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1. H ιαπωνική κυβέρνηση ανακοινώνει
µέτρα καταπολέµησης της ανεργίας
Η ιαπωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την
προηγούµενη εβδοµάδα την υιοθέτηση
δέσµης µέτρων για την καταπολέµηση της
ανεργίας που πλήττει την χώρα.
Απώτερος σκοπός των µέτρων είναι η
δηµιουργία 100.000 νέων θέσεων εργασίας
µέχρι τον Μάρτιο του 2010, ενώ κύριο
χαρακτηριστικό τους είναι η συγκρότηση
κέντρων εργασίας όπου οι ενδιαφερόµενοι
άνεργοι πολίτες θα µπορούν να αιτούνται
εργασία ή ένταξη σε προγράµµατα
κοινωνικής ασφάλισης κλπ.
Υπενθυµίζεται ότι το κυβερνών ∆ηµοκρατικό
Κόµµα, είχε ανακοινώσει την Τρίτη 6
Οκτωβρίου 2009 ότι θα περικόψει 2,5 τρις
γιέν
από
τον
συµπληρωµατικό
προϋπολογισµό που είχε κατατεθεί από την
προηγούµενη κυβέρνηση και θα το
διοχετεύσει για την ενίσχυση της κοινωνικής
πολιτικής και την µείωση της ανεργίας στην
χώρα.

2. Σε 500 δις γιέν υπολογίζονται οι ζηµίες
του ιαπωνικού αεροµεταφορέα “Jal” για
το οικονοµικό έτος 2009
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του εγχώριου
τύπου,
οι
ζηµίες
του
ιαπωνικού
αεροµεταφορέα “Jal” για το οικονοµικό έτος
2009 υπολογίζονται σε 500 δις γιέν. Το ύψος
των ζηµιών αυτών, είναι το µεγαλύτερο που
έχει εµφανιστεί στην ιστορία της εταιρείας.
Για την αντιµετώπιση του προβλήµατος και
γενικότερα για την αναδιάρθρωση της
ανωτέρω εταιρείας,
η κυβέρνηση της
Ιαπωνίας,
συγκρότησε
ειδική
οµάδα
εργασίας
αποτελούµενη
από
εµπειρογνώµονες και της οποίας το καθήκον
είναι η διατύπωση πορίσµατος για την
διάσωση της “Jal”.
Σύµφωνα µε το προσχέδιο του πορίσµατος,
όπως αυτό δηµοσιεύτηκε από τα εγχώρια
έντυπα µέσα ενηµέρωσης, η “JAL” θα
πρέπει να ζητήσει από τους κυριότερους

δανειστές της (κυρίως µεγάλες ιαπωνικές
τράπεζες όπως η “Sumitomo Mitsui Banking
Corporation”) να διαγράψουν τα χρέη τους,
συνολικού ύψους 250 δις γιέν. Επιπλέον,
είναι αναγκαίο να πραγµατοποιηθούν
περικοπές ύψους 330 δις γιέν, αφορώσες
πληρωµές συντάξεων καθώς και υπαλλήλων
της εταιρείας. Επίσης, η αλλαγή διοίκησης
επίσης του ιαπωνικού αεροµεταφορέα
κρίνεται απαραίτητη.
Τέλος,
προτείνεται
η
περικοπή
µη
κερδοφόρων πτήσεων και προσθήκη νέων
που δύνανται να αποφέρουν κέρδη, καθώς
και η πώληση περιουσιακών στοιχείων της
εταιρείας όπως τα ξενοδοχεία “JAL Hotels
Co”, 60 στον αριθµό, τόσο στο εσωτερικό
της χώρας όσο και στην αλλοδαπή.
Όµως, οι µεγάλες τράπεζες δεν φαίνονται
διατεθειµένες να αποδεχτούν παραίτηση των
απαιτήσεών τους έναντι της “Jal” διότι
θεωρούν ότι το οφειλόµενο ποσό είναι
εξαιρετικά µεγάλο.

3. Οι ιαπωνικές αυτοκινητοβιοµηχανίες
σηµειώνουν
ρεκόρ
παραγωγής
αυτοκινήτων στην Κίνα
Οι
ιαπωνικές
αυτοκινητοβιοµηχανίες
σηµειώνουν την τρέχουσα περίοδο ρεκόρ
παραγωγής αυτοκινήτων στην Κίνα. Οι
“Toyota”, “Honda” και
“Nissan” τον
Σεπτέµβριο 2009 παρουσίασαν αυξηµένες
πωλήσεις.
Ειδικότερα, την εν λόγω χρονική περίοδο, η
“Honda”,
δεύτερη
µεγαλύτερη
αυτοκινητοβιοµηχανία
της
Ιαπωνίας
παρήγαγε
60.741
µονάδες,
δηλαδή
σηµείωσε αύξηση της τάξεως του 20% σε
σχέση µε την ίδια περίοδο το 2008. Η
“Toyota”, παρήγαγε 64.880 µονάδες-αύξηση
κατά 37%, ενώ η “Nissan Motor Co” 55.174
µονάδες-62,9% αύξηση.
Ασφαλώς
οι
ανωτέρω
αύξησεις,
ενθαρρύνθηκαν από τον ρυθµό αύξησης του
Α.Ε.Π. της Κίνας το τρίµηνο ΙουλίουΣεπτεµβρίου του 2009 (8,9% αύξηση), η
οποία φαίνεται να αποτελεί “καθοδηγητή” για
τις άλλες χώρες στον δύσκολο δρόµο της
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εξόδου από την κρίση και κατ΄ επέκταση της
παγκόσµιας ανάκαµψης.
Από την πλευρά µας σηµειώνουµε ότι οι
ιαπωνικές αυτοκινητοβιοµηχανίες, ολοένα
και περισσότερο προσανατολίζονται στην
παραγωγή
αυτοκινήτων
τους
στην
αλλοδαπή, δεδοµένου ότι το ισχυρό γιέν
καθιστά τις εξαγωγές τους λιγότερο
ανταγωνιστικές.
4. Το υβριδικό µοντέλο της Toyota
“Prius” ανακηρύσσεται το αυτοκίνητο της
χρονιάς στην Ιαπωνία
Το υβριδικό µοντέλο της Toyota “Prius”
ανακηρύχτηκε το αυτοκίνητο της χρονιάς
στην Ιαπωνία για την χρονιά 2009-2010,
από ειδική επιτροπή αποτελούµενη από 60
εµπειρογνώµονες.
Το µοντέλο “Prius”, κατασκευή τρίτης γενιάς
σήµερα, παίρνει για δεύτερη φορά το
βραβείο - η πρώτη φορά ήταν την περίοδο
1997-1998.
Το εν λόγω µοντέλο έχει εξαιρετικά χαµηλή
κατανάλωση, ενώ και η τιµή του στην
Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα προσιτή. Από τον
περασµένο Ιούνιο όπου άρχισε η προώθησή
του στην ιαπωνική αγορά µέχρι σήµερα, έχει
πουλήσει
περισσότερο
από
120.000
µονάδες.
5. Η ιαπωνική εταιρεία αθλητικών ειδών
“Asics” εγκαινίασε το πρώτο µεγάλο
υποκατάστηµα αθλητικών της ειδών στην
Νέα Υόρκη
Η ιαπωνική εταιρεία αθλητικών ειδών “Asics”
(www.asics.co.jp)
εγκαινίασε
στις
23
Οκτωβρίου 2009 το πρώτο µεγάλο
κατάστηµα αθλητικών της ειδών στην Νέα
Υόρκη. Το νέο κατάστηµα βρίσκεται κοντά
στην περιοχή του “Central Park”.
6. Οι τραπεζικοί όµιλοι “Chuo Mitsui” και
“Sumitomo” σχεδιάζουν την µεταξύ τους
συγχώνευση
∆ηµοσιεύµατα
του
ιαπωνικού
τύπου
αναφέρουν ότι οι τραπεζικοί όµιλοι “Chuo
Mitsui Trust Holdings” (www.chuomitsui.jp)
και “Sumitomo Trust & Banking Co”

(www.sumitomotrust.co.jp) πρόκειται να
συγχωνεύσουν τις λειτουργίες τους έως την
άνοιξη
του
2011,
προκειµένου
να
επιβιώσουν σ’ ένα περιβάλλον οικονοµικής
αβεβαιότητας, αλλά και να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητά τους.
Με συνολικά περιουσιακά στοιχεία 36 τρις
γιέν, ο νέος όµιλος θα αποτελεί το πέµπτο
µεγαλύτερο τραπεζικό ίδρυµα της Ιαπωνίας
και πιθανώς θα ονοµαστεί ‘Mitsui Sumitomo
Trust Holdings”
7. Aύξηση του αριθµού των Ιαπώνων
τουριστών στην αλλοδαπή
Ο αριθµός των Ιαπώνων τουριστών που
επισκέφτηκε την αλλοδαπή αυξήθηκε κατά
15,3% τον Σεπτέµβριο του 2009 και έφτασε
τους 1,58 εκατ.
Σύµφωνα
µε
τον
Ιαπωνικό
Εθνικό
Οργανισµό Τουρισµού, η αύξηση αυτή
οφείλεται τόσο στην ενίσχυση του γιέν έναντι
του δολλαρίου, όσο και στις συνεχόµενες
αργίες του ιαπωνικού εορτολογίου τον εν
λόγω µήνα.
8. Αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής
στην Ιαπωνία τον Σεπτέµβριο του 2009
Το Υπουργείο Οικονοµίας, Εµπορίου &
Βιοµηχανίας της Ιαπωνίας ανακοίνωσε
πρόσφατα ότι η βιοµηχανική παραγωγή της
χώρας τον Σεπτέµβριο του 2009 αυξήθηκε
κατά 1,4% σε σχέση µε τον προηγούµενο
µήνα. Αύξηση σηµειώθηκε κυρίως στους
τοµείς
εξοπλισµού
µεταφορών,
ηλεκτρονικού
εξοπλισµού
καθώς
και
µηχανολογικού εξοπλισµού.
Το
ανωτέρω
Ιαπωνικό
Υπουργείο
προέβλεψε
περαιτέρω
αύξηση
της
βιοµηχανικής παραγωγής κατά 3,1% τον
Οκτώβριο του 2009.
Σε κάθε περίπτωση, τα παραπάνω στοιχεία
αποτελούν ένδειξη σταδιακής ανάκαµψης
της οικονοµίας της χώρας. Ασφαλώς η
αξιοσηµείωτη αύξηση του ρυθµού του Α.Ε.Π.
της Κίνας κατά 8,9% το τρίµηνο ΙουλίουΣεπτεµβρίου του 2009 και τα µέτρα τόνωσης
της οικονοµίας που έλαβε η κινεζική
κυβέρνηση, συνέβαλλαν τα µάλα στην
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αύξηση της βιοµηχανικής παραγωγής και
κατά συνέπεια στην αύξηση των ιαπωνικών
εξαγωγών.
9. Στο 5,3% ο δείκτης της ανεργίας τον
Σεπτέµβριο του 2009

o
o
o
o

Σύµφωνα µε στατιστικά στοιχεία του
Υπουργείου Εσωτερικών & Επικοινωνιών
της Ιαπωνίας, ο δείκτης της ανεργίας τον
Σεπτέµβριο του 2009, µειώθηκε ελαφρά στο
5,3% από το 5,5% που είχε σηµειωθεί τον
Αύγουστο του 2009.
Το ανωτέρω δυσοίωνο ποσοστό –παρά την
εµφάνιση δειγµάτων “δειλής” ανάκαµψης της
ιαπωνικής οικονοµίας-αποδίδεται εν πολλοίς
στις απολύσεις προσωπικού στις οποίες
προβαίνουν οι εδώ εταιρείες, για να
αντιµετωπίσουν τις δυσχερείς συνέπειες της
διεθνούς οικονοµικής κρίσης
Ειδικότερα, ο αριθµός των ανέργων την εν
λόγω περίοδο αυξήθηκε κατά 920.000 άτοµα
περίπου σε σχέση µε την ίδια περίοδο έναν
χρόνο νωρίτερα αγγίζοντας τα 3,63 εκατ..
Κατά µέσο όρο, για κάθε 100 ανθρώπους
που αναζητούσαν εργασία, υπήρχαν 43
διαθέσιµες δουλειές.

10.
Πρώτη
οµιλία
του
Ιάπωνος
Πρωθυπουργού στην ιαπωνική ∆ίαιτα.
Οικονοµικές πτυχές
Ο Ιάπωνας Πρωθυπουργός κ. Γιούκιο
Χατογιάµα εκφώνησε την πρώτη οµιλία του
ενώπιον της Ιαπωνικής ∆ίαιτας, την ∆ευτέρα
26 Οκτωβρίου 2009. Από την εν λόγω
οµιλία-βαρύνουσας σηµασίας δεδοµένου ότι
σκιαγραφεί την πολιτική που θα ακολουθήσει
στο
προσεχές
διάστηµα-,
επί
των
οικονοµικών
θεµάτων
συγκρατούµε
περιληπτικά τα κάτωθι:
o

o

o

o

Αναθεώρηση του υπό κατάρτιση
προϋπολογισµού.
∆ραστική µείωση των περιττών
δηµοσίων δαπανών.
Υποστήριξη
των
µικρο-µεσαίων
επιχειρήσεων.
Υιοθέτηση έκτακτων µέτρων για την
καταπολέµηση της ανεργίας.
Προώθηση της συγκρότησης της
“Koινότητας
Ανατολικής
Ασίας”,
προκειµένου να ενισχυθεί µεταξύ των
µελών
της
η
περιφερειακή
συνεργασία σε ζητήµατα οικονοµίας,
περιβάλλοντος και εµπορίου.

11. Ο Υπουργός Εξωτερικών της
Ιαπωνίας δηλώνει ότι η χώρα του
σκοπεύει
στην
συνοµολόγηση
Συµφωνίας Ελευθέρου Εµπορίου µε την
Ε.Ε.
Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ιαπωνίας κ.
Κατσούγια Οκάντα σε δηλώσεις του την
προηγούµενη εβδοµάδα ανέφερε ότι η
κυβέρνηση σκοπεύει να υπογράψει το
ταχύτερο δυνατό, Συµφωνία Ελευθέρου
Εµπορίου µε την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Επιπλέον, εξέφρασε τις ανησυχίες του για
την έλλειψη προόδου στις σχετικές
διαπραγµατεύσεις, δεδοµένης και της
επιτυχούς ολοκλήρωσης της ανάλογης
Συµφωνίας της Ε.Ε. µε την Νότιο Κορέα τον
Ιούλιο του 2009. Προσέθεσε ότι η Ιαπωνία
θα
εργαστεί
συστηµατικά
για
την
συνοµολόγηση
Συµφωνιών
Ελευθέρου
Εµπορίου όχι µόνο µε την Ευρωπαϊκή
Ένωση αλλά και µε άλλες χώρες.
Όσον αφορά την Συµφωνία Ελευθέρου
Εµπορίου µε τις Η.Π.Α. ανέφερε ότι η χώρα
του θα πρέπει να είναι “προσεκτική”, εξαιτίας
των ευαίσθητων αγροτικών θεµάτων που
υφίστανται.

H νέα κυβέρνηση θα εγκαθιδρύσει
ένα
νέο
διαφανές
σύστηµα
συνταξιοδότησης που θα διευκολύνει
στο µέλλον τις ζωές των πολιτών.
Το σύστηµα παροχής υπηρεσιών
υγείας
και
περίθαλψης
θα
αναδιαρθρωθεί.
Παροχή ειδικών επιδοµάτων για
οικογένειες που έχουν παιδιά.
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