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ஜப்பான் தனது வெளிநாட்டு உதெிகளள வதாழிநுட்ப ஒத்துளழப்பிளன அடிப்பளையாகக் வகாண்டு 1954 

இல் வகாழும்புத் திட்ைத்துைன் ஆரம்பித்தது. அத்ததாடு, தனது வயன் கைன் ெழங்குதளை 1958 இலும், 

மானிய உதெி ஒத்துளழப்பிளன 1969 இலும் ஆரம்பித்தது. இைங்ளகயின் பல்தெறு அபிெிருத்தித் 
ததளெகளுக்காக உதெிகளள பை ெருைங்களாக ெழங்கியதன் மூைம் உயர் சமூக அபிெிருத்திச் 
சுட்டிகளள இைங்ளக வபறுெதிலும், அெற்ளைப் தபணுெதிலும் ஜப்பான் கணிசமானளவு பங்களிப்ளப 
ெழங்கியுள்ளது. 
 

அபிவிருத்தி உதவிைள் 

2012ம் ஆண்டுெளர காணப்படுகின்ை தரவுகளின் அடிப்பளையில், இைங்ளகக்கு ODA (Official Development 

Assistance - உத்திதயாகபூர்ெ அபிெிருத்தி உதெி) ெழங்குநர்களின் பட்டியைில் ஜப்பான் முதைிைத்ளதப் 
வபற்றுள்ளது. 2012ம் ஆண்டில் ஜப்பான் 116.94 மில்ைியன் ஐக்கிய அவமரிக்க வைாைர்களள 
கைனுதெியாகவும், 36.25 மில்ைியன் ஐக்கிய அவமரிக்க வைாைர்களள மானிய உதெியாகவும், 29.02 
மில்ைியன் ஐக்கிய அவமரிக்க வைாைர்களள வதாழிநுட்ப உதெியாகவும் அளித்தது. 2012இல் ஜப்பானால் 
வமாத்தமாக அளிக்கப்பட்ை 182.21 மில்ைியன் ஐக்கிய அவமரிக்க வைாைர்கள் அவ்ொண்டில் 
இைங்ளகக்கு ODA ஆகக் கிளைக்கப்வபற்ை 357.99 ஐக்கிய அவமரிக்க வைாைர்களில் 50 சதெதீத்திற்கும் 
அதிகமாகும். நாடுகளுக்கு ODA இளன ெழங்கும் அபிெிருத்தி உதெிச் வசயற்குழுெில் (Development 

Assistance Committee - DAC) 29 உறுப்பினர்கள் காணப்படுகின்ை நிளையில், ஜப்பானின் இந்தப் பங்களிப்பு 
முக்கியமானதாகும். ஜனாதிபதி ராஜபக் ஷெின் கைந்தாண்டிற்கான ஜப்பானிய ெிஜயத்தின் தபாது, 

உட்கட்ைளமப்பு அபிெிருத்தி, அனர்த்தத் தடுப்பு உட்பை ஏளனயெற்ைிக்காக இைங்ளகக்கு அபிெிருத்தி 
உதெியாக 43.8 பில்ைியன் வயன் ெழங்க ஜப்பான் ஏற்றுக் வகாண்ைது. இதில் 31.1 பில்ைியன் வயன் 
கைனாகவும், 2.7 பில்ைியன் மானிய உதெியாகவும் ெழங்கப்பட்ைது. 
 

ஏற்றுமதிைளும், இைக்குமதிைளும் 

ஜப்பானுக்கான இைங்ளகயின் பிரதான ஏற்றுமதியாக ததயிளை காணப்படுகிைது. 2013 இல் 
இைங்ளகயின் ஜப்பானுக்கான ஏற்றுமதிகளில் 21.6 சதெதீம் ததயிளையாக அளமந்தது. ஜப்பானிைிருந்து 
தமாட்ைார் ொகனங்களின் இைக்குமதி 2012 இல் ஜப்பானிைிருந்து இைக்குமதி வசய்யப்பட்ைெற்ைில் 
வபறுமதி அடிப்பளையில் 45 சதெதீமாக அளமந்தது. மின்னியல் உபகரணங்கள், தானியக்க 
புல்தைாசர்கள், இரும்பு அல்ைது உருக்கு பாகங்கள், தமாட்ைார் ொகனங்களின் உதிரிப்பாகங்கள் ஆகியன 
ஜப்பானிைிருந்தான ஏளனய இைக்குமதிப் வபாருட்களாகும். 
 

முதலீடு 

ஜப்பானிய நிறுெனங்களால் இைங்ளகயில் வெளிநாட்டு தநரடி முதலீடு வசய்யப்படுெது 1970களில் 
ஆரம்பித்தது. ஜப்பானின் வநாைிதரக் (Noritake) மற்றும் இைங்ளகயின் சிதைான் வசரமிக்ஸ் 
கூட்டுத்தாபனம் ஆகியெற்ைிற்கிளையிைான கூட்டு நிறுெனம் 1972 இல் உருொக்கப்பட்ைளம இதன் 
முதல் ளமல்கல்ைாக அளமந்தது. அதிைிருந்து, ஜப்பானிய முதலீடுகள் இைங்ளகயின் ளகத்வதாழில் 
அபிெிருத்திக்கு, குைிப்பாக இைத்திரனியல், மட்பாண்ைங்கள், வபாைியியல், உதைாகம் சார்ந்த துளை, 

பாரிய பங்களிப்ளப ெழங்கியுள்ளன. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

 

 
 

1996 இைிருந்து, மிற்சுய் (Mitsui) குழுமம், கெதஷா (Kawasho) கூட்டுத்தாபனம், YKK உட்பை பை பாரிய 
பல்ததசிய கூட்டுநிறுெனங்கள் இைங்ளகயில் பாரிய உட்கட்ைளமப்பு, உற்பத்திச் வசயற்திட்ைங்களில் 
கணிசமானளவு முதலீட்ளை தமற்வகாண்டுள்ளன. தமைதிகமாக, ஏற்கனதெ காணப்படும் ஜப்பானிய 
நிறுெனங்களான மட்பாண்ைத் வதாழிற்துளையில் வநாைிதரக், ைங்கா தபார்சிவைய்ன் (Lanka Porcelain), 

தங்வகாட்டுெ தபார்சிவைய்ன் (Dankotuwa Porcelain) (ஜப்பானின் சர்ெததச மட்பாண்ைக் கூட்டுத்தாபனம்) 
மற்றும் இைத்திரனியல் வதாழிற்துளையில் ைய்னிசி கிைிதயஷன்ஸ் (Dainichi Creations), FDK Lanka Ltd (Fuji 

Electro Chemical) ஆகியன இைங்ளகயில் தங்கள் முதலீட்ளை ெிரிவுபடுத்தியுள்ளன. தற்தபாளதய 
நிளையில் ஏைத்தாழ 60 வதாழில் நிறுெனங்கள் இைங்ளகயில் ஜப்பானிய முதலீட்தைாடு 
இயங்கிெருகின்ைன. 
 

சுற்றுலாத்துகை 

2008 - 2012 காைப்பகுதியில் ஜப்பானிைிருந்து இைங்ளகக்கான சுற்றுைாப் பயணிகளின் ெருளகயில் 
கணிசமானளவு அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. 2005 இல் ஏைத்தாழ 17,000 ஆகக்காணப்பட்ை ஜப்பான் 
சுற்றுைாப்பயணிகளின் எண்ணிக்ளக 2013 இல் 31,000 இற்கும் அதிகமாகக் காணப்படுகிைது. 
 

மூைம்: வெளிெிெகார அளமச்சு 

 


