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1. Μείωση του ρυθµού της ανεργίας τον 
Ιούλιο 2010 

 
Το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων & 
Επικοινωνιών της Ιαπωνίας ανακοίνωσε 
πρόσφατα ότι ο ρυθµός της ανεργίας στην 
χώρα τον Ιούνιο του 2010 διαµορφώθηκε 
στο 5,2% από 5,3% έναν µήνα νωρίτερα. 
 
Ο αριθµός των ανέργων µειώθηκε κατά 
7,8% σε σχέση µε έναν χρόνο νωρίτερα και 
έφτασε τα 3,31 εκατ., ενώ ο αριθµός των 
εργαζοµένων παρέµεινε σχεδόν 
αµετάβλητος στο 62,71 εκατ. 
Για κάθε 53 δουλειές υπήρχαν 100 
υποψήφιοι. 
 

2.  Μείωση του δείκτη τιµών του 
καταναλωτή 

 
Ο δείκτης τιµών του καταναλωτή στην 
Ιαπωνία σηµείωσε πτώση για 17ο 
συνεχόµενο µήνα τον Ιούλιο του 2010, 
εξαιτίας κυρίως του αποπληθωρισµού ο 
οποίος πλήττει την οικονοµία της χώρας. 
Ειδικότερα, σύµφωνα µε στοιχεία της 
στατιστικής υπηρεσίας της Ιαπωνίας, ο εν 
λόγω δείκτης-ο οποίος δεν συµπεριλαµβάνει 
τα φρέσκα τρόφιµα-, µειώθηκε κατά 1,1% σε 
σχέση µε τον Ιούλιο του 2009. 
 

3.  Αύξηση των ιαπωνικών εξαγωγών τον 
Ιούλιο του 2010 

 
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία που έδωσε 
στην δηµοσιότητα το Υπουργείο Οικονοµίας 
της Ιαπωνίας, οι εξαγωγές της χώρας τον 
Ιούνιο του 2010 αυξήθηκαν κατά 23,5% σε 
σχέση µε την ίδια περίοδο έναν χρόνο 
νωρίτερα και έφτασαν τα 5,98 τρις γιέν. 
 
Παρά το γεγονός ότι οι εξαγωγές συνέχισαν 
να αυξάνονται, το ανωτέρω Ιαπωνικό 
Υπουργείο προειδοποιεί ότι ενδεχοµένως ο 
ρυθµός αύξησής τους να επιβραδυνθεί το 
επόµενο χρονικό διάστηµα (τρίτο ή τέταρτο 
τρίµηνο).  Η παρουσία ισχυρού γιέν, φαίνεται 
να υπονοµεύει την προσπάθεια αύξησης 
των εξαγωγών. Σηµειώνεται ότι το γιέν 
υπερτιµήθηκε τους τελευταίους τρεις µήνες 
κατά 7% έναντι του δολλαρίου και κατά 11% 
έναντι του ευρώ. 

Οι εξαγωγές προς την Κίνα  -ο µεγαλύτερος 
εµπορικός εταίρος της Ιαπωνίας- αυξήθηκαν 
κατά 22,7% τον εν λόγω µήνα, όπως και οι 
αντίστοιχες προς τις Η.Π.Α. (αύξηση 25,9%) 
και την Ε.Ε. (13,3%). Από την άλλη πλευρά, 
οι εισαγωγές αυξήθηκαν και αυτές µε την 
σειρά τους κατά 15,7% και άγγιξαν τα 5,18 
τρις γιέν. Στο εµπορικό ισοζύγιο της 
Ιαπωνίας σηµειώθηκε κατά συνέπεια 
εµπορικό πλεόνασµα ύψους 804,2 δισ. γιέν. 
 

4.  Αύξηση της παραγωγής αυτοκινήτων 
κατά 16,8% στην Ιαπωνία τον Ιούλιο του 
2010 

 
Ο ιαπωνικός σύνδεσµος κατασκευαστών 
αυτοκινήτου ανακοίνωσε ότι η παραγωγή 
αυτοκινήτων τον Ιούλιο του 2010 σηµείωσε 
αύξηση της τάξεως του 16,8% σε σχέση µε 
την ίδια περίοδο το έτος 2009. Ο συνολικός 
αριθµός αυτοκινήτων που παρήχθησαν 
ανήρχετο σε 866.762 µονάδες. Η εν λόγω 
αύξηση αποδίδεται κυρίως στο κυβερνητικό 
πρόγραµµα επιδότησης αγοράς 
“οικολογικών” αυτοκινήτων. 
 
Ανά περιοχή προορισµού, οι εξαγωγές σε 
ασιατικές χώρες αυξήθηκαν κατά 36,9% και 
έφτασαν τις 47.453 µονάδες, ενώ οι 
αντίστοιχες εξαγωγές προς την Λατινική 
Αµερική σηµείωσαν άνοδο 81,9% και 
έφτασαν τις 32.654 µονάδες. Τέλος οι 
εξαγωγές προς την Βόρειο Αµερική-τον 
κύριο εξαγωγικό προορισµό αυτοκινήτων της 
Ιαπωνίας-παρουσίασαν άνοδο 15,2%. 
 

5.  879.000 τουρίστες επισκέφτηκαν την 
Ιαπωνία τον Ιούλιο 2010 

 
Ο ιαπωνικός εθνικός οργανισµός τουρισµού 
(J.N.T.O., www.jnto.go.jp) γνωστοποίησε ότι 
τον Ιούλιο του 2010 επισκέφτηκαν την 
Ιαπωνία 879.000 αλλοδαποί τουρίστες. 
 
Ο µεγαλύτερος αριθµός αλλοδαπών 
τουριστών προέρχονταν από την Κίνα-
165.000 άτοµα- και οφείλεται κυρίως στο 
καθεστώς “χαλάρωσης” των θεωρήσεων 
εισόδου για κινέζους τουρίστες που 
υιοθέτησε η ιαπωνική κυβέρνηση από το 
καλοκαίρι του 2009. Το καθεστώς αυτό 
“χαλάρωσης” αφορά κινέζους τουρίστες µε 
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εξαιρετικά υψηλό εισόδηµα, όπως και για 
οµαδικές επισκέψεις τουριστών 
 

6.  Τουριστική συνεργασία µεταξύ Κίνας, 
Ιαπωνίας και Νοτίου Κορέας 

 
Πραγµατοποιήθηκε την 22α Αυγούστου στην 
κινεζική πόλη  “Hangzhou”, η 5η ∆ιυπουργική 
τουριστική σύνοδος µεταξύ της Ιαπωνίας, 
Κίνας και Νοτίου Κορέας. 
 
Μετά το πέρας της συνόδου, οι τρεις 
υπουργοί υπέγραψαν κοινή δήλωση βάσει 
της οποίας διακηρύττεται ότι επιδιώκεται 
στενότερη συνεργασία των χωρών τους στον 
τουριστικό τοµέα όπως και επίτευξη του 
στόχου ετήσιας ανταλλαγής 26 
εκατοµµυρίων τουριστών µέχρι το έτος 2015. 
 
Ο Υπουργός Τουρισµού της Ιαπωνίας κ. 
Σειτζί Μαεχάρα δήλωσε σχετικά ότι το εν 
λόγω πρόγραµµα ανταλλαγής τουριστών, θα 
συνδράµει τόσο στην δηµιουργία νέων 
θέσεων εργασίας και αύξηση της 
κατανάλωσης, όσο και στην ενίσχυση των 
δεσµών µεταξύ των τριών χωρών και της 
ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. 
 
Υπενθυµίζεται ότι η Ιαπωνία η οποία έχει 
ήδη θέσει την προσέλκυση του τουρισµού 
ως ακρογωνιαίο λίθο για την αύξηση της 
οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας, σκοπεύει 
να προσελκύσει 6 εκατοµµύρια κινέζους 
τουρίστες µέχρι το έτος 2016. Γι’ αυτό 
άλλωστε έχει  “χαλαρώσει” το καθεστώς 
χορήγησης θεωρήσεων για ορισµένες 
κατηγορίες κινέζων τουριστών. 
 
 

7.  Η Κίνα µειώνει δραστικά τις εξαγωγές 
σπανίων µετάλλων 

 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του εγχώριου 
τύπου, η κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε 
τον µήνα Ιούλιο ότι σχεδιάζει να περικόψει 
παγκοσµίως κατά 40% τις εξαγωγές 
σπανίων µετάλλων (rare metals) για το 
τρέχον έτος. Η εν λόγω απόφαση φαίνεται 
να έχει δηµιουργήσει σοβαρές ανησυχίες 
στην ιαπωνική κυβέρνηση, δεδοµένου ότι η 
Ιαπωνία είναι ο µεγαλύτερος εισαγωγέας 
σπανίων µετάλλων από την Κίνα. Έτσι για 
παράδειγµα η Ιαπωνία εισάγει το 85% των 
αναγκών της σε βολφράµιο από την Κίνα, 

ενώ το έτος 2008, η Ιαπωνία εισήγαγε 4.000 
τόνους βολφραµίου. 
 
Υπολογίζεται ότι στην Κίνα παράγεται το 
97% της παγκόσµιας παραγωγής τέτοιων 
µετάλλων, στην Ινδία το 2% και στην 
Βραζιλία το 0,5%. 
 
Σηµειώνεται δε ότι τα σπάνια µέταλλα  
αποτελούν απαραίτητα υλικά τα οποία 
χρησιµοποιούνται για την κατασκευή κινητών 
τηλεφώνων,  µπαταριών λιθίου αλλά και 
υβριδικών αυτοκινήτων. 
 
Το θέµα αναµενόταν να τεθεί από τον 
Υπουργό Οικονοµίας, Εµπορίου & 
Βιοµηχανίας κ. Μασαγιούκι Ναοσίµα κατά 
την διάρκεια επίσκεψής του στην Κίνα στα 
τέλη Αυγούστου, στις υψηλού επιπέδου 
συνοµιλίες µεταξύ  των δύο χωρών. 
 
 

8. Το ισχυρό γιέν πλήττει σοβαρά τις 
ιαπωνικές εταιρείες 

 
H πρόσφατη ενίσχυση του γιέν αναγκάζει τις 
ιαπωνικές εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων 
να µεταφέρουν την γραµµή παραγωγής 
αυτοκινήτων & ανταλλακτικών αυτοκινήτων 
από την Ιαπωνία σε υπερπόντιες αγορές, ή 
να εξαγοράσουν ξένες εταιρείες. Έτσι για 
παράδειγµα η “Suzuki Motor Corp” 
αποφάσισε να ενισχύσει την γραµµή 
παραγωγής ανταλλακτικών αυτοκινήτων της 
στην Ουγγαρία και να µειώσει αντίστοιχα 
αυτή της Ιαπωνίας. Επίσης, η “Toyota Motor 
Corp.” σχεδιάζει να κατασκευάσει 
περισσότερες από 150.000 µονάδες του 
µοντέλου της “Corolla” , στο νέο εργοστάσιο 
της εταιρείας στις Η.Π.Α. Μέχρι σήµερα, η  
“Toyota Motor Corp.” εξήγαγε το 
συγκεκριµένο µοντέλο από την Ιαπωνία 
προς τις Η.Π.Α. Η  “Nissan Corp.” 
κατασκευάζει αυτοκίνητα τύπου “compact” 
στην Ταϊλάνδη και τα επανεισάγει στην 
Ιαπωνία. 
 
Από την άλλη πλευρά,  ιαπωνικές εταιρείες 
ηλεκτρονικών ειδών όπως η “Sony Corp.” 
σχεδιάζουν την αύξηση των τιµών των 
προσωπικών υπολογιστών τους τόσο στην 
Ευρώπη όσο και στις Η.Π.Α. 
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9.  Ανάπτυξη των υποδοµών στην 
περιοχή του A.S.E.A.N. 

 
Oι υπουργοί οικονοµικών των κρατών µελών 
του A.S.E.A.N., καθώς και της Ιαπωνίας, 
Κίνας και Ινδίας, αποφάσισαν σε σχετική 
συνάντησή τους στα τέλη Αυγούστου 2010 
στο Βιετνάµ, να εγκρίνουν σχέδιο ανάπτυξης 
υποδοµών στην περιοχή του A.S.E.A.N.  Το 
εν λόγω σχέδιο περιλαµβάνει 717 έργα-
µεταξύ των οποίων- την κατασκευή δρόµων, 
γεφυρών, λιµανιών, αεροδροµίων, 
ηλεκτροδοτικών σταθµών, βιοµηχανικών 
συγκροτηµάτων κλπ. Τα ανωτέρω έργα 
αναµένεται να έχουν ολοκληρωθεί έως το 
έτος 2020. 
 
Ως εκ τούτου, διανοίγονται µεγάλες ευκαιρίες 
επιχειρηµατικής δράσης για τις ιαπωνικές 
εταιρείες, οι οποίες ήδη δηµιουργούν 
κοινοπραξίες προκειµένου να αναλάβουν 
κερδοφόρα συµβόλαια. Έτσι, η “Mitsubishi 
Heavy Industries Ltd” και η “Hitachi Ltd” 
συγκρότησαν κοινοπραξία που σκοπεύει να 
αναλάβει έργα κατασκευής σιδηροδρόµων. 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του εγχώριου 
τύπου, η ιαπωνική κυβέρνηση θα προσφέρει 
οικονοµική βοήθεια στις ενδιαφερόµενες 
ιαπωνικές εταιρείες µέσω τόσο παροχής 
κονδυλίων της επίσηµης αναπτυξιακής της 
βοήθειας (Ο.D.A., Official Development 
Assistance) όσο και παροχής δανείων από 
την Ιαπωνική Τράπεζα ∆ιεθνούς 
Συνεργασίας (Japan Bank for International 
Cooperation). 
 
Eκτιµάται ότι το όλο σχέδιο, θα αυξήσει 
συνολικά το Α.Ε.Π. των εµπλεκόµενων 
χωρών κατά 55%, θα τονώσει τις ασιατικές 
οικονοµίες, ενώ θα δηµιουργήσει και 
εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας. 
 
 

10. Ιαπωνική επιχειρηµατική αποστολή 
στο Βιετνάµ 

 
Ιαπωνική επιχειρηµατική αποστολή 
αποτελούµενη από εταιρείες κατασκευής 
εργοστασίων παραγωγής πυρηνικής 
ενέργειας καθώς και εταιρείες παραγωγής 
ηλεκτρισµού, επισκέφτηκε το Βιετνάµ στα 
τέλη του Αυγούστου 2010. Επικεφαλής της 
αποστολής ήταν ο Ιάπωνας Υπουργός 
Οικονοµίας, Εµπορίου & Βιοµηχανίας κ. 

Masayuki Naoshima, ο οποίος συναντήθηκε 
µε τον Πρωθυπουργό του Βιετνάµ κ.Nguen 
Tan Dung.  ΟΙ ιαπωνικές εταιρείες που 
έλαβαν µέρος ήσαν οι “Tokyo Electric Power 
Co”, “Chubu Electric Power Co”, “Kansai 
Electric Power Co”, “Hitachi Ltd”, “Mitsubishi 
Heavy Indsutries Ltd” και “Toshiba Corp.”. 
 
H ανωτέρω επιχειρηµατική αποστολή 
κατέθεσε και συζήτησε προτάσεις για την 
κατασκευή 4 πυρηνικών αντιδραστήρων που 
θα δηµιουργηθούν στο Βιετνάµ έως το έτος 
2014. Το ενδιαφέρον των ιαπωνικών 
εταιρειών είναι µεγάλο στην συγκεκριµένη 
χώρα και καθίσταται ακόµη µεγαλύτερο 
δεδοµένου ότι σχεδιάζεται η κατασκευή 10 
ακόµη πυρηνικών αντιδραστήρων έως το 
έτος 2030. 
 
Ασφαλώς δεν ενδιαφέρονται µόνο ιαπωνικές 
εταιρείες να “κερδίσουν” σχετικά συµβόλαια 
στο Βιετνάµ. Η Ρωσία είναι ένας επίσης 
σοβαρός ανταγωνιστής, όπως και η Νότιος 
Κορέα -η οποία ήδη ανέλαβε να 
κατασκευάσει 4 εργοστάσια πυρηνικής 
ενέργειας στα Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα. 
 
Εντούτοις, ένα σοβαρό εµπόδιο στις 
ανωτέρω ιαπωνικές προσπάθειες είναι το 
γεγονός ότι η Ιαπωνία και το Βιετνάµ δεν 
έχουν υπογράψει µέχρι σήµερα διµερή 
συµφωνία πυρηνικής συνεργασίας, στην 
οποία να προβλέπεται η µεταφορά 
εξοπλισµού πυρηνικών εργοστασίων και 
πυρηνικής τεχνολογίας. Απεναντίας, η 
Ρωσία, η Γαλλία και η Νότιος Κορέα έχουν 
υπογράψει διµερείς σχετικές συµφωνίες και 
συνεπώς διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτηµα 
έναντι της Ιαπωνίας. 
Το θέµα  της διµερούς συµφωνίας 
αναµένεται να τεθεί στην συνάντηση 
κορυφής Ιαπωνίας-Βιετνάµ, που θα λάβει 
χώρα τον προσεχή Οκτώβριο. 
 
 
 
 

11. Η “Suzuki Μotor Corp.” θα 
κατασκευάσει το τρίτο εργοστάσιο της 
κατασκευής αυτοκινήτων στην Ινδία 

 
Η ιαπωνική εταιρεία κατασκευής 
αυτοκινήτων “Suzuki Motor Corp.” 
(www.suzuki.com) πρόκειται να 
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κατασκευάσει το τρίτο εργοστάσιο 
κατασκευής αυτοκινήτων της στην Ινδία, 
γεγονός που σηµαίνει ότι η τελευταία θα 
καταστεί η παραγωγική βάση της εταιρείας, 
δεδοµένου ότι θα κατασκευάζονται εκεί 
περισσότερα οχήµατα απ’ ‘ότι στην Ιαπωνία. 
Η εταιρεία αποφάσισε να προβεί στην 
κίνηση αυτή προκειµένου να αντιµετωπίσει 
τις ολοένα και αυξανόµενες ανάγκες της 
ινδικής αγοράς. Η “Suzuki” ήδη ελέγχει το 
50% της σχετικής αγοράς. 
 
Η ετήσια κατασκευή αυτοκινήτων αναµένεται 
να φθάνει το έτος 2013 τα 1,15 εκ. οχήµατα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


