αύξηση, υποβοηθούµενες από την ενίσχυση
της ζήτησης για τεχνολογικά προϊόντα από
τις χώρες κυρίως της Ασίας.
Πιο συγκεκριµένα, το εµπορικό πλεόνασµα
άγγιξε τα 807,09 εκατ. γιέν, η µεγαλύτερη
αύξηση που είχε να εµφανιστεί από τον
Μάρτιο του 2008.
3. ∆ιοχέτευση 10 τρις γιέν από την
Τράπεζα της Ιαπωνίας στην ιαπωνική
αγορά
H Τράπεζα της Ιαπωνίας (Βank of Japn,
B.O.J., www.boj.or. jp)
ανακοίνωσε την
η
Τρίτη 1 ∆εκεµβρίου 2009 ότι θα διοχετεύσει
10 τρις γιέν στην ιαπωνική αγορά, µέσω
προσφοράς τρίµηνων δανείων σε τραπεζικά
ιδρύµατα, µε σταθερό επιτόκιο 0,1%. Με την
κίνηση αυτή, η Τράπεζα της Ιαπωνίας
φαίνεται να λαµβάνει µέτρα αντιµετώπισης
τόσο της ραγδαίας ενίσχυσης του γιέν το
τελευταίο χρονικό διάστηµα, όσο και του
αποπληθωρισµού, ο οποίος απειλεί την
ανάπτυξη της οικονοµίας.
Η άνοδος του ιαπωνικού νοµίσµατος, η
ισοτιµία του οποίου έναντι το δολλαρίου
έφτασε τα 84 γιέν, αλλά και η µείωση του
αποπληθωριστή
εγχώριας
ζήτησης
“σκιάζουν” τις προοπτικές ανάκαµψης της
ιαπωνικής οικονοµίας. Για τους λόγους
αυτούς, η Τράπεζα της Ιαπωνίας έκρινε ότι
έπρεπε να στηρίξει την οικονοµία της χώρας,
µέσω υιοθέτησης πρόσθετων νοµισµατικών
µέτρων. Επιπλέον, εκτιµήθηκε ότι η
χορήγηση αναγκαίων για την οµαλή
λειτουργία της αγοράς κεφαλαίων µε χαµηλό
επιτόκιο, θα οδηγήσει σε γενικότερη µείωση
των επιτοκίων δανεισµού.
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Σε σχετικές δηλώσεις του, ο διοικητής της
ανωτέρω Τραπέζης ανέφερε ότι η εν θέµατι
διοχέτευση αποσκοπεί κυρίως στο να
εξασφαλίσει στα τραπεζικά ιδρύµατα της
χώρας τα αναγκαία κεφάλαια, έτσι ώστε να
αποφευχθεί
το
ενδεχόµενο
έλλειψης
ρευστότητας εκ µέρους των. Επίσης
προσέθεσε πως εάν κριθεί απαραίτητο, η
Κεντρική Τράπεζα θα χορηγήσει έτι
περαιτέρω δάνεια.
Στο ίδιο µήκος κύµατος, το ιαπωνικό
υπουργικό συµβούλιο ενέκρινε χθες την
παροχή µίας νέας δέσµης µέτρων τόνωσης
της οικονοµίας, για την αντιµετώπιση του
αποπληθωρισµού και της ενίσχυσης του
γιέν.
Το ύψος της νέας δέσµης δεν
καθορίστηκε επακριβώς-θα καθοριστεί στο
αµέσως επόµενο χρονικό διάστηµα. Ως εκ
τούτου, αποφασίστηκε η κατάρτιση ενός
δεύτερου
συµπληρωµατικού
προϋπολογισµού, το ύψος του οποίου
πιθανόν να ξεπεράσει τα 7 τρις γιέν.
Σηµειώνεται ότι το κυβερνών ∆ηµοκρατικό
Κόµµα της Ιαπωνίας, φαίνεται ότι αρχικώς,
µετά την νίκη του στις γενικές βουλευτικές
εκλογές του Αυγούστου 2009 και άµα τη
αναλήψει της εξουσίας, έδειξε να επικροτεί
την ενίσχυση του ιαπωνικού νοµίσµατος και
να υιοθετεί πολιτική που δίδει βάρος στους
Ιάπωνες καταναλωτές και στην τόνωση της
ζήτησης,
αντίθετα
µε
την
πολιτική
προώθησης των εξαγωγών, που υποστήριζε
σθεναρά το πρώην κυβερνών Φιλελεύθερο
∆ηµοκρατικό Κόµµα (L.D.P.). Μάλιστα ο
Υπουργός Οικονοµίας της χώρας κ.
Χιροχίσα Φούτζι, είχε δηλώσει σχετικά ότι το
ισχυρό γιέν επιφέρει πλεονεκτήµατα (πχ
ισχυροποιεί την αγοραστική δύναµη των
Ιαπώνων καταναλωτών σε σχέση µε τα
εισαγόµενα προϊόντα).
4. Αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής
τον Οκτώβριο 2009
Η βιοµηχανική παραγωγή σηµείωσε αύξηση
της τάξεως του 0,5% τον Οκτώβριο του 2009
στην Ιαπωνία, σηµειώνοντας αύξηση κατά
όγδοο συνεχόµενο µήνα. Η εν λόγω αύξηση
αποδίδεται
στην
µεγάλη
παραγωγή
προσωπικών υπολογιστών καθώς και
κινητών τηλεφώνων. Επιπλέον, η παραγωγή

γενικών
µηχανηµάτων,
η
οποία
περιλαµβάνει ηµιαγωγούς προοριζόµενους
για τις ασιατικές αγορές σηµείωσε αύξηση
5,7% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα.
Αξιοσηµείωτη αύξηση παρουσίασαν οι
κονσέρβες αλουµινίου αναψυκτικών (2,6%),
όπως και οι ηλεκτρικές συσκευές σπιτιού.
Εξάλλου, σύµφωνα µε προβλέψεις του
Ιαπωνικού
Υπουργείου
Οικονοµίας,
Εµπορίου, & Επενδύσεων, τον Νοέµβριο του
2009 αναµένεται σηµαντική αύξηση της
τάξεως του 3,3% και 1% αντίστοιχα τον
∆εκέµβριο του 2009.
5. Ιστορική άνοδος του γιέν έναντι του
δολλαρίου
Το γιέν σηµείωσε ιστορική άνοδο έναντι του
δολλαρίου την 26η Νοεµβρίου 2006, όταν η
σχετική ισοτιµία διαµορφώθηκε στα 86,34
γιέν. Η ραγδαία αυτή ανατίµηση του
ιαπωνικού νοµίσµατος αποδίδεται κυρίως
στην συνεχή πτώση του δολλαρίου έναντι
των σηµαντικών νοµισµάτων, εν µέσω
διάδοσης φηµών ότι οι Η.Π.Α. θα
διατηρήσουν τα επιτόκιά τους σε εξαιρετικά
χαµηλά επίπεδα, για ορισµένο χρονικό
διάστηµα. Επιπροσθέτως, διάχυτη είναι η
αντίληψη στις Η.Π.Α., ότι η αµερικανική
κυβέρνηση
αποδέχεται
ένα
αδύνατο
δολλάριο, προκειµένου να ενισχύσει τις
εξαγωγές της και συνεπακολούθως να
µειώσει το έλλειµµά της. Κατά συνέπεια,
εκτιµάται ότι η άνοδος του γιέν έναντι του
δολλαρίου θα συνεχισθεί για αρκετό χρονικό
διάστηµα ακόµη.
Στην Ιαπωνία, οι γνώµες διίστανται σχετικά
µε την εν λόγω άνοδο. Έγκυροι εδώ
οικονοµολόγοι εκτιµούν ότι οι εξαγωγικές
επιχειρήσεις της χώρας θα απωλέσουν
αρκετά κέρδη, δεδοµένου ότι πολλές εξ
αυτών έχουν ορίσει στις συναλλαγές τους
την ισοτιµία δολλαρίου –γιέν στα 90 γιέν.
Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός κ. Γιούκιο
Χατογιάµα δήλωσε σχετικά ότι το πρόβληµα
της εν θέµατι ισοτιµίας ξεκινάει από το
δολλάριο και προσέθεσε ότι σε κάθε
περίπτωση οι διακυµάνσεις στην αγορά
ξένου συναλλάγµατος δεν ευνοούν την
ιαπωνική οικονοµία.
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Παραπλεύρως απώλειες προβλέπονται και
στον τοµέα του τουρισµού, δεδοµένου ότι η
άνοδος του γιέν θα οδηγήσει σε µείωση του
ρεύµατος τουρισµού προς την χώρα. Από
την άλλη, µεγάλες αλυσίδες σούπερ µάρκετ
βλέπουν θετικά την εξέλιξη αυτή, διότι
επιτρέπει στις εταιρείες τους να εισάγουν
εµπορεύµατα σε χαµηλές τιµές.
6. Η “Sony” ανακοινώνει την είσοδό της
στην
αγορά
συσσωρευτών
λιθίου
αυτοκινήτου
Η “Sony Corp.” ανακοίνωσε πρόσφατα τα
σχέδιά της για έναρξη κατασκευής
συσσωρευτών λιθίου, αποβλέποντας στην
κερδοφόρο
µελλοντική
αγορά
της
παγκόσµιας
αγοράς
ηλεκτρικών
αυτοκινήτων. Συγκεκριµένα, πρόκειται να
δαπανήσει για τον ανωτέρω σκοπό 100 δις
γιέν τα αµέσως επόµενα χρόνια.
Η ιαπωνική εταιρεία κατασκευάζει ήδη
συσσωρευτές λιθίου για προσωπικούς
υπολογιστές και κινητά τηλεφωνα, τόσο στην
Ιαπωνία όσο και στην αλλοδαπή. Τον
περασµένο Αύγουστο ξόδεψε 74 εκ. γιέν για
την βελτίωση της παραγωγής της σε δύο
εγχώρια εργοστάσια. Εντούτοις, η εν λόγω
παραγωγή µειώθηκε το τελευταίο χρονικό
διάστηµα, λόγω επιδείνωσης της διεθνούς
οικονοµικής κατάστασης.
7. Η “Peugeot” εξετάζει ενδεχόµενο
εξαγοράς της “Mitsubishi Motors Corp.”

ξεκινήσει την παραγωγή ενός µίνιηλεκτρονικού αυτοκινήτου στην Ευρώπη τον
επόµενο χρόνο, µε τεχνολογία βασισµένη και
στο πρότυπο του αντίστοιχου ιαπωνικού
“MiEV”,της “Mitsubishi Motors Corp.”
Εάν τελικά η ανωτέρω Συµφωνία ευοδωθεί,
τότε θα δηµιουργηθεί η έκτη µεγαλύτερη
αυτοκινητοβιοµηχανία στον κόσµο.
Eπισηµαίνεται ότι η “Mitsubishi Motors
Corp.” αντιµετωπίζει σοβαρά οικονοµικά
προβλήµατα, παρουσιάζοντας το πρώτο
εξάµηνο του 2009 ζηµιές ύψους 32,5 δις
γιέν.
8. Η “Canon” εξαγοράζει
εκτυπωτική εταιρεία

ολλανδική

Η ιαπωνική εταιρεία εκτυπωτών &
φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων “Canon”
(www.canon.jp) ανακοίνωσε ότι εξαγόρασε
την ολλανδική εκτυπωτική εταιρεία “Oce
NV”, (εκ των µεγαλυτέρων βιοµηχανιών
εκτυπωτών στην Ευρώπη), έναντι περίπου
730 εκατ. ευρώ (ή 1,09 δις δολλάρια).
Σύµφωνα µε δηλώσεις του διευθύνοντα
συµβούλου της “Canon”, σκοπός της
ιαπωνικής εταιρείας είναι να δηµιουργήσει
την µεγαλύτερη εταιρεία παγκοσµίως στον
χώρο της βιοµηχανίας εκτυπώσεως.
Είναι η πρώτη φορά που η ανωτέρω
ιαπωνική εταιρεία εξαγοράζει µία αλλοδαπή
εταιρεία.

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του εγχώριου
τύπου, η “Peugeot” βρίσκεται σε συνοµιλίες
µε την ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία
“Mitsubishi Motors Corp.” (www.mitsubishimotors.co.jp) για πιθανή εξαγορά της
τελευταίας
από
την
γαλλική
αυτοκινητοβιοµηχανία.
Ειδικότερα,
η
“Peugeot” σχεδιάζει να αποκτήσει το
πλειοψηφικό πακέτο των µετοχών της
ιαπωνικής αυτοκινητοβιοµηχανίας.
Οι δύο ανωτέρω εταιρείες έχουν ήδη
συγκροτήσει κοινοπραξία στην Ρωσία για
συµπαραγωγή σπορ οχηµάτων το 2011,
ενώ η “Mitsubishi” κατασκευάζει το µοντέλο
της γαλλικής εταιρείας “ PEUGEOT 4007”
και της “CITROEN, C crossover” στην
Ιαπωνία. Από την άλλη, η “Peugeot”, θα
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