ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
∆ιεύθυνση : 3-16-30 Nishi Azabu, Minato-ku,
106-0031 Tokyo – Japan
Τηλέφωνο: +81-3-3404 5853, Fax : +81-3-3404 5845, E-mail: ecocom-tokyo@mfa.gr

EΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙO ∆ΕΛΤΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ
5-9/10/2009
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ
1. Πτώση των ιαπωνικών εξαγωγών κατά 36% τον Aύγουστο του 2009
2. Τριµερής Συνάντηση Κορυφής στο Πεκίνο ηγετών Ιαπωνίας, Κίνας και Ν. Κορέας-οικονοµική
διάσταση
3. Το νέο κυβερνών κόµµα περικόπτει 2,5 τρις γιέν από τον συµπληρωµατικό προϋπολογισµό
που είχε καταθέσει η προηγούµενη κυβέρνηση
4. Ο ιταλικός όµιλος πολυτελών ενδυµάτων “Versace” αποσύρεται από την ιαπωνική αγορά
5. Το µοντέλο της “Toyota” “Prius” πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην Ιαπωνία για πέµπτο
συνεχόµενο µήνα
6. Ο Πρόεδρος της Παγκόσµιας Τράπεζας συστήνει στην Ιαπωνία υιοθέτηση πολιτικής
τόνωσης της εσωτερικής ζήτησης για την επίτευξη ανάπτυξης
7. Η ιαπωνική εταιρεία κινητής τηλεφωνίας “Softbank” είχε τους περισσότερους συνδροµητές
τoν Σεπτέµβριο του 2009
8. Η εταιρεία “Isetan Mitsukoshi Holdings” ανακοινώνει το κλείσιµο 11 υποκαταστηµάτων της
9. Σε 921 συγχωνεύσεις και εξαγορές ενεπλάκησαν ιαπωνικές εταιρείες την χρονική περίοδο
Απριλίου-Σεπτεµβρίου 2009

Συντάκτης: Mάριος Μαθιουδάκης, Γραµµατέας Ο.Ε.Υ. Β΄

1. Πτώση των ιαπωνικών εξαγωγών κατά
36% τον Aύγουστο του 2009
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου
Οικονοµικών της Ιαπωνίας που δόθηκαν
πρόσφατα στην δηµοσιότητα, οι εξαγωγές
της χώρας µειώθηκαν κατά 36% τον
Αύγουστο του 2009 σε σχέση µε την ίδια
περίοδο το 2008. Η µείωση αυτή που
σηµειώνεται για ενδέκατο συνεχόµενο µήνα,
αποδίδεται κυρίως στην µειωµένη ζήτηση για
αυτοκίνητα (πτώση κατά 50%), προϊόντα
χαλκού, (πτώση 43%), ηλεκτρονικά είδη, που
αποτελούν
µεταξύ
άλλων
την
“ατµοµηχανή” των ιαπωνικών εξαγωγώναλλά και στην ραγδαία ενίσχυση του γιέν
ένανι του δολλαρίου.
Ειδικότερα οι εξαγωγές την εν λόγω περίοδο
δεν ξεπέρασαν τα 4,5 τρις γιέν, ενώ οι
εισαγωγές οι οποίες και αυτές µειώθηκαν
κατά 41,3%, µόλις που άγγιξαν τα 4,3 τρις
γιέν, αντανακλώντας την “εξασθένιση “ της
καταναλωτικής δαπάνης, αλλά και την
αύξηση του ρυθµού της ανεργίας σε επίπεδα
ρεκόρ (5,7%). Το εµπορικό πλεόνασµα
ανήρχετο σε 190 δις γιέν, έναντι 314,2 δις
γιέν έλλειµµα την ίδια χρονική περίοδο το
2008.
Η ζήτηση µειώθηκε δραστικά από πολλές
χώρες του κόσµου, µε αποτέλεσµα οι
εξαγωγές να µειωθούν κατά 34,4% προς τις
Η.Π.Α., φθάνοντας τα 713,1 δις γιέν, 45,9%
προς την Ευρώπη, αγγίζοντας τα 514,3 δις
γιέν και
30,6% προς την Ασία,
διαµορφούµενες σε 2,6 τρις γιέν. Το
εµπορικό
πλεόνασµα
µε
την
Ε.Ε.
συρρικνώθηκε κατά 86,5% και δεν ξεπέρασε
τα 44,8 δις γιέν.
2. Τριµερής Συνάντηση Κορυφής στο
Πεκίνο ηγετών Ιαπωνίας, Κίνας και Ν.
Κορέας-οικονοµική διάσταση
Πραγµατοποιήθηκε
το
Σάββατο
11
Οκτωβρίου 2009 στο Πεκίνο, τριµερής
συνάντηση κορυφής των ηγετών της
Ιαπωνίας, της Κίνας και της Ν. Κορέας, κ.κ.
Γιούκιο Χατογιάµα, Γουέν Τζιαµπάο και Λί
Μιούνγκ Μπακ αντίστοιχα. Στην εν λόγω
συνάντηση συζητήθηκε µεταξύ άλλων η
σύσφιγξη των οικονοµικών σχέσεων των
συµµετεχουσών χωρών, εν’ όψει του

σχεδίου
συγκρότησης
“Kοινότητας
Ανατολικής Ασίας” στο πρότυπο των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Επιπλέον, οι τρεις
ανωτέρω ηγέτες συµφώνησαν να ξεκινήσουν
διακυβερνητικές
συνοµιλίες
για
την
δηµιουργία αρχικώς µίας ζώνης ελευθέρου
εµπορίου, καθώς και να αναζητήσουν
τρόπους για την συνοµολόγηση Συµφωνίας
Επενδύσεων το αργότερο έως το έτος 2010
Σε δηλώσεις του µετά το πέρας της εν θέµατι
Συνάντησης, ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας
κ.
Γιούκιο
Χατογιάµα,
ανέφερε
ότι
προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην
ενίσχυση της οικονοµικής συνεργασίας και
εν συνεχεία να ακολουθήσει η ενίσχυση των
πολιτιστικών και κοινωνικών σχέσεων των
κρατών-µελών που θα συµµετάσχουν.
Οµοίως, ο κινέζος Πρωθυπουργός κ. Γουέν
Τζιαµπάο υπογράµµισε ότι υποστηρίζει τόσο
την ενίσχυση της εν θέµατι τριµερούς
συνεργασίας όσο και την ενδυνάµωση των
τριών ανωτέρω χωρών µε τα κράτη-µέλη του
Α.S.E.A.N.
Επίσης µετά την λήξη των εργασιών, οι τρεις
ηγέτες εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση σχετικά
µε την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης,
συµφωνώντας να εργαστούν συστηµατικά
για την επιτυχή έκβαση της προσεχούς
Συνδιάσκεψης της Κοπεγχάγης για τις
κλιµατικές αλλαγές, όπου αναµένεται να
υπογραφεί η νέα Συνθήκη για το
περιβάλλον-σε αντικατάσταση του ισχύοντος
Πρωτοκόλλου του Κυότο.
3. Το νέο κυβερνών κόµµα περικόπτει 2,5
τρις γιέν από τον συµπληρωµατικό
προϋπολογισµό που είχε καταθέσει η
προηγούµενη κυβέρνηση
Το κυβερνών ∆ηµοκρατικό Κόµµα Ιαπωνίας
(D.P.J.) ανακοίνωσε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου
2009 ότι θα περικόψει 2,5 τρις γιέν από τον
συµπληρωµατικό προϋπολογισµό που είχε
κατατεθεί από την προηγούµενη κυβέρνηση
και παράλληλα θα διοχετεύσει το ανωτέρω
ποσό για την υλοποίηση των προεκλογικών
του δεσµεύσεων όπως την χορήγηση
επιδοµάτων σε παιδιά µε διανοητική
καθυστέρηση καθώς και την δραστική
µείωση των διοδίων στις εθνικές οδούς.
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Eιδικότερα, θα περικοπούν 887,5 δις γιέν
από το Υπουργείο Επικρατείας, Υποδοµών
& Μεταφορών, 476,3 δις γιέν από το
Υπουργείο Γεωργίας και 435,9 δις γιέν από
το Υπουργείο Υγείας. Επιπλέον, 455,2 δις
γιέν δεν θα διατεθούν για δηµόσια έργα.
Ο υπουργός Γιοσίτο Σενγκόκου, υπεύθυνος
για την διοικητική µεταρρύθµιση στην χώρα,
δήλωσε σχετικά ότι η αναδιανοµή αυτή των
οικονοµικών πόρων θα αποβεί εις όφελος
των πολιτών.
Ωστόσο, η ιαπωνική αγορά φαίνεται να
εκφράζει τις επιφυλάξεις της για τις ανωτέρω
περικοπές, ιδίως αυτών που αφορούν την
εκτέλεση δηµοσίων έργων, δεδοµένου ότι θα
αποτελέσει “ανασχετικό” παράγοντα για την
ανάκαµψη της οικονοµίας της χώρας.
4. Ο ιταλικός όµιλος πολυτελών
ενδυµάτων “Versace” αποσύρεται από
την ιαπωνική αγορά
Ο ιταλικός όµιλος πολυτελών ενδυµάτων
“Gianni Versace SpA”
ανακοίνωσε ότι
αποσύρεται από την ιαπωνική αγορά,
αναθεωρώντας την επιχειρηµατική του
στρατηγική, ως αποτέλεσµα της µείωσης της
ζήτησης για πολυτελή αγαθά στην δεύτερη
µεγαλύτερη οικονοµία του κόσµου.
Ο ανωτέρω όµιλος δραστηριοποιείτο στην
ιαπωνική αγορά από το 1981 και διέθετε τρία
καταστήµατα.
Σηµειώνεται ότι ήδη από την αρχή του
χρόνου,
αρκετές
αλλοδαπές
µεγάλες
εταιρείες πώλησης
πολυτελών ειδών
παρουσίασαν
δραστική
µείωση
των
πωλήσεων τους, συνεπεία της διεθνούς
οικονοµικής κρίσης. Έτσι για παράδειγµα ο
γαλλικός όµιλος “Louis Vuitton” ο οποίος
διαθέτει 57 καταστήµατα σε όλη την
Ιαπωνία, το χρονικό διάστηµα ΙανουαρίουΙουλίου 2009 είχε πτώση πωλήσεων της
τάξεως του 20%. Οµοίως η αµερικανική
εταιρεία κοσµηµάτων “Tiffany” παρουσίασε
µείωση
13%
την
χρονική
περίοδο
Φεβρουαρίου-Ιουλίου 2009.

5. Το µοντέλο της “Toyota” “Prius”
πρώτο σε πωλήσεις αυτοκίνητο στην
Ιαπωνία για πέµπτο συνεχόµενο µήνα
Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του
Ιαπωνικού
Συνδέσµου
Εµπόρων
Αυτοκινήτων, το υβριδικό µοντέλο της
Toyota “Prius” ήταν το πρώτο σε πωλήσεις
αυτοκίνητο στην χώρα, για πέµπτο
συνεχόµενο µήνα. Συνολικά την εν λόγω
περίοδο , πούλησε 31.758 µονάδες.
∆έυτερο σε πωλήσεις ήταν το επίσης
υβριδικό µοντέλο της “Honda Motor Co” “Fit”
µε 17.241 µονάδες.
6. Ο Πρόεδρος της Παγκόσµιας Τράπεζας
συστήνει
στην
Ιαπωνία
υιοθέτηση
πολιτικής τόνωσης της εσωτερικής
ζήτησης για την επίτευξη ανάπτυξης
Ο Πρόεδρος της Παγκόσµιας Τράπεζας κ.
Ρόµπερτ Ζέλικ εκφωνώντας οµιλία στην
Σχολή ∆ιεθνών Σχέσεων του Πανεπιστηµίου
“John Hopkins”, ανέφερε ότι η Ιαπωνία θα
πρέπει να δώσει έµφαση στην τόνωση της
εσωτερικής ζήτησης προκειµένου να επιτύχει
οικονοµική
ανάπτυξη
και
όχι
στην
προώθηση των εξαγωγών, διότι αυτό δεν
είναι βιώσιµο. Επιπλέον προσέθεσε ότι ο
διαρκώς
αυξανόµενος
γηρασκόµενος
πληθυσµός της χώρας θα δηµιουργήσει νέες
καταναλωτικές ανάγκες, ενώ παράλληλα
επεσήµανε ότι στο πλαίσιο της παγκόσµιας
οικονοµίας όπου εµφανίζονται πλέον
πολλαπλοί “πόλοι” ανάπτυξης, δίδεται η
ευκαιρία στην Ιαπωνία να εξάγει νέες
πράσινες τεχνολογίες τις οποίες έχει
αναπτύξει σε µεγάλο βαθµό.
7.
Η
ιαπωνική
εταιρεία
κινητής
τηλεφωνίας
“Softbank”
είχε
τους
περισσότερους
συνδροµητές
τoν
Σεπτέµβριο του 2009
Σύµφωνα µε ανακοίνωση της εταιρείας
“Softbank”, η εν λόγω εταιρεία κατατάσσεται
πρώτη σε νέες συνδροµές κινητής
τηλεφωνίας για τον µήνα Σεπτέµβριο 2009.
Ειδικότερα, η “Softbank mobile” είχε 108.000
νέους συνδροµητές, η “KDDI” 102.300, η
“Emobile LTD” 88.200 και η “NTT Docomo”
τέταρτη.
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8. Η εταιρεία “Isetan Mitsukoshi
Holdings” ανακοινώνει το κλείσιµο 11
υποκαταστηµάτων της
Η εταιρεία “Isetan Mitsukoshi Holdings”, στην
ιδιοκτησία της οποίας ανήκουν τα φηµισµένα
πολυκαταστήµατα “Mitsukoshi”, ανακοίνωσε
ότι πρόκειται να προβεί στο κλείσιµο 11
τέτοιων
υποκαταστηµάτων
της
στην
επικράτεια της Ιαπωνίας, ένεκα της
οικονοµικής ύφεσης που πλήττει την χώρα.
Σηµειώνεται ότι πρόσφατα η ανωτέρω
εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε
απολύσεις µεγάλου αριθµού προσωπικού
(600- 800 ατόµων) µέχρι το τέλος του 2009,
προκειµένου
να
αντιµετωπίσει
τις
συνεχόµενες αυξανόµενες απώλειες κερδών
των τελευταίων χρόνων.
9. Σε 921 συγχωνεύσεις και εξαγορές
ενεπλάκησαν ιαπωνικές εταιρείες την
χρονική περίοδο Απριλίου-Σεπτεµβρίου
2009
Οι ιαπωνικές εταιρείες ενεπλάκησαν σε 921
συγχωνεύσεις και εξαγορές τόσο στο
εσωτερικό της χώρας όσο και στην
αλλοδαπή, την χρονική περίοδο ΑπριλίουΣεπτεµβρίου 2009.
Ο αριθµός των συγχωνεύσεων & εξαγορών
(M&A) µειώθηκε κατά 24% σε σχέση µε την
ίδια περίοδο έναν χρόνο νωρίτερα.
Από την άλλη, ο αριθµός των εξαγορών
ιαπωνικών εταιρειών από αλλοδαπές,
συρρικνώθηκε επίσης κατά 45% (έφτασαν
τις 57) Οι δε εξαγορές αλλοδαπών εταιρειών
από ιαπωνικές, µειώθηκαν αντιστοίχως κατά
16% (έφτασαν τις 152).
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