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EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙO ∆ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ 

7-11/09/2009 
  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

                    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 
1. Το πολυκατάστηµα “Mitsukoshi” θα προχωρήσει σε περικοπές εργατικού   
     δυναµικού κατά την διάρκεια του 2009 

2.  H ιαπωνική εταιρεία πετρελαιοειδών “Nippon Oil” προέβη σε κατ’αρχήν συµφωνία µε την  
    ιρακινή κυβέρνηση για εκµετάλλευση πετρελαϊκών κοιτασµάτων 

3. Έναρξη ισχύος Συµφωνίας Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ Ιαπωνίας και Βιετνάµ 
4.  Η αυτοκινητοβιοµηχανία “Toyota” σχεδιάζει δραστικό περιορισµό της παγκόσµιας   
    παραγωγής της ακόµη και κατά 10% 

5.  H εταιρεία πώλησης λιανικών ειδών ‘Lawson”και η εταιρεία φαρµακευτικών ειδών   
    “Matsumotokiyoshi” συγκροτούν κοινοπραξία 

6.  Έναρξη ισχύος Συµφωνίας ελευθέρου εµπορίου & οικονοµικής συνεργασίας  
     µεταξύ Ιαπωνίας και Ελβετίας 

7.  Ίδρυση Υπηρεσίας Προστασίας του καταναλωτή 

8.  Αύξηση των πωλήσεων αυτοκινήτων στην Ιαπωνία 

9.  H “Sony” προβαίνει στην πώληση εργοστασίου κατασκευής τηλεοράσεων τύπου “Lcd”     
     στο Μεξικό 

10   H ιαπωνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών “Docomo” σχεδιάζει να εισέλθει στην αµερικανική  
      αγορά 

11. Η ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία ‘Suzuki” θα κατασκευάσει µονάδα παραγωγής  
      αυτοκινήτων στην Ινδία 

12. Το µοντέλο “Prius” της “Toyota” πρώτο σε πωλήσεις στην Ιαπωνία τον Αύγουστο του  
      2009 

13. 860 τρις Γιέν τo δηµόσιο χρέος της Ιαπωνίας τον Ιούνιο του 2009 

14.  Η Ιαπωνία στις τελευταίες θέσεις µεταξύ των κρατών-µελών του Ο.Ο.Σ.Α. όσον αφορά  
      στις δαπάνες για την εκπαίδευση το έτος 2006 

 

 
                  Συντάκτης: Mάριος Μαθιουδάκης, Γραµµατέας Ο.Ε.Υ. Β΄ 
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Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 

 
1. Το πολυκατάστηµα “Mitsukoshi” θα 
προχωρήσει σε περικοπές εργατικού 
δυναµικού µέχρι τέλος του 2009 
 

 
Ένα από τα µεγαλύτερα πολυκαταστήµατα 
της περιοχής του Τόκυο το “Mitsukoshi” 
πρόκειται να προβεί σε απολύσεις µεγάλου 
αριθµού προσωπικού µέχρι το τέλος του 
2009, προκειµένου να αντιµετωπίσει τις 
συνεχόµενες αυξανόµενες απώλειες κερδών 
των τελευταίων χρόνων. 
 
Οικονοµικές εδώ πηγές αναφέρουν ότι οι 
περικοπές προσωπικού θα αφορούν 600-
800 άτοµα. Το πολυκατάστηµα  “Mitsukoshi” 
απασχολεί 6.000 εργαζοµένους και ανήκει 
στην ιαπωνική εταιρεία “Isetan Mitsukoshi 
Holdings Ltd”. 
 

2. H ιαπωνική εταιρεία πετρελαιοειδών 
“Nippon Oil” προέβη σε κατ’αρχήν 
συµφωνία µε την ιρακινή κυβέρνηση για 
εκµετάλλευση πετρελαϊκών κοιτασµάτων 

 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του ιαπωνικού 
τύπου, µία από τις µεγαλύτερες εταιρείες 
πετρελαιοειδών της χώρας, η “Nippon Oil” 
(www.eneos.co.jp) προέβη σε κατ’αρχήν 
συµφωνία µε την ιρακινή κυβέρνηση για την 
απόκτηση δικαιώµατος εκµετάλλευσης 
πετρελαϊκών κοιτασµάτων στην πόλη 
“Nasiriyah” στο Νότιο Ιράκ. 
 
Eκτιµάται ότι ανωτέρω πετρελαϊκή πηγή  
δύναται να  χορηγεί 600.000 βαρέλια την 
ηµέρα, ύστερα από κατάλληλες σχετικές 
επενδύσεις. 
 
Αν τελικά η συµφωνία ολοκληρωθεί, τότε θα 
πρόκειται για την µεγαλύτερη πετρελαιοφόρο 
περιοχή στην οποία συµµετέχει ιαπωνική 
εταιρεία, και θα δώσει την δυνατότητα στην 
Ιαπωνία να διαδραµατίσει πρωτεύοντα ρόλο 
τόσο στην ανάπτυξη όσο και στην 
παραγωγή πετρελαίου. 
 
 
 
 
 

3. Έναρξη ισχύος Συµφωνίας 
Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ 
Ιαπωνίας και Βιετνάµ   

 
Η Συµφωνία Οικονοµικής Συνεργασίας 
µεταξύ Ιαπωνίας και Βιετνάµ, αναµένεται να 
τεθεί σε ισχύ την 1η Οκτωβρίου 2009. 
Εν λόγω Συµφωνία αποσκοπεί στην 
φιλελευθεροποίηση σχεδόν του 92% του 
διµερούς εµπορίου, µέσα στα επόµενα δέκα 
χρόνια. 
 
Σύµφωνα µε τους όρους της Συµφωνίας, η 
Ιαπωνία θα καταργήσει τους δασµούς σε 
προϊόντα  που εισάγονται από το Βιετνάµ 
όπως φρούτα και γαρίδες, ενώ το Βιετνάµ θα 
καταργήσει τους δασµούς για ορισµένα 
ιαπωνικά προϊόντα όπως ο χαλκός, 
ανταλλακτικά αυτοκινήτου καθώς και για 
κάποια αγροτικά προϊόντα.   
 
4. Η αυτοκινητοβιοµηχανία “Toyota” 
σχεδιάζει δραστικό περιορισµό της 
παγκόσµιας παραγωγής της ακόµη και 
κατά 10% 

 
Η ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία “Toyota” 
σχεδιάζει να προβεί σε δραστικό περιορισµό 
της παγκόσµιας παραγωγής της ακόµη και 
κατά 10%, λόγω της  µεγάλης µείωσης 
πωλήσεων που προκάλεσε η διεθνής 
οικονοµική κρίση. 
 
Ειδικότερα σχεδιάζεται κλείσιµο της µονάδας 
παραγωγής στην περιφέρεια Αΐτσι της 
Ιαπωνίας από την επόµενη άνοιξη, όπως 
επίσης στο Ντερµπισάϊρ του Ηνωµένου 
Βασιλείου όπου παράγεται το µικροµεσαίο 
µοντέλο “Auris” αλλά και στην Καλιφόρνια, 
όπου σε κοινοπραξία µε την General Motors 
παράγεται τόσο το ηµιφορτηγό “Tacoma”όσο 
και το παγκοσµίως γνωστό “Corolla”. 
 
Σηµειώνεται ότι ήδη από τις αρχές του 
τρέχοντος µηνός, η εταιρεία ανακοίνωσε την 
πρόβλεψή της για απώλειες 4,8 δις 
δολαρίων κατά το οικονοµικό έτος που 
ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2010.  
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5. Η εταιρεία πώλησης λιανικών ειδών 
“Lawson” και η εταιρεία φαρµακευτικών   
 ειδών “Matsumotokiyoshi” συγκροτούν  
 κοινοπραξία 

 
Η εταιρεία πώλησης λιανικών ειδών 
“Lawson” και η εταιρεία φαρµακευτικών 
ειδών “Matsumotokiyoshi” σχεδιάζουν να 
συγκροτήσουν κοινοπραξία, µε στόχο την 
δηµιουργία µίας νέας αλυσίδας 
καταστηµάτων που θα πουλάνε 
συνδυαστικά τόσο προϊόντα τροφίµων όσο 
και φαρµακευτικά. Η συγκροτηθείσα 
ανωτέρω κοινοπραξία, σκοπό έχει να 
αντιµετωπίσει την µεγάλη πτώση πωλήσεων 
που παρουσίασαν τα καταστήµατα λιανικής 
πώλησης τους τελευταίους µήνες, µέσω της 
διαφοροποίησης στην πώληση 
παρεχόµενων προϊόντων. 
 
Tα καταστήµατα θα λειτουργούν σε χώρο 
200-300 τ.µ., και θα διαθέτουν δικές τους 
‘ετικέτες’ στα διαθέσιµα προς πώληση 
προϊόντα. 

 

6. Έναρξη ισχύος Συµφωνίας ελευθέρου    
   εµπορίου & οικονοµικής συνεργασίας    
  µεταξύ Ιαπωνίας και Ελβετίας” 

 

Η Συµφωνία ελευθέρου εµπορίου & 
οικονοµικής συνεργασίας µεταξύ Ιαπωνίας 
και Ελβετίας η οποία είχε υπογραφεί την 19η 
Φεβρουαρίου 2009 στο Τόκυο, τέθηκε σε 
ισχύ την 25η Αυγούστου 2009. 

 
Η ανωτέρω συµφωνία η οποία αποβλέπει 
στην ενίσχυση των οικονοµικών σχέσεων 
των δύο χωρών, µέσω ευνοϊκών όρων 
συνεργασίας σε διάφορους τοµείς όπως το 
εµπόριο αγαθών και υπηρεσιών, οι 
επενδύσεις, η πνευµατική ιδιοκτησία, το 
ηλεκτρονικό εµπόριο κλπ, θεωρείται πολύ 
σηµαντική και για τις δύο χώρες.  
 
Ειδικότερα για την Ελβετία, αποτελεί την πιο 
σηµαντική εµπορική συµφωνία που έχει 
υπογραφεί από το έτος 1972, δεδοµένου ότι 
η Ιαπωνική οικονοµία είναι η δεύτερη 
µεγαλύτερη παγκοσµίως, και η Ιαπωνία είναι 
ο τρίτος µεγαλύτερος εµπορικός  εταίρος της 
Ελβετίας µετά την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις 
Η.Π.Α. Αλλά και για την Ιαπωνία, η 
συγκεκριµένη συµφωνία αποτελεί µία  
ολοκληρωµένη εµπορική συµφωνία µε ένα 

αναπτυγµένο κράτος της ∆ύσης και µέλος 
του Ο.Ο.Σ.Α., που παράλληλα είναι και ο 
όγδοος µεγαλύτερος επενδυτής στην 
Ιαπωνία, απασχολώντας περί τους 65.000 
υπαλλήλους. 
 
Περιληπτικά, η εν θέµατι συµφωνία 
προβλέπει τα παρακάτω: 
 
o ∆ηµιουργία ελεύθερης ζώνης εµπορίου 

για βιοµηχανικά αγαθά (µέσος όρος 
δασµών 3,7% µε ορισµένες εξαιρέσεις 
όπως π.χ. δερµάτινα είδη). 

 
o Ευνοϊκή πρόσβαση επιλεγµένων 

αγροτικών προϊόντων (µέσος όρος 
δασµών 17,1%,) όπως τυρί, σοκολάτα, 
κρασί έναντι ιαπωνικού σάκε, διάφορα 
φρούτα κλπ. 

 
o Μείωση δασµών σε προϊόντα ξυλείας και 

προϊόντα αλιείας. 
 
o ∆ηµιουργία µηχανισµού διαβούλευσης 

για µη δασµολογικά µέτρα, όπως 
υγειονοµικοί και φυτουγειονοµικοί 
έλεγχοι. 

 
o ∆ιευκόλυνση στην διεξαγωγή του 

εµπορίου και απλοποίηση των 
τελωνειακών διαδικασιών µέσω 
ανταλλαγής πληροφοριών. 

 
o Υιοθέτηση πλαισίου για την διευκόλυνση 

πραγµατοποίησης των εκατέρωθεν 
επενδύσεων µέσω συγκρότησης τόσο 
ειδικής επιτροπής όσο και µηχανισµού 
διευθέτησης διαφορών µεταξύ επενδυτή 
και κράτους. 

 
o Εκατέρωθεν προστασία δικαιωµάτων 

πνευµατικής ιδιοκτησίας που 
καλύπτονται από  την συµφωνία TRIPS 
του Π.Ο.Ε. 

 
o Ενίσχυση θεσµικού πλαισίου για 

προστασία χρηστών ηλεκτρονικού 
εµπορίου, ενθάρρυνση χρήσης και 
διευκόλυνση ηλεκτρονικού εµπορίου, 
διευκόλυνση για την χρήση ηλεκτρονικών 
υπογραφών. 

 
o Ανταλλαγή πληροφοριών µέσω 

συγκρότησης µηχανισµού, προκειµένου 
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δύο πλευρές να έχουν µέγιστη 
πρόσβαση σε διαγωνισµούς για κρατικές 
προµήθειες. 

 
o Υιοθέτηση “πλαισίου” για την 

απελευθέρωση των υπηρεσιών, και 
διευκόλυνση στην διακίνηση επισκεπτών  
για επιχειρηµατικούς σκοπούς. 

 
o Πρόβλεψη για προνοµιακή µεταχείριση 

προϊόντων ελβετικής και ιαπωνικής 
προέλευσης. 

 

7. Ίδρυση Υπηρεσίας Προστασίας του 
καταναλωτή 

 
Εγκαινιάστηκε από την απερχόµενη 
κυβέρνηση την Τρίτη 1 Σεπτεµβρίου 2009, η 
Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, η 
οποία σκοπό θα έχει την  εξασφάλιση 
συνθηκών ασφαλείας στα τρόφιµα και 
προϊόντα στη χώρα. 
 
Η απόφαση για την ίδρυση της ανωτέρω 
Υπηρεσίας ελήφθη ύστερα από το 
ξέσπασµα αλλεπάλληλων διατροφικών 
σκανδάλων, τα οποία είχαν συνέπειες στην 
υγεία των πολιτών. 
 
Επικεφαλής τέθηκε ο κ. Σουνίτσι Ουτσίντα, 
πρώην υφυπουργός παρά τω 
πρωθυπουργώ. 
 

8. Αύξηση των πωλήσεων αυτοκινήτων 
στην Ιαπωνία 

 
Οι πωλήσεις αυτοκινήτων στην Ιαπωνία 
αυξήθηκαν τον Αύγουστο του 2009 κατά 
2,3% σε σχέση µε την ίδια χρονική περίοδο 
το 2008 και έφτασαν τις 198.265 µονάδες. Η 
αύξηση αυτή αποδίδεται στις πρόσφατες 
φοροαπαλλαγές και επιχορηγήσεις που 
θεσπίστηκαν από την απερχόµενη 
κυβέρνηση για την αγορά κυρίως 
“oικολογικών αυτοκινήτων”. 
 
Ειδικότερα, οι πωλήσεις των επιβατηγών 
αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 8,2% και 
ανήλθαν σε 179.766 µονάδες, ενώ οι 
πωλήσεις των φορτηγών συρρικνώθηκαν 
κατά 33,8% και έφτασαν τις 17.673. 
 
Οι αυτοκινητοβιοµηχανίες που παρουσίασαν 
τις περισσότερες πωλήσεις ήσαν η “Toyota 

Motors”” (9% αύξηση, 90.802 µονάδες), η 
“Mitsubishi” (22,8%, 4.519 µονάδες) και η 
“Honda” (13,4%, 31.115 µονάδες). 
 
Παρά την ανωτέρω αύξηση των πωλήσεων, 
εκτιµήσεις του Ιαπωνικού Συνδέσµου 
Βιοµηχανιών Αυτοκινήτου αναφέρουν ότι οι 
εγχώριες πωλήσεις για το τρέχον οικονοµικό 
έτος, αναµένεται να είναι οι χειρότερες της 
τελευταίας τριακονταετίας, εξαιτίας της 
παρατεταµένης διεθνούς οικονοµιικής 
κρίσης. Πιο συγκεκριµένα, σε ετήσια βάση, 
προβλέπεται πτώση της τάξης του 8,5%. 
 

9. Η “Sony” προβαίνει στην πώληση  
εργοστασίου της κατασκευής 
τηλεόρασεων τύπου “LCD” στο Μεξικό 

 

Η ιαπωνική εταιρεία ηλεκτρονικών ειδών 
“Sony” ανακοίνωσε ότι θα προβεί στην 
πώληση του 90% του  εργοστασίου της 
κατασκευής τηλεοράσεων τύπου ‘LCD” στο 
Μεξικό. Πρόκειται για την µεγαλύτερη 
µονάδα της στην Βόρεια Αµερική. 
 
Η εν λόγω απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο 
άσκησης της πολιτικής αναδιάρθρωσης της 
εταιρείας, για την αντιµετώπιση της διεθνούς 
οικονοµικής κρίσης που έχει προκαλέσει 
τεράστιες απώλειες κερδών στην εταιρεία, 
ιδιαίτερα το τελευταίο έτος. 
 
Στο πλαίσιο της ανωτέρω πολιτικής, η 
“Sony” έχει ήδη προχωρήσει σε περικοπές 
16.000 θέσεων εργασίας παγκοσµίως και 
έχει προβεί στο κλείσιµο ήδη 8 εργοστασίων. 
 

10. H ιαπωνική εταιρεία τηλεπικοινωνιών 
“Docomo” σχεδιάζει να εισέλθει στην 
αµερικανική αγορά 

 

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα εγχώριου τύπου, 
η µεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 
της Ιαπωνίας, η “DoCoMo” (www.docomo.jp)  
σχεδιάζει να εισέλθει στην αµερικανική 
αγορά, προσφέροντας έξυπνα τηλέφωνα 
αλλά και ως παροχέας υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας. 
 
Τα “’εξυπνα” τηλέφωνα στις Η.Π.Α. είναι 
εξαιρετικά δηµοφιλή, ιδιαίτερα από τότε που 
η εταιρεία “Apple” εισήγαγε το τηλέφωνο 
“iPhone”. 
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11. Η ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία 
‘Suzuki” θα κατασκευάσει µονάδα 
παραγωγής αυτοκινήτων στην Ινδία 

 

Η ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία “Suzuki” 
(www.suzuki.co.jp) ανακοίνωσε ότι πρόκειται 
να προβεί στην κατασκευή µίας νέας 
µονάδας παραγωγής αυτοκινήτων στην Ινδία 
το έτος 2011. Η εν λόγω µονάδα θα έχει 
ετήσια δυνατότητα παραγωγής 600.000 
αυτοκινήτων και θα βρίσκεται στην περιοχή 
“Haryana”, 50 χλµ νοτιοδυτικά του Νέου 
∆ελχί. Η ιαπωνική εταιρεία η οποία 
εξειδικεύεται στην κατασκευή µικρών 
αυτοκινήτων, έχει µερίδιο αγοράς περίπου 
50% στην Ινδία. 
 
 

12. Το µοντέλο “Prius” της “Toyota” 
πρώτο σε πωλήσεις στην Ιαπωνία τον 
Αύγουστο του 2009 

  
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του 
Ιαπωνικού Συνδέσµου Εµπόρων 
Αυτοκινήτων, τον Αύγουστο του 2009 το 
υβριδικό µοντέλο της  Toyota “Prius” ήταν το 
πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην χώρα. 
(µάλιστα για τρίτο συνεχόµενο µήνα). 
Συνολικά για τον Αύγουστο, πούλησε 21.669 
µονάδες. 
 
Το µοντέλο της Suzuki Μotors “WagonR” 
ήταν δεύτερο σε πωλήσεις (13.926 
µονάδες), ενώ το “Move” της Daihatsu 
Motors ήταν τρίτο (11.566 µονάδες). 
 

13.  860 τρις Γιέν τo δηµόσιο χρέος της  
       Ιαπωνίας τον Ιούνιο του 2009 

 
Το δηµόσιο χρέος της Ιαπωνίας στις 30 
Ιουνίου 2009 ήταν 860,26 τρις γιέν, δηλαδή 
αυξηµένο κατά 13,76 τρις γιέν σε σχέση µε 
τον Μάρτιο του 2009.  
 
Η ανωτέρω αύξηση αποδίδεται  στην έκδοση 
οµολόγων ύψους 33 τρις γιέν στις αρχές του 
έτους. 

 

 

 

 

 

 

14. Η Ιαπωνία στις τελευταίες θέσεις 
µεταξύ των κρατών-µελών του Ο.Ο.Σ.Α. 
όσον αφορά στις δαπάνες για την παιδεία 
το έτος 2006 

 

Η Ιαπωνία κατατάσσεται στην προτελευταία 
θέση µεταξύ των 28 κρατών-µελών του 
Ο.Ο.Σ.Α. όσον αφορά τις δαπάνες που 
πραγµατοποίησε για την παιδεία το έτος 
2006. 
 
 Οι δαπάνες της χώρας για την παιδεία σε 
σχέση µε το Α.Ε.Π. κυµάνθηκαν στο 3,3%, 
ποσοστό που σύµφωνα µε στατιστικά 
στοιχεία του ανωτέρω Οργανισµού δεν 
έχουν αλλάξει πολύ από το έτος 1992. 
 
Σηµειώνεται ότι η ηγεσία του ∆ηµοκρατικού 
Κόµµατος της Ιαπωνίας (D.P.J.), που 
αναδείχθηκε νικητής των πρόσφατων 
εκλογών στη χώρα, είχε υποσχεθεί 
προεκλογικώς την αύξηση των δηµοσίων 
δαπανών για την παιδεία στο 5% του Α.Ε.Π. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


