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1. Ιαπωνική εταιρεία συµµετέχει σε 
εκµετάλλευση πετρελαιοπηγής στο Ιράκ 

 
Η ιαπωνική εταιρεία “Japan Petroleum 
Exploration Co” ανακοίνωσε  την περασµένη 
εβδοµάδα ότι ανέλαβε από κοινού µε την 
κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Μαλαισίας 
“Petronas Carigali”-βάσει συµβολαίου που 
συνάφθηκε µε την ιρακινή κυβέρνηση- την 
ανάπτυξη & εκµετάλλευση της 
πετρελαιοπηγής “Garraf” στο Νότιο Ιράκ. 
 
Είναι η πρώτη φορά που ιαπωνική εταιρεία 
αποκτά δικαίωµα εκµετάλλευσης 
πετρελαιοπηγής στο Ιράκ, που εκτιµάται ότι 
διαθέτει από τα µεγαλύτερα σχετικά 
αποθέµατα παγκοσµίως. Ειδικότερα, η 
ανωτέρω ιρακινή πετρελαιοπηγή 
υπολογίζεται ότι περιέχει τουλάχιστον 1,2 δις 
βαρέλια πετρελαίου. 
 
Σύµφωνα µε τους όρους του συµβολαίου, η 
“Japan Petroleum Exploration Co” & η 
“Petronas Carigali” θα εκµεταλλεύονται την 
εν λόγω πετρελαιοπηγή για τα επόµενα 20 
χρόνια. Η ηµερήσια παραγωγή πετρελαίου 
αναµένεται να ξεκινήσει το έτος 2016 και 
υπολογίζεται σε 230.000 βαρέλια. 
 
Όσον αφορά τα ποσοστά εκµετάλλευσης 
των δύο συµµετεχουσών εταιρειών, η 
ιαπωνική εταιρεία θα έχει πρόσβαση στο 
40% της παραγωγής πετρελαίου ενώ η 
µαλαισιανή εταιρεία αντίστοιχα στο 60%. 
 
 

2. Η Κίνα αναµένεται να εκτοπίσει την 

Ιαπωνία από την δεύτερη θέση της 
µεγαλύτερης οικονοµίας του κόσµου 

 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του εγχώριου 
τύπου, η Κίνα η οποία πέτυχε οικονοµική 
ανάπτυξη της τάξεως του 8% το έτος 2009 
και σηµείωσε σχετική αύξηση 10,7% το 
τέταρτο τρίµηνο του 2009-σε σχέση µε έναν 
χρόνο νωρίτερα-, βρίσκεται πολύ κοντά στο 
να εκτοπίσει την Ιαπωνία από την θέση της 
δεύτερης µεγαλύτερης οικονοµίας του 
κόσµου. 
 

Ειδικότερα, το έτος 2009, το Α.Ε.Π. της 
Κίνας άγγιξε τα 4,29 τρις δολλάρια, ενώ το 
αντίστοιχο της Ιαπωνίας έφθασε τα 5,1 τρις 
δολλάρια. 
 
Σύµφωνα µε την Κινεζική Ακαδηµία 
Κοινωνικών Επιστηµών, το Α.Ε.Π. της Κίνας 
το έτος 2010 προβλέπεται να φτάσει τα 5,5 
τρις δολλάρια έναντι 5,1 τρις δολλαρίων της 
Ιαπωνίας. 
 
Εντούτοις, παρά την θεαµατική ανωτέρω 
αύξηση του κινεζικού Α.Ε.Π., η Ιαπωνία είναι 
πλουσιότερη χώρα υπό όρους κατά κεφαλήν 
Α.Ε.Π. Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της 
Ιαπωνίας είναι δέκα φορές υψηλότερο από 
το αντίστοιχο κινεζικό. Επιπλέον, αξίζει να 
αναφερθεί ότι ο δείκτης τιµών του 
καταναλωτή στην Κίνα αυξήθηκε ραγδαία 
τον περασµένο µήνα, δηλαδή από 0,6 τον 
Νοέµβριο του 2009 έφθασε σε 1,9% τον 
∆εκέµβριο του ίδιου έτους. Ως εκ τούτου, 
εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες ότι η 
οικονοµία της Κίνας  βρίσκεται προ του  
κινδύνου υπερθέρµανσης. 
 
 

3. Αύξηση της παραγωγής αυτοκινήτων 

της “Honda” στην Κίνα 

 
Η ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία “Honda 
Motor Co” (www.honda.co.jp) ανακοίνωσε 
πρόσφατα ότι πρόκειται να αυξήσει την 
δυνατότητα παραγωγής της στην Κίνα, από 
610.000 µονάδες ετησίως, σε 710.000 
µονάδες, έως τα τέλη του 2012. Σύµφωνα µε 
την ίδια ανακοίνωση, για τον σκοπό αυτό 
σχεδιάζεται η ανέγερση ενός δεύτερου 
εργοστασίου στην πόλη “Wuhan”. 
 
Η ανέγερση του εν λόγω εργοστασίου θα 
κοστίσει περί τα 15,4 δις γιέν και θα 
αποτελέσει το 5ο εργοστάσιο της εταιρείας 
στην Κίνα. Η έναρξη λειτουργίας του 
υπολογίζεται να πραγµατοποιηθεί στα τέλη 
του 2012, µε δυνατότητα ετήσιας 
παραγωγής 60.000 οχήµατα. 
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4. Η Ιαπωνία ενδιαφέρεται για την αγορά 

πυρηνικής ενέργειας του Βιετνάµ 

 
Η Ιαπωνία, η Γαλλία & η Ρωσία 
ανταγωνίζονται σφοδρά µεταξύ τους, 
προκειµένου να επιτύχουν υπογραφή 
κερδοφόρων συµβολαίων που σχετίζονται 
µε την ανέγερση πυρηνικών εργοστασίων 
στο Βιετνάµ. Το Βιετνάµ φιλοδοξεί να 
καταστεί το πρώτο νοτιο-ασιατικό κράτος το 
οποίο θα χρησιµοποιήσει πυρηνική ενέργεια 
για ειρηνικούς σκοπούς. 
 
Το σχετικό ενδιαφέρον της χώρας 
εξεδήλωσε τον περασµένο Οκτώβριο ο 
Πρόεδρος της χώρας κ. Γκιουγέν Τριέ, 
οµιλώντας σε επενδυτικό σεµινάριο. Όπως 
ανέφερε χαρακτηριστικά, η κυβέρνηση της 
χώρας σχεδιάζει το κτίσιµο τεσσάρων 
αντιδραστήρων. ∆ύο από αυτούς θα 
αρχίσουν να λειτουργούν από την περίοδο 
2020-2021 και οι άλλοι δύο από την περίοδο 
2021-2022. 
 
Το σχέδιο ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας, 
συνολικής αξίας  περίπου 1 τρις γιέν (11 δις 
δολλάρια), εγκρίθηκε από το κοινοβούλιο της 
χώρας, τον Νοέµβριο του 2009. Μάλιστα 
σύντοµα αναµένεται να προκηρυχθεί και 
διεθνής πρόσκληση για υποβολή µελέτης 
βιωσιµότητος (feasibility study). 
 
H Iαπωνία, ήδη από το 2007 εκπαιδεύει 
σχετικώς βιετναµέζους επιστήµονες & 
ερευνητές, ενώ τον Μάΐο του 2008 
υπεγράφη µνηµόνιο συνεργασίας για την 
ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας, µεταξύ 
του ιαπωνικού υπουργείου βιοµηχανίας µε 
το αντίστοιχο βιετναµέζικο. 
 
Αλλά και οι προθέσεις της Γαλλίας-πρώην 
αποικιακής  δύναµης στην χώρα- δεν 
διαφέρουν: στα µέσα Νοεµβρίου 2009, ο 
Γάλλος Πρωθυπουργός  κ. Φρανσουά 
Φιγιόν επισκέφτηκε το Βιετνάµ, 
συνοδευόµενος από πολυµελή 
επιχειρηµατική αποστολή. Αποτέλεσµα των 
επαφών του ήταν η υπογραφή µνηµονίου 
οικονοµικής συνεργασίας της Γαλλίας µε το 
Βιετνάµ, στο οποίο υπογραµµίζεται η 
υποστήριξη της Γαλλίας σχετικά µε την 
ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας στην 
χώρα. 
 

5. Η “Panasonic” θα παρέχει ηλεκτρικούς 
συσσωρευτές σε αµερικανική εταιρεία 

αυτοκινήτων 

 
Η ιαπωνική εταιρεία ηλεκτρικών ειδών 
“Panasonic” (www.panasonic.co.jp) 
πρόκειται να παράσχει ηλεκτρικούς 
συσσωρευτές λιθίου κυλινδρικού σχήµατος 
για λογαριασµό της, µε έδρα την Καλιφόρνια, 
εταιρείας κατασκευής αυτοκινήτων “Tesla 
Motors” (www.teslamotors.com) . Oι εν λόγω 
ηλεκτρικοί συσσωρευτές θα 
χρησιµοποιηθούν στο ηλεκτρικό µοντέλο της 
αµερικανικής εταιρείας “Tesla S”, το οποίο 
θα αρχίσει να πωλείται από το έτος 2011. Η 
διάρκεια αυτονοµίας της κίνησης του 
αυτοκινήτου µετά την φόρτιση υπολογίζεται 
σε 480 χιλιόµετρα. 
 
Η “Tesla Motors” σχεδιάζει την παραγωγή 
10.000 οχηµάτων του µοντέλου της “S”, τα 
οποία προορίζονται για την αµερικανική 
αγορά. 
 
Για την ιαπωνική εταιρεία, η εν θέµατι 
συνεργασία µε την αµερικανιή εταιρεία θα 
αποτελέσει την απαρχή για επέκτασή της 
στην σχετική αγορά. 
 

6. Αύξηση της παγκόσµιας ζήτησης για 

αγορά λαµπτήρων LEDs-ενδιαφέρον 

ιαπωνικών εταιρειών 

 
Οι λαµπτήρες διόδων εκποµπής φωτός  
(L.E.D., light emitting diodes), προσελκύουν 
το ενδιαφέρον ολοένα και περισσότερο το 
ενδιαφέρον “περιβαλλοντικά” ευαίσθητων 
πολιτών παγκοσµίως. 
 
Η αύξηση της ζήτησης ενισχύεται και από το 
γεγονός ότι οι τιµές αυτών αρχίζουν να 
µειώνονται µε το πέρασµα του χρόνου. 
 
Έτσι, ιαπωνικές εταιρείες κατασκευής 
τέτοιων λαµπτήρων όπως η “Toshiba” και η 
“Sharp”, σχεδιάζουν την επέκταση 
κατασκευής των και στην αλλοδαπή. 
 
Αναλυτικότερα, η “Toshiba” 
(www.toshiba.com)  έχει ορίσει ως σχετικές 
αγορές-στόχους την Ευρώπη αλλά και την 
Βόρειο-Αµερική όπου ο αριθµός των 
συνειδητοποιηµένων περιβαλλοντικά 
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καταναλωτών αυξάνεται καθηµερινώς. Η 
ανωτέρω εταιρεία, ήδη από τον Απρίλιο του  
2010, σε συνεργασία µε τοπικό 
χονδρέµπορο θα πουλά αρχικώς τέτοιους 
λαµπτήρες σε καταστήµατα λιανικής 
πώλησης. 
 
Από την άλλη η “Sharp Corp.” 
(www.sharp.com) θα έχει αρχίσει την 
πώληση των εν λόγω λαµπτήρων στην 
αµερικανική αγορά µέχρι το τέλος του 
τρέχοντος έτους. 
 
Η αγορά των λαµπτήρων L.E.D. θα 
γιγαντωθεί τα προσεχή έτη. Σχετική µελέτη 
της “Sharp Corp.” προβλέπει ότι η 
παγκόσµια συνολική αξία τους το έτος 2012 
θα ανέρχεται σε 2,34 τρις γιέν (25,7 δις 
δολλάρια), όταν το οικονοµικό έτος 2008, η 
αντίστοιχη αξία τους υπολογιζόταν σε 300 
δις γιέν. 
 
Στην ιαπωνική αγορά, η εν λόγω αγορά 
γνωρίζει τεράστια άνθηση, δεδοµένου ότι οι 
ιάπωνες πολίτες θεωρούν τους λαµπτήρες 
L.E.D. εξαιρετικά φιλικούς για το περιβάλλον. 
 
Ειδικοί αναφέρουν ότι ένας λαµπτήρας 
τύπου “Led” χρησιµοποεί περίπου το 1/6 
ηλεκτρικής ενέργειας σε σύγκριση µε έναν 
συµβατικό λαµπτήρα. ∆ιάρκεια δε ζωής έχει 
40.000 ώρες ή 40 φορές περισσότερη 
διάρκεια σε σχέση µε έναν συµβατικό. 
 
Οι ανωτέρω δύο ιαπωνικές εταιρείες αλλά 
και οι “Mitsubishi Electr. Corp.” & “Nec 
Corp.” ευελπιστούν να καταστούν 
πρωτοπόροι στην παγκόσµια αγορά 
λαµπτήρων L.E.D. 
 
 

7. Η “Suzuki” και η “Vw” θα 

κατασκευάσουν από κοινού µέρη 

αυτοκινήτων 

 
Ο πρόεδρος της ιαπωνικής 
αυτοκινητοβιοµηχανίας “Suzuki Motor Corp.” 
κ. Οσάµου Σουζούκι δήλωσε πρόσφατα σε 
συνέντευξη τύπου  ότι η εταιρεία του σε 
συνεργασία µε την γερµανική “VW” 
πρόκειται να αρχίσουν να κατασκευάζουν 
από κοινού µέρη αυτοκινήτων σε 
αναδυόµενες ασιατικές αγορές. 
 

Όπως επεσήµανε, η “Suzuki”  είναι ήδη 
ενεργή στην Ινδία, Πακιστάν, Ινδονησία & 
Βιετνάµ και συνεπώς θα µεταφέρει την 
εµπειρία που έχει συλλέξει όλα τα 
προηγούµενα χρόνια, στην γερµανική 
αυτοκινητοβιοµηχανία.   
 
Υπενθυµίζεται ότι στα µέσα ∆εκεµβρίου 
2009 η γερµανική αυτοκινητοβιοµηχανία  
“Volkswagen” εξαγόρασε το 19,9% της 
ιαπωνικής αυτοκινητοβιοµηχανίας “Suzuki 
Motor Corporation” έναντι 222,48 δις γιέν 
(www.suzuki.com) δηµιουργώντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο την µεγαλύτερη 
αυτοκινητοβιοµηχανία παγκοσµίως. Η εν 
λόγω συµφωνία προβλέπει µεταξύ άλλων 
την κοινή ανάπτυξη των τεχνολογιών τους, 
για την κατασκευή “οικολογικών” 
αυτοκινήτων. 
 

8. Η “Docomo” προωθεί στην ιαπωνική 

αγορά  νέο “έξυπνο” κινητό 

 
Μία από τις µεγαλύτερες ιαπωνικές εταιρείες 
κινητής τηλεφωνίας, η “NTT DoCoMo” 
(www.nttdocomo.com), προώθησε στην 
αγορά µία νέα “έξυπνη” συσκευή, η οποία 
µπορεί να στέλνει δεδοµένα πέντε φορές 
γρηγορότερα απ’ ότι το αµερικανικό 
ανταγωνιστικό µοντέλο “iphone” της “Apple”. 
 
Κατασκευασµένο από την “Sony Ericsson 
Mobile Telecommunications Japan Inc. ”, το 
“Xperia”-όπως θα αποκαλείται το 
συγκεκριµένο µοντέλο- θα χρησιµοποιεί το 
λειτουργικό σύστηµα “Android” που έχει 
αναπτυχθεί από την “Google”. 
 
 
Oι χρήστες του θα έχουν την δυνατότητα να 
επισκέπτονται το διαδίκυο, να ακούνε 
µουσική  χρησιµοποιώντας την οθόνη αφής 
του, ενώ η ίδια η συσκευή µπορεί να 
αναγνωρίζει πρόσωπα, αφού πρώτα ο 
χρήστης εισάγει και αποθηκεύσει τις σχετικές 
φωτογραφίες στο σύστηµα. Έτσι ο χρήστης 
µπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ 
έναν αποδέκτη, εµφανίζοντας µόνο την 
φωτογραφία του στην οθόνη. 
 
 
 


