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1. Μείωση του ρυθµού ανεργίας στην
Ιαπωνία τον Ιανουάριο του 2010

οικονοµίας η οποία ενθάρρυνε την
εσωτερική ζήτηση, ασφαλώς διαδραµάτισε
σηµαντικότατο ρόλο.

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του
ιαπωνικού
Υπουργείου
Εσωτερικών
Υποθέσεων και Επικοινωνιών, ο ρυθµός
ανεργίας στην χώρα τον Ιανουάριο του 2010
έπεσε στο 4,9% από 5,2% που είχε
διαµορφωθεί τον ∆εκέµβριο του 2009.

Παρά τα θετικά προαναφερόµενα στατιστικά
στοιχεία, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η
οικονοµία της χώρας ακόµη απειλείται από
τον αποπληθωρισµό αλλά και από το ισχυρό
γιέν.

Το ανωτέρω ποσοστό κρίνεται ως ιδιαίτερα
θετικό καθώς αντικατοπτρίζει την σταδιακή
ανάκαµψη της ιαπωνικής οικονοµίας.
Υπενθυµίζεται άλλωστε ότι ο ρυθµός της
ανεργίας τον Ιούλιο του 2009 είχε εκτιναχθεί
στο 5,7%, δηλαδή είχε διαµορφωθεί στο
υψηλότερο επίπεδο από εποχής δευτέρου
παγκοσµίου πολέµου.
Ειδικότερα, η µείωση της ανεργίας
συνοδεύτηκε από µείωση του ρυθµού της
ανεργίας των γυναικών σε 4,6% από 5,1%
τον ∆εκέµβριο του 2009, λόγω του
γεγονότος ότι ολοένα και περισσότερες
γυναίκες
ξεκίνησαν
εργασία
στον
νοσηλευτικό τοµέα καθώς και στον τοµέα
κοινωνικής πρόνοιας. Ο δε ρυθµός ανεργίας
των ανδρών µειώθηκε σε 5,2% από 5,3%.
Συνολικά, ο αριθµός των ανέργων τον
Ιανουάριο του 2010 αυξήθηκε κατά 460.000
άτοµα σε σχέση µε έναν χρόνο νωρίτερα,
αγγίζοντας τα 3,23 εκ.
Κατά µέσο όρο, για κάθε 100 ανθρώπους
που αναζητούσαν εργασία, υπήρχαν 46
διαθέσιµες δουλειές.
Κατά την ίδια έρευνα, ταυτόχρονα µε την
µείωση
της
ανεργίας,
ο
δείκτης
κατανάλωσης συνέχισε να αυξάνεται. Η
κατανάλωση των νοικοκυριών τον Ιανουάριο
του 2010 αυξήθηκε κατά 1,7% σε σχέση µε
έναν χρόνο νωρίτερα, σηµειώνοντας για έκτο
συνεχόµενο µήνα σχετική αύξηση. Ο εν
λόγω δείκτης είναι ιδιαίτερα σηµαντικός,
δεδοµένου ότι αντιπροσωπεύει την ιδιωτική
κατανάλωση αλλά και το 60% της ιαπωνικής
οικονοµίας.
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι αγορές οχηµάτων,
ιδιαίτερα
αυτές
των
οικολογικών,
“εκτοξεύτηκαν” κατά 11,3% τον Ιανουάριο. Η
υιοθέτηση δέσµης µέτρων τόνωσης της

2. Αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής
στην Ιαπωνία τον Ιανουάριο του 2010
Η βιοµηχανική παραγωγή της Ιαπωνίας τον
Ιανουάριο του 2010 σηµείωσε αύξηση της
τάξεως του 2,5% τον Ιανουάριο του 2010 σε
σχέση µε τον ∆εκέµβριο του 2009. Η άνοδος
που σηµειώθηκε στις εξαγωγές την εν λόγω
περίοδο, συνέδραµε αποφασιστικά στην
αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής της
χώρας για ενδέκατο συνεχόµενο µήνα.
3. Μείωση του διµερούς
Ιαπωνίας-Κίνας το έτος 2009

εµπορίου

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία που έδωσε
στην δηµοσιότητα ο Ιαπωνικός Οργανισµός
Εξωτερικού Εµπορίου (JETRO) το συνολικό
εµπόριο της Ιαπωνίας µε την Κίνα το έτος
2009 µειώθηκε κατά 12,8% και έφτασε τα
232,2 δις δολλάρια, σηµειώνοντας την
πρώτη µείωση ύστερα από έντεκα χρόνια.
Πιο συγκεκριµένα, οι εξαγωγές της Ιαπωνίας
στην Κίνα µειώθηκαν κατά 11,6% σε ετήσια
βάση και άγγιξαν τα 109,7 δις δολλάρια, ενώ
οι εισαγωγές της Ιαπωνίας από την Κίνα
συρρικνώθηκαν κατά 13,9%, φθάνοντας τα
122,5 δις δολλάρια.
Η µείωση στο ανωτέρω διµερές εµπόριο
αποδίδεται τόσο στην “επιβράδυνση” της
κινεζικής οικονοµίας όσο και στην οικονοµική
ύφεση που χαρακτηρίζει την ιαπωνική
οικονοµία. Αξίζει να αναφερθεί ότι οι
ιαπωνικές
εξαγωγές
στην
Κίνα
αντιπροσωπεύουν το 18,9% των συνολικών
ιαπωνικών εξαγωγών, καθιστώντας την Κίνα
τον µεγαλύτερο εξαγωγικό προορισµό της
Ιαπωνίας για πρώτη φορά και εκτοπίζοντας
τις Η.Π.Α. από την θέση αυτή.
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Όσον αφορά την δοµή των ιαπωνικών
εξαγωγών, τα ανταλλακτικά µηχανών
οχηµάτων σηµείωσαν σηµαντική αύξηση,
όπως επίσης τα οργανικά χηµικά και οι
µηχανές αυτοκινήτων. Επίσης αξιοσηµείωτη
αύξηση παρουσίασαν τα υλικά πλαστικών, oi
αντλίες, οι ψηφιακές κάµερες και άλλα
ηλεκτρονικά είδη. Στο δεύτερο εξάµηνο του
έτους 2009 σηµαντική αύξηση παρουσίασαν
τα προϊόντα σιδήρου και χάλυβα, οι
ηλεκτρικές συσκευές, τα νήµατα &
υφάσµατα, µέρη υπολογιστών. Απενανίας, οι
εξαγωγές πετρελαίου και ορυκτών καυσίµων
κατέγραψαν αξιοσηµείωτη µείωση.

δηµιουργία ζώνης ελευθέρου εµπορίου όσο
και η οικονοµική ανάπτυξη του “APEC” ως
σύνολο. Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του
εγχώριου τύπου, η Ιαπωνία προσφέρθηκε
κατά την διάρκεια της Συνεδρίασης να
παράσχει τεχνολογική βοήθεια σε άλλα
κράτη-µέλη της Συνεργασίας, προκειµένου
να αντιµετωπιστεί η κλιµατική αλλαγή. Μέσω
αυτής της προώθησης επενδύσεων για την
περιβαλλοντική προστασία, η Ιαπωνία
θεωρεί ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί η
αειφόρος οικονοµική ανάπτυξη καθώς και η
αύξηση θέσεων εργασίας στην γεωγραφική
περιοχή του “APEC”.

Όσον αφορά τις ιαπωνικές εισαγωγές,
παρατηρούµε ότι αυτές που αφορούσαν
υφάσµατα
&
νήµατα,
καθώς
και
φαρµακευτικά προϊόντα αυξήθηκαν καθόλη
την διάρκεια της χρονιάς, ενώ οι εισαγωγές
τηλεπικοινωνιακού
εξοπλισµού
συµπεριλαµβανοµένων κινητών & έξυπνων
τηλεφώνων αυξήθηκαν το δεύτερο µισό του
2009. Αντιθέτως, οι εισαγωγές υπολογιστών,
ηµιαγωγών, σιδήρου και προϊόντων χάλυβα
σηµείωσαν πτώση.

Σηµειώνεται ότι η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού
είναι ιδιαίτερα σηµαντική για την Ιαπωνία. Με
πληθυσµό 2,7 δις, αντιπροσωπεύει το 54%
του παγκόσµιου Α.Ε.Π. Παρά το γεγονός ότι
οι χώρες της ανωτέρω περιοχής αρχίζουν να
ανακάµπτουν από την διεθνή οικονοµική
κρίση, τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν
είναι κοινά: κλιµατική αλλαγή, ενεργειακά
καθώς και κοινωνικά ζητήµατα.

Για το έτος 2010, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις
του Ιαπωνικού Οργανισµού Εξωτερικού
Εµπορίου (JETRO), το διµερές εµπόριο
εκτιµάται ότι θα αυξηθεί. Παρά το γεγονός ότι
δεν αναµένονται θεαµατικές βελτιώσεις όσον
αφορά την οικονοµική ανάπτυξη στην
Ιαπωνία, την Ευρώπη αλλά και τις Η.Π.Α., οι
ιαπωνικές εξαγωγές προς την Κίνα εκτιµάται
ότι θα παρουσιάσουν αύξηση τόσο λόγω
υλοποίησης στην Κίνα µεγάλων έργων
υποδοµής όσο και λόγω αύξησης εκεί της
ζήτησης για καταναλωτικά αγαθά όπως
αυτοκίνητα και οικιακές συσκευές.

5. Mείωση των πωλήσεων οχηµάτων της
“Toyota” στις Η.Π.Α.
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του εγχώριου
τύπου, η ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία
“Toyota” (www.toyota.com) τον Φεβρουάριο
του 2009 πούλησε 100.027 νέα οχήµατα στις
Η.Π.Α., σηµειώνοντας σχετική µείωση της
τάξεως του 8,7% σε σχέση µε έναν χρόνο
νωρίτερα.

H Ιαπωνία ανέλαβε επίσηµα την 22α
Φεβρουαρίου 2010 την προεδρία του
Φόρουµ Οικονοµικής Συνεργασίας ΑσίαςΕιρηνικού (APEC) για το έτος 2010 κατά την
διάρκεια σχετικής συνδιάσκεψης στην πόλη
Χιροσίµα της Ιαπωνίας.

Ασφαλώς η εν λόγω µείωση αποδίδεται
κυρίως στις µαζικές ανακλήσεις οχηµάτων
της εταιρείας στις Η.Π.Α. Την κατάσταση
αυτή εκµεταλλεύτηκαν άλλες ιαπωνικές
αυτοκινητοβιοµηχανίες, αλλά και άλλοι
ανταγωνιστές
όπως
νοτιο-κορεατικές
εταιρείες
καθώς
και
αντίστοιχες
αµερικάνικες, οι οποίες σχεδόν διπλασίασαν
τις πωλήσεις οχηµάτων τους. Ως εκ τούτου,
οι λοιπές αυτοκινητοβιοµηχανίες πούλησαν
συνολικά την εν λόγω περίοδο 780.265
οχήµατα στις Η.Π.Α., δηλαδή σηµειώθηκε
αύξηση κατά 13,3% σε σχέση µε την ίδια
περίοδο το έτος 2008.

Κύριο θέµα της ηµερήσιας διάταξης της
ανωτέρω συνδιάσκεψης ήταν τόσο η
αναζήτηση κατάλληλων τρόπων για την

Υπενθυµίζεται ότι η εταιρεία έχει ήδη
σχεδιάσει να µειώσει την
παραγωγή
οχηµάτων της σε δύο εργοστάσιά της στις

4. Η Ιαπωνία αναλαµβάνει την προεδρία
του “APEC”
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Η.Π.Α., συνεπεία της µείωσης των σχετικών
πωλήσεών της στην εκεί αγορά κατά 15,8%
τον Ιανουάριο του 2009.
Ειδικότερα,
σχεδιάζεται
η
αναστολή
λειτουργίας των εργοστασίων της στο
Κεντάκι και στο Τέξας, για χρονική περίοδο
14 ηµερών, από αρχές Μαρτίου έως αρχές
Απριλίου.
6. Ο πρόεδρος της “Toyota” επισκέπτεται
την Κίνα
Ο Πρόεδρος της “Toyota” κ. Άκιο Τογιόντα,
επισκέφτηκε την 1η Μαρτίου 2010 την Κίνα,
προκειµένου να “επανορθώσει” την εικόνα
της εταιρείας του στην µεγαλύτερη αγορά
αυτοκινήτων του κόσµου.
Προερχόµενος από τις Η.Π.Α. όπου δέχτηκε
σκληρή κριτική από το Κογκρέσο σχετικά µε
τα προβλήµατα που παρουσίασαν τα
οχήµατα της εταιρείας του στα συστήµατα
πέδησης και επιτάχυνσης, ο Πρόεδρος της
ιαπωνικής
αυτοκινητοβιοµηχανίας
αποφάσισε να επισκεφτεί το Πεκίνο,
δεδοµένης της µεγάλης ανάπτυξης που
παρουσιάζει η σχετική αγορά. Σηµειώνεται
ότι στην Κίνα, ένας µικρός µόνο αριθµός
οχηµάτων της εταιρείας ανακλήθηκε (75.000
οχήµατα τύπου “RAV4”, λόγω προβλήµατος
στον επιταχυντή).
Αξίζει να αναφερθεί ότι ο κ. Τογιόντα, σε
ειδική συνέντευξη τύπου που έδωσε στο
Πεκίνο παρουσία πολλών δηµοσιογράφων,
ζήτησε συγγνώµη από τους Κινέζους
καταναλωτές για τα προβλήµατα που
παρουσίασαν τα οχήµατα της εταιρείας στην
Κίνα.
Η “Toyota” άρχισε να κατασκευάζει οχήµατα
στην Κίνα το 2000, δηλαδή πολύ αργότερα
σε
σύγκριση
µε
άλλους
δυτικούς
ανταγωνιστές της όπως η “General Motors”
ή η “VW”. Eντούτοις, η εταιρεία προσµετράει
σε µεγάλο βαθµό την ανάπτυξη της κινεζικής
αγοράς προκειµένου να επιστρέψει και πάλι
στην κερδοφορία την τρέχουσα χρονιά.
Οι πωλήσεις της “Toyota” στην Κίνα,
αυξήθηκαν κατά 21% την περασµένη χρονιά
και έφτασαν τα 709.000 οχήµατα. Για την

τρέχουσα χρονιά, η εταιρεία έχει θέσει ως
στόχο να ξεπεράσει τα 800.000 οχήµατα.
Τέλος αναφέρεται πως το έτος 2009, η Κίνα
ξεπέρασε τις Η.Π.Α. ως την µεγαλύτερη
αγορά αυτοκινήτων παγκοσµίως, µε τις
πωλήσεις νέων αυτοκινήτων να σηµειώνουν
αύξηση κατά 46% σε σχέση µε το έτος 2008,
και να αγγίζουν τις 13,64 µονάδες.
7. Η “Nissan” ανακαλεί 540.000 οχήµατα
Η ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία “Nissan”
(www.nissan.co.jp) ανακοίνωσε ότι πρόκειται
να ανακαλέσει 540.000 οχήµατα (µεταξύ των
οποίων
µικρά
φορτηγά,
οχηµάτων
ελευθέρου χρόνου (SUV) και µίνι-βαν),
εξαιτίας προβληµάτων που ανέκυψαν στο
σύστηµα πέδησης αλλά και στον δείκτη
καυσίµων.
Ειδικότερα, εξαιτίας του προβλήµατος στο
σύστηµα πέδησης, 179.000 οχήµατα της
εταιρείας θα ανακληθούν στις Η.Π.Α και
περίπου 26.000 στην Μέση Ανατολή, στον
Καναδά, στην Ρωσία και σε διάφορες άλλες
χώρες. Επίσης, εξαιτίας του προβλήµατος
στον δείκτη των καυσίµων, ανακαλούνται
419.000 οχήµατα στις Η.Π.Α. και άλλα
53.000 σε άλλες χώρες του κόσµου.
Η
“Nissan”
απέδωσε
τα
ανωτέρω
προβλήµατα σε ελαττωµατικά ανταλλακτικά
των προµηθευτών της.
8. Το µοντέλο της “Toyota” “Prius”
παρέµεινε
το
αυτοκίνητο
µε
τις
µεγαλύτερες πωλήσεις τον Φεβρουάριο
του 2010 στην Ιαπωνία
Παρά τις µαζικές ανακλήσεις 8,5 εκ.
οχηµάτων στις οποίες προέβη η ιαπωνική
αυτοκινητοβιοµηχανία “Toyota”, το µοντέλο
της “Prius” παρέµεινε το αυτοκίνητο µε τις
µεγαλύτερες πωλήσεις τον Φεβρουάριο του
2010 στην Ιαπωνία. Ειδικότερα, τον
Φεβρουάριο του 2010, η εταιρεία πούλησε
27.000 οχήµατα, καθιστώντας το “Prius” το
αυτοκίνητο µε τις µεγαλύτερες πωλήσεις για
δέκατο συνεχόµενο µήνα.
∆εύτερο σε πωλήσεις ήταν το µοντέλο “Fit”
της “Honda Motor Co.”, µε 14.000 πωλήσεις.
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