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1. Αναθεώρηση στοιχείων αύξησης
Ιαπωνικού Α.Ε.Π. για το τέταρτο τρίµηνο
του 2009
Σύµφωνα µε αναθεωρηµένα στατιστικά που
δόθηκαν στην δηµοσιότητα από το Γραφείο
του Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, το Α.Ε.Π.
της χώρας αυξήθηκε κατά 0,9% το τέταρτο
τρίµηνο του 2009, σε σχέση µε την ίδια
περίοδο το έτος 2008. Σε ετήσια βάση το εν
λόγω Α.Ε.Π. σηµείωσε αύξηση της τάξεως
του 3,8%. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε
στατιστικά στοιχεία που είχε δηµοσιεύσει το
ανωτέρω Γραφείο στα µέσα Φεβρουαρίου
2010, η σχετική αύξηση του Α.Ε.Π. για την
ίδια χρονική περίοδο είχε υπολογιστεί στο
1,1% ενώ σε ετήσια βάση 4,6%.
Η αναθεώρηση αυτή οφείλεται στην µείωση
των εταιρικών εργοστασιακών επενδύσεων
καθώς και στην µείωση των επενδύσεων για
εξοπλισµούς, οι οποίες ήσαν µικρότερες απ’
ότι είχε αρχικά υπολογιστεί.
Όπως σχετικά σηµειώνεται στην έκθεση του
Γραφείου Πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, η
καταναλωτική δαπάνη εξακολουθεί να
παραµένει µεταξύ άλλων, η “αχίλλειος
πτέρνα” στην πορεία για την οικονοµική
ανάπτυξη της χώρας. Αξίζει να αναφερθεί
πως
η
καταναλωτική
δαπάνη
αντιπροσωπεύει το 60% του Α.Ε.Π. της
χώρας.
2.
Yπερψήφιση
ιαπωνικού
προϋπολογισµού από την Άνω Βουλή
της Ιαπωνίας
Η Άνω Βουλή της Ιαπωνίας ψήφισε την 24η
Μαρτίου 2010, τον προϋπολογισµό της
Ιαπωνίας, ύψους 92,3 τρις γιέν (1 τρις
δολλάρια), για το οικονοµικό έτος 2010 που
αρχίζει τον Απρίλιο τ.έ.
Σύµφωνα µε στοιχεία που δόθησαν στην
δηµοσιότητα, η χώρα θα εκδόσει για το
οικονοµικό έτος 2010 κρατικά οµόλογα
ύψους 44,3 τρις γιέν, προκειµένου να
καλύψει το σύνολο των απαιτήσεων του
προϋπολογισµού της.
Σε γενικές γραµµές, προβλέπεται αύξηση
κατά 10% των χρηµατοδοτήσεων για
κοινωνικές δαπάνες (27,27 τρις γιέν) και

µείωση των δαπανών για εκτέλεση
δηµοσίων έργων περισσότερο από 18%
(5,77 τρις γιέν). Επίσης προβλέπεται µείωση
του φόρου στα καύσιµα και αύξηση των
φόρων στα τσιγάρα.
Ο ανωτέρω κρατικός προϋπολογισµός
θεωρείται ο µεγαλύτερος που έχει κατατεθεί
ποτέ στην ιστορία της χώρας και
υποστηρίχθηκε
από
το
κυβερνών
δηµοκρατικό
κόµµα
Ιαπωνίας,
το
δηµοκρατικό κοινωνικό κόµµα και το νέο
λαϊκό κόµµα, ενώ καταψηφίστηκε από το
φιλελεύθερο δηµοκρατικό κόµµα.
Σε δηλώσεις του µετά το πέρας της
ψηφίσεως του, ο πρωθυπουργός της χώρας
κ.
Γιούκιο
Χατογιάµα
δήλωσε
ότι
ψηφισθέντας προϋπολογισµός θα συνδράµει
στην ανάκαµψη της οικονοµία της χώρας, θα
δηµιουργήσει πολλές νέες θέσεις εργασίας,
ενώ
θα
καταπολεµήσει
και
τον
αποπληθωρισµό που πλήττει την χώρα.
Υπενθυµίζεται ότι σύµφωνα µε στοιχεία του
Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας &
Ανάπτυξης, η Ιαπωνία το έτος 2010 θα
καταστεί και επίσηµα η χώρα µε το
µεγαλύτερο εθνικό χρέος σε καθαρές τιµές
µεταξύ των ανεπτυγµένων βιοµηχανικά
χωρών, ξεπερνώντας την πρωτοπόρο σ’
αυτόν τον τοµέα Ιταλία. Το εθνικό χρέος της
Ιαπωνίας έχει ξεπεράσει το 185% επί του
Α.Ε.Π. και πολύ πιθανό να φτάσει τα 200%
το 2010. Παροµοίως σε καθαρές τιµές το
χρέος αναµένεται να φτάσει στο 104,6% του
Α.Ε.Π. καθιστώντας την Ιαπωνία την
περισσότερο χρεωµένη χώρα µεταξύ των
βιοµηχανοποιηµένων χωρών.
3. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας προωθεί
πρόγραµµα δανεισµού προκειµένου να
καταπολεµήσει τον αποπληθωρισµό.
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (Bank of Japan,
B.O.J.) ανακοίνωσε την προηγούµενη
εβδοµάδα ότι θα διαθέσει το ποσό των 80
δις ευρώ σε τράπεζες της χώρας µε επιτόκιο
0,1%, σε µία προσπάθεια καταπολέµησης
του αποπληθωρισµού και ενίσχυσης της
προσπάθειας για οικονοµική ανάκαµψη της
χώρας.
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Ο Πρόεδρος της ανωτέρω Τράπεζας κ.
Μασάκι Σιρακάουα, σε σχετικές δηλώσεις
του σε συνέντευξη τύπου ανέφερε ότι η
κίνηση αυτή θα διασφαλίσει την βελτίωση
της οικονοµίας αλλά και των τιµών. Επίσης
προσέθεσε πως η εν λόγω Τράπεζα θα
συνεχίσει να πράττει παρεµβατικές κινήσεις
µέσω λήψης παρόµοιων τέτοιων µέτρων.
4. Εγκαίνια νέου αεροδροµίου
Ιµπαράκι της Ιαπωνίας

στο

Ένα νέο αεροδρόµιο στην Ιαπωνία ξεκίνησε
την λειτουργία του την 11η Μαρτίου 2010,
στην πόλη Ιµπαράκι.
Αποτελεί το 98ο
αεροδρόµιο της χώρας και το τρίτο στην
ευρύτερη µητροπολιτική περιοχή του Τόκυο,
µετά τα αεροδρόµια “Haneda” και “Narita”.
Η κατασκευή του υπολογίζεται ότι στοίχισε
22 δις γιέν, εκ των οποίων τα 7,3 δις τα
κατέβαλλε η νοµαρχία του Ιµπαράκι.
Σκοπός της διοικήσεως του αεροδροµίου
είναι να δελεάσει και να προσελκύσει
αρκετές αεροπορικές εταιρείες, δεδοµένου
ότι προσφέρει χαµηλά τέλη για την χρήση
του.
5. Η Ιαπωνία συµµετέχει σε σχέδιο
ανάπτυξης έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής
ενέργειας
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του εγχώριου
τύπου, η Ιαπωνία πρόκειται να συµµετάσχει
µαζί µε την κυβέρνηση του Νέου Μεξικού σε
δοκιµές για την ανάπτυξη έξυπνων δικτύων
ηλεκτρικής
ενέργειας
(smart
grid
technologies). Eιδικότερα, η συνεργασία θα
πραγµατοποιηθεί µεταξύ του ιαπωνικού
οργανισµού ανάπτυξης νέων ενεργειών και
βιοµηχανικής τεχνολογίας και 30 ιαπωνικών
εταιρειών και της κυβέρνησης του Νέου
Μεξικού και διάφορες µεξικανικές εταιρείες.
Ανάµεσα στις συµµετέχουσες ιαπωνικές
εταιρείες συγκαταλέγονται οι “Toshiba
Corp.”, “Hitachi Ltd” και “Shimizu Corp.”
Η Ιαπωνία συµµετέχοντας στο εν λόγω
σχέδιο, ευελπιστεί να προωθήσει τις νέες
τεχνολογίες της χώρας καθώς και να
δηµιουργήσει νέες επιχειρηµατικές ευκαιρίες
στην αλλοδαπή.

Τα εν λόγω δίκτυα, χρησιµοποιούν
σύγχρονα συστήµατα πληροφοριών, τα
οποία
ελέγχουν
την
µεταφορά
της
ηλεκτρικής ενέργειας και συµβάλλουν στην
“εξοικονόµησή” της, µέσω παραγωγής
αιολικής ή ηλιακής ενέργειας, κυρίως σε
ώρες αιχµής. Ως εκ τούτου, σκοπός των εν
λόγω συστηµάτων είναι η µείωση της
κατανάλωσης ενέργειας, ενώ ενθαρρύνουν
την χρήση ηλιακής ενέργειας.
Οι δοκιµές πρόκειται να πραγµατοποιηθούν
στην περιοχή Λος Αλάµος όπου υφίστανται
πολλά ερευνητικά κέντρα και στην πόλη
Αλµπουρκέρκη.
Αξίζει να αναφερθεί ότι το οικονοµικό
ερευνητικό κέντρο της εταιρείας “Nomura
Securities” εκτιµάει ότι οι επενδύσεις στα
έξυπνα δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας θα αγγίξουν το 1,25 τρις γιέν στην
Ιαπωνία, τις Η.Π.Α. και την Ευρώπη από το
έτος 2010 έως το 2030. Το ίδιο ερευνητικό
κέντρο αναµένει ότι θα δηµιουργηθεί µία
τεράστια αγορά γύρω από τις νέες αυτές
τεχνολογίες µελλοντικώς.
Υπενθυµίζεται ότι η Ιαπωνία συνεργάζεται
ήδη µε τις Η.Π.Α. για την ανάπτυξη των εν
θέµατι
δικτύων,
µάλιστα
υφίσταται
συνεργασία µεταξύ της Χαβάης και της
επαρχίας της Oκινάουα της Ιαπωνίας.

6. H ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία
“Honda” ανακαλεί 410.000 οχήµατα λόγω
προβλήµατος στο σύστηµα πέδησης
Η ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία “Honda
Motor Co” (www.honda.com) ανακοίνωσε ότι
πρόκειται να ανακαλέσει 410.000 οχήµατα
στις Η.Π.Α. (κυρίως µίνι-βάν και µικρά
φορτηγά), λόγω εµφάνισης προβλήµατος
στο σύστηµα πέδησης.
Τα µοντέλα που ανακαλούνται είναι 340.000
“Odysseys” και 68.000 “Elements”, που
κατασκευάστηκαν τα έτη 2007 και 2008.
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας, η
“Honda” δέχθηκε διαµαρτυρίες ότι το πεντάλ
του ποδόφρενου είναι µαλακό, ή κάνει µία
βαθµιαία παρεµβολή πριν ακινητοποιηθεί το
όχηµα. Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται
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ότι η λύση στο πρόβληµα θα δοθεί µε
τροποποίηση στο σύστηµα σταθερότητας
του οχήµατος.
Σηµειώνεται ότι η εν λόγω ανάκληση είναι η
δεύτερη
που
λαµβάνει
χώρα
τους
τελευταίους δύο µήνες. Τον Φεβρουάριο του
2010, η εταιρεία είχε ανακαλέσει 952.118
οχήµατα παγκοσµίως, εξαιτίας παρουσίασης
προβληµάτων στο σύστηµα των αεροσάκων.
7. Οι ιαπωνικές εταιρείες κατασκευής
ελαστικών αυτοκινήτων µεταφέρουν την
παραγωγή τους σε αλλοδαπές αγορές
Οι
ιαπωνικές
εταιρείες
κατασκευής
ελαστικών αυτοκινήτων, έχουν αρχίσει να
µεταφέρουν την διαδικασία παραγωγής από
την Ιαπωνία σε άλλες αναδυόµενες
οικονοµίες, αποσκοπώντας σε νέες αγορές,
αλλά και βλέποντας ότι η εγχώρια αγορά έχει
συρρικνωθεί σηµαντικά.
‘Ετσι για παράδειγµα, η ιαπωνική εταιρεία
“Toyo tire” (www.toyojapan.com/) πρόκειται
να επενδύσει 9 δις γιέν στην Κίνα, στην
επαρχία Γιάνγκσου, πλησίον της Σαγκάης.
Μέχρι τα τέλη του 2011, η εταιρεία
υπολογίζει να κατασκευάζει σχεδόν 2 εκ.
λάστιχα ετησίως. Επίσης η “Sumitomo
Rubber
Industries
Ltd”
(www.sumitomotire.com)
σχεδιάζει
να
αυξήσει την παραγωγή ελαστικών της στο
εργοστάσιό της στην Ταϊλάνδη.
Τέλος, η ηγέτιδα εταιρεία κατασκευής
ελαστικών
“Bridgestone”
(www.bridgestone.com) θα επενδύσει περί
τα 10 δις γιέν στο εργοστάσιο που διαθέτει
στην πόλη της Κινας Γιάνγκσου, αυξάνοντας
την παραγωγή κατά 50% το δεύτερο
εξάµηνο του 2011.
Ειδικοί εκτιµούν ότι λόγω του γεγονότος ότι η
ιδιοκτησία αυτοκινήτων στην Ασία γνωρίζει
µεγάλη αύξηση, η αγορά ελαστικών
αυτοκινήτου αναµένεται νοµοτελειακώς να
γνωρίσει µε την σειρά της µεγάλη άνθηση.
Την µεγαλύτερη σχετική ανάπτυξη της
αγοράς των ελαστικών γνωρίζει η Κίνα, η
οποία την περσινή χρονιά κατέστη η
µεγαλύτερη σχετική αγορά του κόσµου.

8. Απόρριψη πρότασης απαγόρευσης για
το διεθνές εµπόριο κυανόπτερου τόνου
στη ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη της Σύµβασης
CITES. Στάση Ιαπωνίας
Στην διεθνή διάσκεψη της σύµβασης CITES
(Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and
Flora) που έλαβε χώρα στην Ντόχα του
Κατάρ (13-25 Μαρτίου 2010), η πρόταση
που είχε καταθέσει το Μονακό να ενταχθεί ο
κυανόπτερος τόνος (bluefin tuna) στο
Παράρτηµα Ι της Σύµβασης, το οποίο αφορά
απειλούµενα είδη και απαγορεύει πλήρως το
εµπόριό τους, και είχε υποστηριχθεί αρχικώς
από την Ε.Ε., καταψηφίστηκε τελικώς.
Ειδικότερα, σύµφωνα µε δελτίο τύπου που
εξεδόθη, η Ιαπωνία, ο Καναδάς και διάφορες
αραβικές χώρες αντιτέθησαν στην ανωτέρω
πρόταση, καταφέρνοντας την καταψήφισή
της.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι στην Ιαπωνία ο
κυανόπτερος τόνος ο οποίος ως επί το
πλείστον εισάγεται σε µεγάλες ποσότητες,
χρησιµοποιείται κυρίως για παρασκευή
“sushi” και η αξία του είναι ιδιαίτερα υψηλή.
Εκτιµάται µάλιστα ότι το 80% των
αλιευµάτων κυανόπτερου τόνου καταλήγουν
σε ιαπωνικά εστιατόρια.
9. H Mitsubishi
παραγωγή
του
αυτοκινήτου “MiEV”

τριπλασιάζει
ηλεκτρικού

την
της

H
ιαπωνική
αυτοκινητοβιοµηχανία
“Mitsubishi Motors Corp.” (www.mitsubishimotors.com ) γνωστοποίησε ότι σκοπεύει να
τριπλασιάσει την ετήσια παραγωγή του
ηλεκτρικού της αυτοκινήτου “MiEV” τα
επόµενα τρία χρόνια, λόγω της αυξηµένης
παγκόσµιας ζήτησης για αυτοκίνητα µε
µηδενική εκποµπή ρύπων.
Ειδικότερα, η ιαπωνική εταιρεία θα
κατασκευάσει 9.000 ηλεκτρικά αυτοκίνητα
“MiEV” την τρέχουσα χρονιά, 18.000 την
επόµενη και 30.000 το έτος 2012.
Στην Ιαπωνία, η εταιρεία άρχισε να πουλά το
εν λόγω αυτοκίνητο το 2009. Μεταξύ Ιουλίου
2009 και Μαρτίου 2010 είχε πουλήσει 1.400
οχήµατα και 250 οχήµατα την ίδια περίοδο
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στην αλλοδαπή (κυρίως στην
Βρετανία και στο Χογκ-Κογκ).

Μεγάλη

Το “MiEV” µπορεί να επαναφορτιστεί µε
έναν φορτιστή σπιτιού, ενώ ο συσσωρευτής
µπορεί να ανταπεξέλθει για εκατό µίλια (160
χιλιόµετρα).
Τέλος, ο µεγάλος ανταγωνιστής της
“Mitsubishi Motors Corp.”, η “Nissan”
(www.nissan.co.jp/) πρόσφατα προέβη στα
αποκαλυπτήρια του ηλεκτρονικού οχήµατός
της µε την ονοµασία “Leaf”, το οποίο θα
παράγεται µαζικά σε παγκόσµια κλίµακα
από το έτος 2012.
10. Συνεργασία µεταξύ της “Toshiba
Corp” και του ιδρυτή της “Microsoft”
∆ηµοσιεύµατα
του
ιαπωνικού
τύπου
αναφέρουν ότι η εταιρεία “Toshiba Corp.”
(www.toshiba.com/)
βρίσκεται
σε
διαπραγµατεύσεις µε την αµερικανική
εταιρεία “TerraPower” (http://terra-ps.com) στην οποία µέτοχος είναι ο ιδρυτής της
“Microsoft” κ. Μπίλ Γκαίτς-, σχετικά µε την
ανάπτυξη ενός πυρηνικού αντιδραστήρα, ο
οποίος θα έχει την δυνατότητα λειτουργίας
για
100
χρόνια,
χωρίς
ανάγκη
ανεφοδιασµού.
Ήδη από τον περασµένο ∆εκέµβριο οι δύο
εταιρείες
υπέγραψαν
µία
απόρρητη
συµφωνία, αφορώσα την προστασία των
εκατέρωθεν εµπορικών απορρήτων.
Η “TerraPower” έχει αναπτύξει την επόµενη
γενιά πυρηνικών αντιδραστήρων, γνωστοί
και µε την ονοµασία “Travelling wave
reactors”. Οι τελευταίοι, δεν χρησιµοποιούν
εµπλουτισµένο ουράνιο όπως οι συµβατικοί
αντιδραστήρες, απεναντίας χρησιµοποιούν
απεµπλουτισµένο ουράνιο.
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