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1. H Ιαπωνία καταγράφει εµπορικό 

πλεόνασµα το οικονοµικό έτος 2009 

 
Σύµφωνα µε στοιχεία του ιαπωνικού 
Υπουργείου Οικονοµικών, η χώρα 
κατέγραψε εµπορικό πλεόνασµα το 
οικονοµικό έτος 2009, παρά την αισθητή 
µείωση των εξαγωγών η οποία ήταν 
αποτέλεσµα της παγκόσµιας οικονοµικής 
ύφεσης. 
 
Το πλεόνασµα ανήλθε σε 5,23 τρις γιέν, σε 
σύγκριση µε το έλλειµµα ύψους 764,85 
δισεκατοµµυρίων γιέν το οικονοµικό έτος 
2008. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι το 
εµπορικό ισοζύγιο ήταν πλεονασµατικό, το 
εν λόγω πλεόνασµα ήταν το χαµηλότερο των 
τελευταίων 26 χρόνων. 
Η δε βελτίωση στο εµπορικό ισοζύγιο, 
φαίνεται να αντανακλά περισσότερο τις 
µειωµένες εισαγωγές, παρά τις αυξηµένες 
εξαγωγές. 
 
Όσον αφορά τις εξαγωγές, αυτές µειώθηκαν 
κατά 17,1% σε σχέση µε το οικονοµικό έτος 
2008 και άγγιξαν τα 59,01 τρις γιέν, δεύτερη 
κατά σειρά ετήσια πτώση και η µεγαλύτερη 
που έχει καταγραφεί από το έτος 1979. 
Οι εισαγωγές µειώθηκαν και αυτές κατά 
25,2% και πλησίασαν τα 53,78 δις γιέν, 
δεύτερη κατά σειρά ετήσια πτώση και η 
δεύτερη µεγαλύτερη που έχει καταγραφεί 
µέχρι σήµερα. 
 
Σχετικά µε τους εξαγωγικούς προορισµούς 
της χώρας, οι περισσότεροι παρουσίασαν 
πτώση, ιδιαίτερα αυτοί που αφορούν τους 
σηµαντικούς εµπορικούς εταίρους. 
Ειδικότερα, οι εξαγωγές στην Κίνα 
σηµείωσαν πτώση κατά 3,8% και έφθασαν 
τα 11,31 τρις γιέν. Οι εξαγωγές αυτοκινήτων 
και µερών αυτών ήσαν αξιοσηµείωτες, ενώ 
οι εξαγωγές χάλυβα σηµείωσαν κάµψη. Οι 
εισαγωγές από την Κίνα επίσης µειώθηκαν 
κατά 15,5% και ανήλθαν σε 11,79 τρις γιέν. 
 
Οι εξαγωγές στις Η.Π.Α. είχαν καθοδική 
πορεία, µειώθηκαν δηλαδή κατά 22,7% και 
πλησίασαν τα 9,35 τρις γιέν. Το εµπόριο της 
Ιαπωνίας µε την µεγαλύτερη οικονοµία του 
κόσµου κατέγραψε πλεόνασµα ύψους 3,76 
τρισεκατοµµυρίων. 

Η Κίνα κατέστη ο µεγαλύτερος εξαγωγικός 
προορισµός της Ιαπωνίας για πρώτη φορά 
από το έτος 1979 όπου άρχισαν να 
τηρούνται τακτικώς στατιστικά στοιχεία. 
 
Τέλος, οι ιαπωνικές εξαγωγές στις χώρες της 
Ε.Ε. συρρικνώθηκαν κατά 27,5% και 
έφτασαν τα 7,04 τρις γιέν 
 

2. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας διοχετεύει 
1,56 τρις γιέν στην ιαπωνική αγορά για να 
ανακόψει την ραγδαία ανάκαµψη του γιέν 

 

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (B.O.J., 
www.boj.or.jp) αποφάσισε να χορηγήσει την 
προηγούµενη εβδοµάδα στις τράπεζες της 
χώρας υπό την µορφή δανείων 1,56 τρις γιέν 
(16,99 δις δολλάρια) προκειµένου όπως 
αναφέρεται να συµβάλλει τόσο στην 
σταθεροποίηση της ιαπωνικής αγοράς-η 
οποία απειλείται από την κρίση δηµοσίου 
χρέους στην Ελλάδα-όσο και να αποτρέψει 
την ραγδαία ενίσχυση του γιέν τον τελευταίο 
καιρό. 
 
Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο διευθυντής 
τύπου της ανωτέρω Τραπέζης κ. Γιουίτσι 
Αντάτσι, η Τράπεζα της Ιαπωνίας επιδιώκει 
να ενισχύσει την ασφάλεια στην αγορά µέσω  
της παροχής µεγάλων κεφαλαίων. 
 
Σηµειώνεται ότι ο δείκτης Nikkei στο 
ιαπωνικό χρηµατιστήριο, την 7η Μαΐου 2010 
σηµείωσε σηµαντική πτώση της τάξεως του 
4,1%, ενώ η ισοτιµία του γιέν σε σχέση µε το 
δολλάριο παρουσίασε πτώση κατά 1,5%. 
 

3. Η Τράπεζα της Ιαπωνίας προβλέπει 
αύξηση του δείκτη τιµών καταναλωτή το 

έτος 2011 

 
H Τράπεζα της Ιαπωνίας, σε πρόσφατη 
έκθεσή της για την οικονοµία της χώρας, 
προβλέπει άνοδο του δείκτη τιµών  
καταναλωτή κατά 0,1% για το έτος 2011. 
 
Στην εν λόγω έκθεσή της, η ανωτέρω 
Τράπεζα εκτιµά ότι η οικονοµία της χώρας 
θα συνεχίσει να βρίσκεται σε ανοδική τροχιά, 
παρά το γεγονός ότι ο αποπληθωρισµός θα 
συνεχίσει να υφίσταται. Προκειµένου δε να 
καταπολεµήσει το φαινόµενο του 
αποπληθωρισµού, όπως αναφέρεται στην 
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έκθεσή της, θα συνεχίσει να διατηρεί τα 
επιτόκιά της σε χαµηλά επίπεδα (ετησίως 
0,1%). 
 
Τέλος, όσον αφορά τον ρυθµό ανάπτυξης 
του Α.Ε.Π., εκτιµάται ότι το οικονοµικό έτος 
2010 θα είναι 1,8% και 2% το οικονοµικό 
έτος 2011. 
 
 

4. Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας επιδιώκει 
να αυξηθούν οι Α.Ξ.Ε. στην χώρα στο 
10% του Α.Ε.Π. έως το έτος 2020 

 
Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του εγχώριου 
τύπου, η κυβέρνηση της χώρας επιδιώκει να 
αυξήσει τις άµεσες ξένες επενδύσεις στην 
χώρα στο 10% του Α.Ε.Π. µέχρι το έτος 
2020, έναντι 4,1% που ήταν στο τέλος του 
2009. Το ίδιο έτος, η αξία των Α.Ξ.Ε. στην 
Ιαπωνία ανήρχετο σε 19,6 τρις γιέν. 
 
Επιπλέον, η κυβέρνηση της χώρας βλέπει 
θετικά το γεγονός να διπλασιαστεί ο αριθµός 
των εργαζοµένων σε αλλοδαπές εταιρείες οι 
οποίες δραστηριοποιούνται στην Ιαπωνία σε 
1,7 εκατ. 
 
Για την υλοποίηση του στόχου αύξησης του 
Α.Ε.Π. και της αύξησης των επενδύσεων 
στην χώρα, εξετάζεται η µείωση των 
εταιρικών φόρων καθώς και η χρήση του 
αεροδροµίου της “Haneda” ανά 24ωρη 
βάση, προκειµένου να καταστεί εµπορικός 
κόµβος στην περιοχή. 
 

5. Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε.-Ιαπωνίας, 

Τόκυο, 28 Απριλίου 2010 

 
Πραγµατοποιήθηκε στις 28 Απριλίου 2010 
στο Τόκυο, η 19η Σύνοδος Κορυφής Ε.Ε.-
Ιαπωνίας. Από Ιαπωνικής πλευράς 
συµµετείχαν ο Πρωθυπουργός της χώρας κ. 
Yukio Hatoyama, ο Υπουργός Εξωτερικών 
κ. Katsuya Okada και ο Υπουργός 
Οικονοµίας-Εµπορίου-Βιοµηχανίας κ. 
Masayuki Naoshima. Από πλευράς Ε.Ε. 
συµµετείχαν ο Πρόεδρος του Ευρ. 
Συµβουλίου κ. Herman Van Rompuy, ο 
Πρόεδρος της Ευρ. Επιτροπής κ. José 
Manuel Barroso, η Ύπατη Αρµοστής 
Εξωτερικών Υποθέσεων και Ασφάλειας 
Βαρονέσα Catherine Ashton και ο 
Επίτροπος Εµπορίου κ. Karel De Gucht. 

 
Στη διάρκεια της Συνόδου, πέραν των 
θεµάτων των διµερών σχέσεων Ε.Ε.-
Ιαπωνίας, συζητήθηκαν και θέµατα διεθνούς 
ενδιαφέροντος (συνεργασία Ε.Ε.-Ιαπωνίας 
για την προώθηση ειρήνης και ασφάλειας, 
συνεργασία σε πρωτοβουλίες προστασίας 
του περιβάλλοντος και αντιµετώπισης των 
κλιµατικών αλλαγών, συνεργασία στην 
καταπολέµηση της σύγχρονης πειρατείας, 
αναγκαιότητα υλοποίησης των 
συµφωνηθέντων κατά τον Γύρο 
∆ιαπραγµατεύσεων του Παγκόσµιου 
Οργανισµού Εµπορίου στη Ντόχα, κλπ.). Οι 
συζητήσεις χαρακτηρίστηκαν και από τις δύο 
πλευρές ως χρήσιµες για την µελλοντική 
ενίσχυση των διµερών τους σχέσεων.   
 
Από την Κοινή ∆ήλωση Τύπου, 
επισηµαίνουµε ιδιαιτέρως την απόφαση για 
δηµιουργία Υψηλού-Επιπέδου Μικτής 
Οµάδας Εργασίας (High-Level Group) που 
θα εξετάσει και εντοπίσει τους 
προσφορότερους και αποτελεσµατικότερους 
τρόπους για σύσφιξη των διµερών 
εµπορικοοικονοµικών σχέσεων Ε.Ε.-
Ιαπωνίας (π.χ. θέµατα δασµών, µη 
δασµολογικού χαρακτήρα εµπορικών 
εµποδίων, υπηρεσιών, επενδύσεων, 
πνευµατικών δικαιωµάτων, κρατικών 
προµηθειών) και συγχρόνως θα καθορίσει το 
πλαίσιο εντός του οποίου αυτοί θα 
εφαρµοστούν (παρ. 4-6).  
 
Τέλος, επισηµαίνουµε ότι έγινε αναφορά και 
στα θέµατα της «παραγράφου 34» της 
Κοινής ∆ήλωσης της Συνόδου Κορυφής του 
2009, δηλαδή στις τέσσερις κατηγορίες 
εµπορικών εµποδίων µη δασµολογικού 
χαρακτήρα (ξυλεία, αυτοκίνητα, κρατικές 
προµήθειες και ιατρικές συσκευές) για τις 
οποίες η Ε.Ε. περιµένει να δει απτά 
αποτελέσµατα από την Ιαπωνία 
 

6.  Ιαπωνικές εταιρείες στον κατάλογο του 

περιοδικού “Forbes” µε τις κορυφαίες 
εταιρείες παγκοσµίως 

 
Σύµφωνα µε κατάλογο που πρόσφατα 
δηµοσίευσε το περιοδικό “Forbes” 
(www.forbes.com) καταγράφοντας τις 
µεγαλύτερες εταιρείες παγκοσµίως, η 
ιαπωνική εταιρεία “Toyota Motors” 
(www.toyota.com) καταλαµβάνει την 360ή 



 

 4 

θέση σε σύνολο 2.000 εταιρειών. 
Υπενθυµίζεται ότι την προηγούµενη χρονιά, 
η εν λόγω ιαπωνική εταιρεία είχε καταλάβει 
την τρίτη θέση στον σχετικό πίνακα. 
Ασφαλώς η µεγάλη αυτή ανακατάταξη 
αποδίδεται στις µαζικές ανακλήσεις 
αυτοκινήτων στις οποίες προέβη η “Toyota” 
σε παγκόσµια κλίµακα , λόγω των γνωστών 
προβληµάτων στο σύστηµα πέδησης. 
 
Ανάµεσα στις 100 πρώτες εταιρείες, µπορεί 
να διακρίνει κανείς 3 ιαπωνικές εταιρείες, την  
“NTT Corporation” (www.ntt.co.jp) , την 
“Mitsubishi Corporation” (www.mitsubishi-
motors.com) καθώς και την “Honda Motor 
Co” (www.honda.com). Η “NTT Corporation” 
κατετάγη 41η , η “Mitsubishi Corporation” 78η 
και η “Honda Motor Co” 86η.  
 
Μεγάλοι ιαπωνικοί τραπεζικοί όµιλοι επίσης 
έπεσαν από υψηλές θέσεις που κατείχαν την 
περσινή χρονιά, λόγω σηµαντικών ζηµιών 
στα κέρδη τους. Έτσι για παράδειγµα, η 
“Mitsubishi UFJ  Financial Group Inc.” 
(www.mufg.jp) από την 21η θέση που κατείχε 
πέρσι, το 2010 κατετάγη στην 369η.  
 
Από την άλλη πλευρά, η Κίνα, είχε 7 
εταιρείες στις πρώτες 100 θέσεις. Η δε 
βιοµηχανική και εµπορική Τράπεζα της 
Κίνας καταλαµβάνει την 5η θέση. 
Στην πρώτη θέση κατατάσσεται η 
αµερικανική “JP Morgan Chase”.  
Σηµειώνεται ότι το έτος 2009, στις πρώτες 
100 θέσεις συγκαταλέγονταν 11 ιαπωνικές 
εταιρείες. 
 

7. Το Βιετνάµ επιλέγει να χρησιµοποιήσει 
την ιαπωνική τεχνολογία της υπερταχείας 
τρένων “Shinkansen” 

 
H κυβέρνηση του Βιετνάµ αποφάσισε να 
χρησιµοποιήσει την ιαπωνική τεχνολογία της 
υπερταχείας τρένων “Shinkansen” για την 
κατασκευή σιδηροδροµικής γραµµής που θα 
συνδέει το Ανόι στα βόρεια της χώρας µε την 
πόλη Χο Τσι Μίνχ στα νότια. Πρόκειται για 
ένα από τα µεγαλύτερα έργα υποδοµής στην 
περιοχή της Νοτιο-Ανατολικής Ασίας, µήκους 
1.560 χλµ και κόστους 56 δις γιέν. 
 
Η κυβέρνηση του Βιετνάµ αποφάσισε να 
υιοθετήσει την τεχνολογία ύστερα από 
συνεδρίαση του υπουργικού συµβουλίου. 

Μόλις ανακοινωθεί επισήµως από την 
κυβέρνηση της χώρας, οι ιαπωνικές εταιρείες 
οι οποίες διαθέτουν την εν λόγω τεχνολογία 
όπως οι “Kawasaki Heavy industries” & 
“Mitsubishi Heavy industries”, πρόκειται να 
προχωρήσουν στην υπογραφή των 
σχετικών συµβολαίων. 
 
Το Βιετνάµ αποτελεί την δεύτερη χώρα µετά 
την Ταϊβάν που επιλέγει την τεχνολογία 
“Shinkansen”. 
 
Eπισηµαίνεται ότι τα εν λόγω ιαπωνικά τρένα 
φηµίζονται για την εξαιρετική ασφάλειά τους 
αλλά και την µεγάλη ανάπτυξη ταχύτητας. 
Στην παρούσα φάση µπορούν να 
αναπτύξουν ταχύτητα έως 270 χλµ, ενώ υπό 
ανάπτυξη βρίσκεται πρόγραµµα που θα δίδει 
την δυνατότητα να αγγίζουν και τα 330 χλµ. 
Επιπλέον, από το 1964 που ξεκίνησε η 
λειτουργία τους, δεν έχει καταγραφεί ποτέ 
ατύχηµα.  
 

8. Οι εκποµπές ρύπων διοξειδίου του 

άνθρακα των µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων στην Ιαπωνία αντιστοιχούν 
στο 12,6% των συνολικών εκποµπών της 
χώρας 

 
Σύµφωνα µε έκθεση της ιαπωνικής 
κυβέρνησης, οι εκποµπές ρύπων διοξειδίου 
του άνθρακα των µικροµεσαίων 
επιχειρήσεων στην Ιαπωνία αντιστοιχούσαν 
στο 12,6% των συνολικών εκποµπών της 
χώρας, το οικονοµικό έτος 2007. 
 
Είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση της 
χώρας αναλύει δηµοσίως τις εκποµπές 
ρύπων των µικροµεσαίων επιχειρήσεων. 
Απώτερος σκοπός είναι η ενθάρρυνσή τους, 
προκειµένου και αυτές να υιοθετήσουν µέτρα 
που θα συνδράµουν στον στόχο της 
ιαπωνικής κυβέρνησης για µείωση των 
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 25% 
µέχρι το έτος 2020 -από τα επίπεδα του 
έτους 1990. 
 
Στις εν θέµατι µικροµεσαίες επιχειρήσεις 
περιλαµβάνονται τα µεγάλα 
πολυκαταστήµατα, τα γραφεία, επιχειρήσεις 
λιανικής & χονδρικης πώλησης, εστιατόρια, 
ξενοδοχεία, νοσοκοµεία κλπ. Οι πιο 
ρυπογόνες επιχειρήσεις ήσαν τα εστιατόρια, 
τα ξενοδοχεία και συναφείς βιοµηχανίες 
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(59%), ενώ οι επιχειρήσεις εµπορικού τοµέα 
ήσαν λιγότερο ρυπογόνες (44%). 
 
Στον βιοµηχανικό τοµέα, ο οποίος 
περιλαµβάνει κατασκευαστικές εταιρείες και 
επιχειρήσεις µεταποίησης, οι εκποµπές 
διοξειδίου αντιστοιχούσαν στο 11%. 
Απεναντίας, στον µη-βιοµηχανικό τοµέα, 
στον οποίο περιλαµβάνεται η δασοκοµία και 
η αλιεία, οι εκποµπές φτάνουν στο 75%. 
 

9. Συγκρότηση εταιρείας η οποία θα 

αναλαµβάνει την κατασκευή πυρηνικών 

αντιδραστήρων στην αλλοδαπή 

 
Μία νέα εταιρεία,  Σύµπραξη ∆ηµοσίου & 
Ιδιωτικού τοµέα, η οποία θα αναλαµβάνει την 
κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων στην 
αλλοδαπή συγκροτήθηκε στην Ιαπωνία. 
Στην εν λόγω εταιρεία θα συµµετέχει το 
ιαπωνικό κράτος αλλά και οι “Tokyo Electric 
Power”, “Kansai Electric Power Co.”, 
“Toshiba Corp.”, “Hitachi Ltd”, και η 
“Mitsubishi heavy industries”.  Σκοπός της 
θα είναι τόσο η κατασκευή πυρηνικών 
αντιδραστήρων όσο και η 
λειτουργία/συντήρησή τους. 
 
Η συγκρότηση της ανωτέρω κοινοπραξίας 
µεταξύ ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα, 
πραγµατοποιήθηκε προκειµένου να 
ανταγωνιστεί ανάλογες εταιρείες από την 
Γαλλία, την Νότιο Κορέα, αλλά και την Ρωσία 
οι οποίες αναλαµβάνουν παρόµοια σχέδια 
στην αλλοδαπή. 
 
Η κυβέρνηση της Ιαπωνίας θα 
χρηµατοδοτήσει το εν λόγω σχέδιο µέσω του 
Ταµείου Καινοτοµιών. 
 
Σε σχετικές δηλώσεις του, ο Υπουργός 
Οικονοµίας, Εµπορίου & Βιοµηχανίας κ. 
Μασαγιούκι Ναοσίµα, ανέφερε ότι το εν 
λόγω σχέδιο θα ενισχύσει την οικονοµική 
ανάπτυξη της χώρας, όπως επίσης και την 
εγχώρια βιοµηχανία κατασκευής πυρηνικών 
αντιδραστήρων. 
 
Στα άµεσα σχέδια της Σύµπραξης είναι η 
υποβολή  σχετικών προσφορών στην Ασία 
(Βιετνάµ & Ταϋλάνδη) αλλά και τις χώρες της 
Μέσης Ανατολής (Σαουδική Αραβία). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


