
 

 

 Οι εξαγωγές της χώρας ανήλθαν σε 16,25 δις δολ. την περίοδο 1-10 Σεπτεμβρίου, 

έναντι 19,48 δις  δολ. την αντίστοιχη περίοδο του περασμένου έτους, σύμφωνα με τα 

στοιχεία της τελωνειακής υπηρεσίας της Κορέας. 

Οι εισαγωγές μειώθηκαν επίσης κατά 10,9% σε ετήσια βάση στα 18,69 δις δολ. κατά την 

αναφερόμενη περίοδο, με αποτέλεσμα εμπορικό έλλειμμα 2,44 δις δολ. το οποίο είναι 

μεγαλύτερο από 1,48 δις δολ. που είχε καταγραφεί την ίδια περίοδο του προηγούμενου 

έτους. Εάν εξακολουθήσει η τρέχουσα τάση, η Ν. Κορέα είναι πιθανό να παρουσιάσει ε-

μπορικό έλλειμμα για έκτο συνεχόμενο μήνα τον Σεπτέμβριο, εξέλιξη που καταγράφεται 

για πρώτη φορά σε διάστημα περίπου 25 ετών. 

Οι εξαγωγές ημιαγωγών αυξήθηκαν κατά 7,9% σε ετήσια βάση. Τα chip είναι ένα από τα 

βασικά εξαγωγικά είδη της χώρας, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 20% των συνολικών 

εξαγωγών. Τον περασμένο μήνα, οι εξαγωγές ημιαγωγών μειώθηκαν για πρώτη φορά σε 

διάστημα 26 μηνών εν μέσω της πτώσης των παγκόσμιων τιμών των chip. Οι εξερχόμενες 

αποστολές πετρελαιοειδών αυξήθηκαν επίσης κατά 11,7% σε ετήσια βάση κατά την περίο-

δο 1-10 Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, οι εξαγωγές αυτοκινήτων και ανταλλακτικών αυτοκινήτων 

μειώθηκαν κατά 17,9% και 15,8%, αντίστοιχα, σε ετήσια βάση, και οι εξαγωγές προϊόντων 

χάλυβα μειώθηκαν επίσης κατά 36,4%, έδειξαν τα στοιχεία. Ανά χώρα, οι εξαγωγές προς 

την Κίνα, τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Νότιας Κορέας, μειώθηκαν κατά 20,9%, 

μετά από τρεις μήνες πτώσης σε σχέση με τον Ιούνιο. Οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ υποχώρη-

σαν επίσης κατά 11,6% και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση υποχώρησαν 23,2% σε ετήσια βά-

ση κατά τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τα στοιχεία.  

Η αύξηση των εισαγωγών αυτό το μήνα οφειλόταν κυρίως στις υψηλές τιμές του πετρε-

λαίου και του φυσικού αερίου εν μέσω της παρατεταμένης σύγκρουσης Ρωσίας-

Ουκρανίας.  Οι εισαγωγές αργού πετρελαίου αυξήθηκαν 15,7% στα 3,28 δις δολ. και αυτές 

του φυσικού αερίου αυξήθηκαν κατά 92,3% στα 2,16 δις δολ. κατά την αναφερόμενη πε-

ρίοδο σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.   

Σαββάτο 1/10/2022 
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Υποχώρηση ισοτιμίας κορεατικού νομίσματος 

Το γουόν υποχώρησε περισσότερο από 1% έναντι του δολαρίου τον περασμένο μήνα και συνολικά 20% από την αρχή του έτους. 
Η Κεντρική Τράπεζα επιμένει σε πολιτική swap παρότι είχε ανακοινωθεί από παρελθόντα Ιούνιο η υιοθέτηση πολιτικής παρέμβα-
σης στην αγορά κρατικών ομολόγων. Στις συναλλαγές της Τετάρτης η ισοτιμία γουόν-δολαρίου έφτασε στα 1.442,2 από 1.421,50 
την προηγούμενη ημέρα επίπεδα που είχαν σημειωθεί στις 16 Μαρτίου 2009. Η Τράπεζα της Κορέας εξαγόρασε κρατικά ομόλογα 
ύψους 3 τρισ γουόν αυτή την εβδομάδα για να σταθεροποιήσει την αγορά. Στόχος ήταν η σταθεροποίηση της αγοράς ομολόγων, 
καθώς η απόδοση εκτινάχθηκε λόγω της προσδοκίας για αύξηση των βασικών επιτοκίων. Η ετήσια απόδοση του τριετούς κρατι-
κού ομολόγου ήταν 4,488% την Τετάρτη, σε σύγκριση με 1,609% ένα χρόνο νωρίτερα.Την ίδια ημέρα, το Υπουργείο Οικονομίας 
και Οικονομικών ανακοίνωσε επίσης ότι θα προβεί σε επαναγορά κρατικών ομολόγων αξίας 2 τρις γουόν. 

Μάλιστα στις 28 Σεπτεμβρίου το KRW  (κορεατικό γουάν) υποχώρησε κάτω από το επίπεδο των 1.380 γουάν έναντι του δολαρίου 
ΗΠΑ, για πρώτη φορά εδώ και 13 έτη, ενώ ο λόγος του βραχυπρόθεσμου εξωτερικού χρέους σε σύγκριση με τα συναλλαγματικά 
αποθέματα της Κορέας έχει εκτιναχθεί στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 10 ετών. 



 

 

σελ. 2 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΣΕΟΥΛ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 Θετική πορεία ΑΕΠ Ν. Κορέας το β’ τρίμηνο 2022 

Το ΑΕΠ της Ν. Κορέας βελτιώθηκε ελαφρώς το δεύτερο τρίμηνο, αλλά κατέγραψε χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με τις 

περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ λόγω επιβράδυνσης των οικονομιών ΗΠΑ και  Κίνας, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που 

δημοσίευσε η Τράπεζας της Κορέας την παρελθούσα Δευτέρα. 

Η κεντρική τράπεζα διαπίστωσε ότι το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,7% στο τρίμηνο Απριλίου-Ιουνίου 2022, ρυθμός υψηλότερος 

του 0,6% που είχε καταγραφεί το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Η συγκεκριμένος αριθμός ανάπτυξης 

κατατάσσεται στην 20η θέση μεταξύ των 33 χωρών του ΟΟΣΑ καθώς και της Κίνας και Ινδονησίας που δεν είναι μέλη. Καθώς 

η εξωστρέφεια της κορεατικής οικονομίας αποτελεί την αιχμή του δόρατος της αναπτυξιακής ροπής της, είναι σαφές ότι η 

συρρίκνωση στις οικονομίες των ΗΠΑ και της Κίνας, των δύο μεγαλύτερων εμπορικών εταίρων της Κορέας ήταν αποφασιστι-

κή στην εξέλιξη του ΑΕΠ της χώρας. Ειδικότερα το ΑΕΠ στις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 0,1% και στην Κίνα κατά 2,3% την υπό εξέτα-

ση περίοδο, το β΄τρίμηνο 2022. 

Η Κεντρική Τράπεζα της Κορέας ανέφερε ότι οι καταναλωτικές δαπάνες στήριξαν τον ρυθμό ανάπτυξης για τους πρώτους έξι 

μήνες του τρέχοντος έτους, αλλά η δυναμική αυτή υποχωρεί δεδομένης της συρρίκνωσης των εξαγωγών και των επενδύσε-

ων. Οι ανησυχίες για μια παγκόσμια οικονομική επιβράδυνση μειώνουν τις θετικές προσδοκίες για την κορεατική οικονομία, 

σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας. 

Τον Ιούλιο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε εκτίμηση μειωμένης παγκόσμιας ανάπτυξης για το 2022 στο 3,2%, 

από 3,6% που ήταν η αντίστοιχη πρόβλεψη του περασμένου Απριλίου, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι υποχώρησης της οι-

κονομικής δραστηριότητας συνολικά, ένεκα του  πληθωρισμού και του πολέμου στην Ουκρανία θα μπορούσαν να ωθήσουν 

την παγκόσμια οικονομία στο χείλος της ύφεσης, εάν οι υπάρχουσες αβεβαιότητες (π.χ. ενεργειακή ασφάλεια, διακίνηση 

πρώτων υλών κ.α.) αφεθούν ανεξέλεγκτες. 

Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κορέας η ιδιωτική κατανάλωση, αποτελεί για τη χώρα βασικό λόγο για τον οποίο η 

οικονομική παραγωγή επιταχύνθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου, εκτιμάται δε ότι δεν θα ήταν ισχυρός και επαρκής 

μακροοικονομικός παράγοντας για να υποστηρίξει την ανάπτυξη της χώρας τους επόμενους μήνες. Αυτός είναι και ο βασικό 

λόγος που διαπιστώνεται ότι το κόστος δανεισμού βαίνει αυξανόμενο. Η Κεντρική Τράπεζα, η οποία μόλις τον παρελθόντα 

Απρίλιο ανακοίνωσε και στήριξε την μεγαλύτερη ιστορικά αύξηση του επιτοκίου της κατά 50 μονάδες βάσης, επανήλθε τον 

Αύγουστο με νέα αύξηση κατά 25 μονάδες ορίζοντάς το τελικά στο 2,5%, σε μια ασυνήθη αύξηση εντός δυο μηνών, ενώ ήδη 

έχουν προαναγγελθεί και άλλες  δύο, ενδεχομένως παρόμοιας έκτασης παρεμβάσεις, μέχρι τον Νοέμβριο οι οποίες βεβαίως 

θα συμβάλλουν αρνητικά στις πληθωριστικές πιέσεις. 

 

Η Κεντρική Τράπεζα έχει ήδη μειώσει την πρόβλεψη ανάπτυξης για το 2022 στο 2,6%, από το 2,7% που είχε ανακοινωθεί τον 

Μάιο. Η οικονομική παραγωγή αναμένεται να συρρικνωθεί περαιτέρω στο 2,1% για το 2023. Ωστόσο, η τράπεζα εκτιμά ότι 

δεν υπάρχει ενδεχόμενο ανάπτυξης τάσεων στασιμοπληθωρισμού (συνύπαρξη χαμηλής ανάπτυξης και υψηλών τιμών). Ο 

στόχος του 2,1%, εκτιμά στην ανακοίνωσή της η Κεντρική Τράπεζα, δεν ήταν θεωρείται ανησυχητικός  σε σύγκριση με την 

ανάπτυξη των διεθνών ανταγωνιστών της χώρας, με τον διοικητή της τράπεζας να αποκαλεί τον πληθωρισμό πιο πιεστικό 

ζήτημα από την ανάπτυξη. 

Η τράπεζα, η οποία εκτιμά την άνοδο των τιμών σε 2% κατά μέσο όρο ετησίως, αναμένει ότι τελικώς μάλλον ο φετινός μέσος 

όρος θα προσεγγίσει το 5,2%. Ο εγχώριος πληθωρισμός υποχώρησε στο 5,7% τον Αύγουστο, από την αύξηση ρεκόρ 6,3% σε 

ετήσια βάση, τον Ιούλιο τρέχοντος έτους. 



 

 

σελ. 3 Τεύχος  1ο 1/9-30/9/2022 

Προσχώρηση της Samsung Electronics σε πρωτοβουλία RE100 για μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα 

Η Samsung Electronics ανακοίνωσε την ένταξή της στην πρωτοβουλία RE 100 ώστε να επιτύχει ως το 2050 μηδενικό περι-

βαλλοντικό αποτύπωμα με την πλήρη χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επιδιώκοντας μια σημαντική αλλαγή στον 

κολοσσό κατασκευής συσκευών πληροφορικής που κατανάλωνε τη μεγαλύτερη ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στον κό-

σμο. 

Με τη δέσμευσή της να χρησιμοποιεί λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια και να επαναχρησιμοποιεί και να ανακυκλώνει πόρους 

όπως το πλαστικό και το νερό, ο γίγαντας ηλεκτρονικών μικροεπεξεργαστών και λοιπών ηλεκτρονικών συσκευών στοχεύει 

να μεταβεί σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη λειτουργία του και ταυτόχρονα να γίνει ουδέτερος ως προς τον 

άνθρακα μειώνοντας τις άμεσες και έμμεσες εκπομπές και ξοδεύοντας περισσότερα για πολιτικές αντιμετώπιση της κλιμα-

τικής αλλαγής. 

Η Samsung επιδιώκει, μεταξύ άλλων μέτρων, να αγοράσει πιστοποιητικά ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να εισαγάγει 

μεθόδους πράσινης τιμολόγησης για την πληρωμή ασφαλίστρων για την κάλυψη επιπλέον κόστους απόκτησης ανανεώσι-

μων πηγών ενέργειας. Όλα τα αυτοκίνητα της Samsung θα λειτουργούν με ηλεκτρική ενέργεια ή υδρογόνο μέχρι το 2027. 

Μέχρι στιγμής, η δέσμευση της εταιρείας για 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχει περιοριστεί στις ΗΠΑ, την Κίνα και 

την Ευρώπη, ενώ η Ν.Κορέα και το Βιετνάμ, που αποτελούν περίπου το 80% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας της ε-

ταιρείας, δεν έχουν ακόμη συμπεριληφθεί στην ανακοινωθείσα δέσμευση . 

Οι υπόλοιπες δραστηριότητες της Samsung στο εξωτερικό, καθώς και το τμήμα κινητών και οικιακών συσκευών της στο ε-

σωτερικό και στο εξωτερικό, θα μεταβούν σταδιακώς σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2027. Οι επιχειρήσεις του 

Βιετνάμ, όπου βρίσκεται η μεγαλύτερη βάση κατασκευής smartphone της Samsung, θα υιοθετήσουν την πλήρη χρήση ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Η Samsung δεσμεύτηκε επίσης να εργαστεί για την ανάπτυξη μικροεπεξεργαστών μνήμης εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης 

που θα χρησιμοποιούνται σε κέντρα δεδομένων και φορητές συσκευές έως το 2025. Επιπλέον, οι οικιακές συσκευές, οι τη-

λεοράσεις και τα smartphone της θα καταναλώνουν 30 τοις εκατό λιγότερη ενέργεια έως το 2030 σε σύγκριση με εκείνα 

που παράγονται το 2019. Μάλιστα εν προκειμένω σημειώνεται ότι η Samsung δεσμεύτηκε να επενδύσει 7 τρις γουόν (5 δις 

δολ.) συνδυαστικά, για τη μείωση των εκπομπών στη διαδικασία κατασκευής τσιπ, τη συλλογή και ανακύκλωση απορριμ-

μάτων ηλεκτρονικών προϊόντων, τη διατήρηση των πηγών νερού και την ελαχιστοποίηση του επιπέδου ρύπων που εκλύε-

ται από τη Samsung. 

Ο κλάδος κινητής τηλεφωνίας και οικιακών συσκευών της εταιρείας θα καταστεί ουδέτερος από άνθρακα έως το 2030, ενώ 

η μονάδα ημιαγωγών της θα πιέσει για επίτευξη αντίστοιχου στόχου το αργότερο μέχρι το 2050. Σημειώνεται ότι στις 14 

Σεπτεμβρίου 2022 τέσσερις επιχειρήσεις της Νότιας Κορέας εντάχθηκαν στο RE100: η KB Financial Group, η Korea Zinc, η 

Mirae Asset Securities και η γιγαντιαία επιχείρηση κινητής τηλεφωνίας SK Technology. Αυτές οι επιχειρήσεις μαζί με εννέα 

άλλα κορεατικά μέλη της RE100, δεσμεύτηκαν να προμηθεύονται 100% ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έως το 

2050. Το παγκόσμιο πρόγραμμα RE100 άρχισε να υλοποιείται στην Ν. Κορέα από το Δεκέμβριο του 2020, αλλά μόλις το 

2021 άρχισε να αποκτά δημοφιλία στον επιχειρηματικό περιβάλλον της Ν.Κορέας. Αυτή η αυξανόμενη τάση ένταξης κατα-

δεικνύει την αυξημένη επιχειρηματική έφεση και την αφοσίωση στον στρατηγικό στόχο προμήθειας 100% καθαρής ενέρ-

γειας στη Νότια Κορέα μέχρι το 2050. 



 

 

9η Έκθεση «Coffee Expo Seoul 2023 

H 9η Έκθεση «Coffee Expo Seoul 2023» πρόκειται να διοργανωθεί στις 5-8 

Απριλίου 2023 (https://www.coffeeexposeoul.com/?ckattempt=1). Η Coffee 

Expo Seoul είναι η μεγαλύτερη έκθεση καφέ που πραγματοποιείται στη Σε-

ούλ από το 2014 το πρώτο εξάμηνο κάθε έτους. Μέσω της συνεργασίας με 

τον κορυφαίο διοργανωτή εκθέσεων, Coex, και της της Korean Coffee 

Association (KCA), η Coffee Expo Seoul συγκεντρώνει πλέον τα καλύτερα 

προϊόντα καφέ και τα κάθετί σχετιζόμενο με τον τεράστιο αυτό κλάδο, πα-

ράλληλα μια πλατφόρμα για όλους τους μεγάλους δρώντες στη βιομηχανία 

του καφέ. Η βιομηχανία καφέ της Κορέας έχει διπλασιαστεί τα τελευταία 

επτά χρόνια, σημειώνοντας μια έκρηξη τόσο στις εισαγωγές όσο και στην 

κατανάλωση, ενώ η Κορέα κατέστη η 11η μεγαλύτερη αγορά καφέ στον κό-

σμο. Το 2022 η Έκθεση προσέλκυσε 201 εκθέτες σε 774 σημεία προβολής 

και την συγκέντρωσε 32.104 επισκέπτες. Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης λαμ-

βάνουν χώρα παράλληλες εκδηλώσεις προβολής που αναφέρονται σε πολι-

τιστικά και τουριστικά δεδομένα που οι εκθέτες επιθυμούν να προβάλουν. 

Το 2023 εκτιμάται ότι θα συμμετάσχουν 400 εκθέτες και συνακόλουθα η 

προσέλκυση αγοραστών και επισκεπτών θα έχει αντίστοιχη αύξηση. 

             σελ. 4  ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΕΟΥΛ 

27th floor, Hanwha Bldg. 86 
Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul, 

04541 
e-mail : ecocom-seoul@mfa.gr 
http://www.agora.mfa.gr/kr91 

Πρεσβεία Σεούλ 
Γραφείο Οικονομικών & 
Εμπορικών Υποθέσεων 

 

        
         Το Γραφείο ΟΕΥ Ερεβάν είναι 
στη διάθεση των επιχειρήσεων που 
επιθυμούν να αναζητήσουν την προώ-
θηση των προϊόντων τους στην Ν. 
Κορέα.  
        Παρακαλούμε να μας αποστείλε-
τε σχετικώς αιτήματα και παρατηρή-
σεις σας . 

Αύξηση παραγγελιών στα ναυπηγεία Ν. Κορέας 

Η Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (KSOE) ανακοίνωσε ότι υπέγραψε συμβόλαια αξίας 525 δις γουόν (378 

εκα. δολ.) για ναυπήγηση οκτώ πλοίων  από δύο Αφρικανούς ναυλωτές. Από τα οκτώ πλοία που παραγγέλθηκαν, τα 

τέσσερα είναι για μεταφορά υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), ενώ τα άλλα τέσσερα είναι μεταφοράς ξηρού 

φορτίου (PC) ή δεξαμενόπλοια (προϊόντων πετρελαίου όπως βενζίνη, κηροζίνη και πετρέλαιο ντίζελ). 

 Τα πλοία μεταφοράς LNG θα έχουν μήκος 170 μέτρα (557 πόδια), πλάτος 27,6 μέτρα και ύψος 15 μέτρα και θα κατα-

σκευαστούν σε ναυπηγείο της Hyundai Samho Heavy Industries, θυγατρικής της KSOE, στο Ulsan. Όλες οι παραγγελίες 

οικοδόμησης των πλοίων αναμένεται να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν στους ιδιοκτήτες μέχρι το πρώτο εξάμηνο 

του 2025. Οι παραγγελίες για πλοία μεταφοράς LNG αυξήθηκαν κατά 190% τον Αύγουστο 2022 σε σύγκριση με τον 

ίδιο μήνα το περασμένο έτος, σύμφωνα με την Clarksons Research (εταιρεία ανάλυσης ναυπηγικής και ναυτιλιακής 

αγοράς). Η Κορέα κυριάρχησε στις παραγγελίες για πλοία μεταφορείς LNG, με τις κορεάτικες ναυπηγικές εταιρείες να 

κερδίζουν και τις οκτώ παραγγελίες για πλοία LNG που έγιναν τον Αύγουστο και να λαμβάνουν το 75% των σωρευτι-

κών παραγγελιών μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου του τρέχοντος έτους. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Clarksons Research οι τρεις μεγάλες ναυπηγικές εταιρείες της Ν. Κορέας το 2021 κατέγρα-

ψαν το μεγαλύτερο ποσό παραγγελιών των τελευταίων οκτώ ετών, ξεπερνώντας τους στόχους τους κατά 45%. Οι Big 

Three – Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co. (KSOE), Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering Co. και 

Samsung Heavy Industries Co. -- πέτυχαν παραγγελίες συνολικής αξίας 45,9 δις δολ. το 2021, έναντι 31,7 δις δολ. που 

ήταν ο προϋπολογισμένος στόχος.   

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν τη σημαντική αύξηση παραγγελιών μετά την πανδημία αλλά και την  συνεχή άνοδο 

από το 2013 αλλά με ισχυρότερο ρυθμό το 2021. Η κυρίαρχη τάση αφορά κατασκευή πλοίων φιλικών στο περιβάλλον, 

μετά την υιοθέτηση αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών και μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, καθώς η 

υστέρηση που προέκυψε στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα ένεκα της πανδημίας ανέδειξε την αναγκαιότητα προ-

σφοράς υψηλότερου όγκου προϊόντων και της παγκόσμιας οικονομικής ανάκαμψης που επήλθε μετά το ουσιαστικό 

αποκλεισμό της λειτουργίας των λιμένων. 



 

 

             σελ. 5  Τεύχος 1ο  1-30/9/2022 

Ο όμιλος Hanwha Group σε πορεία εξαγοράς του δεύτερου μεγαλύτερου ναυπηγείου της Ν. 

Κορέας 

Ο επιχειρηματικός όμιλος Hanwha Group ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι υπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης, υπό συγκεκριμέ-

νους όρους, με την Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) για την απόκτηση ελέγχου ποσοστού 49,3% που θα 

αποφέρει και τον διοικητικό έλεγχο της εταιρείας, η οποία τελούσε υπό κρατική επίβλεψη εδώ και 21 έτη. Σύμφωνα με το 

συναφθέν μνημόνιο, οι έξι θυγατρικές της Hanwha, συμπεριλαμβανομένης της αμυντικής της μονάδας Hanwha Aerospace 

και της εταιρείας ενεργειακού εξοπλισμού Hanwha Systems Co., θα εξαγοράσουν τις πρσφάτως εκδοθείσες μετοχές της 

DSME αξίας 2 τρις κορεατικών γουόν (1,39 δις δολ.). Την συμφωνία ανακοίνωσε η κρατική Τράπεζα Ανάπτυξης της Κορέας 

(KDB) η οποία ως δανειστής κατέχει επί του παρόντος μερίδιο 55,7% στην ναυπηγική εταιρεία και ήταν αυτή που οργάνωσε 

το όλο εγχείρημα. Η μετοχή της DSME προβλέπεται να υποβαθμιστεί κατά 28,2% μόλις ολοκληρωθεί η εξαγορά μετοχών 

από την Hanwha. 

Η δραστηριότητα της DSME περιλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό την κατασκευή ειδικών πλοίων όπως θωρηκτά και υποβρύχια, 

καθώς και υπεράκτιες μονάδες, όπως πλωτές εγκαταστάσεις LNG. Η Hanwha Group φέρεται να ήθελε να αγοράσει μόνο 

την αμυντική μονάδα της DSME, αλλά η KDB ήθελε να πωλήσει τη ναυπηγική εταιρεία εν συνόλω. Μέσω του σχεδίου της 

KDB να εκποιήσει εξ ολοκλήρου την εταιρεία, αντί να πουλήσει μονάδες σε τεμάχια, η συμφωνία θα συμβάλλει στην ολο-

κλήρωση του χαρτοφυλακίου των αμυντικών επιχειρήσεων του Ομίλου Hanwha, που εκτείνεται σε ξηρά, θάλασσα και αέ-

ρα. Η επιχείρηση LNG της DSME εκτιμάται ότι θα ενταχθεί στον κλάδο δραστηριοτήτων πράσινης ενέργειας της Hanwha. Η 

εταιρεία παραγωγής ηλιακών πάνελ Hanwha Solution είναι η βασική και πλέον προσοδοφόρα δραστηριότητα του ομίλου, 

που σε αυτόν τον τομέα έχει εισέλθει και στην Ελλάδα. 

Η DSME, μία από τις τρεις κορυφαίες ναυπηγικές εταιρείες της Ν. Κορέας και η τέταρτη μεγαλύτερη στον κόσμο όσον αφο-

ρά τις εκκρεμείς παραγγελίες, βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης από το 2001. Η DSME αποσχίστηκε από το ναυπηγικό τμή-

μα της Daewoo Heavy Industries το 1999, όταν ο όμιλος Daewoo αντιμετώπισε εταιρική αναδιάρθρωση μετά από πρόγραμ-

μα εξαγοράς διάσωσης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η DSME αποκαταστάθηκε το 2001 μέσω εισφοράς δημόσιου 

κεφαλαίου ύψους 2,9 τρισεκατομμυρίων γουόν. Μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας Οι μετοχές της DSME σημείωσαν 

άλμα 13,4% και έκλεισαν στα 24.950 γουόν ανά μετοχή τη Δευτέρα, σε σύγκριση με την προηγούμενη ημέρα, τη μεγαλύτε-

ρη άνοδο σε ένα μήνα ενώ η μετοχή του Hanwha Group υποχώρησε 5,2% στα 25.950 γουόν ανά μετοχή. 

Αύξηση εξερχόμενου τουρισμού Ν. Κορέας 

Καθώς ολοένα και περισσότερο η Ν. Κορέα αποκτά απευθείας συνδέσεις, είτε μέσω των δυο αεροπορικών εταιρειών της 
(Korean Air & Asiana Airlines), είτε με άλλες ευρωπαϊκές, ασιατικές και των ΗΠΑ, διευρύνεται ολοένα και περισσότερο το 
αεροπορικό δίκτυο της χώρας. Οι νοτιοκορεάτες αυξάνουν ολοένα και περισσότερο τα ταξίδια τους στο εξωτερικό για του-
ριστικούς και επιχειρηματικούς σκοπούς. Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται, επομένως περισσότεροι Κορεάτες 
έχουν τη δυνατότητα και θέλουν να απολαύσουν τις διακοπές τους στο εξωτερικό. Κατά μέσο όρο, ένας Κορεάτης επισκέ-
πτης στις ΗΠΑ ξοδεύει περίπου 4.900 $ ανά ταξίδι. Το 2019, πάνω από 28,7 εκατ. Κορεάτες, περισσότερο από το ήμισυ του 
πληθυσμού, ταξίδεψαν στο εξωτερικό (αύξηση 8% από το προηγούμενο έτος). Βέβαια η διετία 2020-2021 ήταν περίοδος 
κάμψης λόγω της πανδημίας, όπως για όλες τις χώρες. Ήδη εντός του 2022 οι νοτιοκορεάτες καταγράφουν υψηλό όλων των 
ετών στην επιλογή τους να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. 

Οι πιο δημοφιλείς ταξιδιωτικοί προορισμοί στην Ασία είναι: Kalibo, Cebu, Osaka, Bangkok, Danang, Bali, Taipei, Tokyo, 
Ulaanbaatar, Hong Kong. Όσον αφορά τα ξενοδοχεία, που αποτελούν στοιχείο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την απόφαση 
ταξιδιωτικού προορισμού, οι πιο δημοφιλείς πόλεις ήταν η Bangkok, το Borakai, η Οσάκα, η πόλη Lapu-Lapu, η Danang, η 
Fukuoka, το Tokyo, το Μπαλί, το Sapporo και η Σιγκαπούρη. Οι πιο δημοφιλείς προορισμοί στην Ευρώπη είναι οι παρακάτω, 
σύμφωνα με στοιχεία για συνδυαστικά πακέτα που προσφέρουν τα Γραφεία ταξιδίων: α) Ισπανία/Πορτογαλία, β) ΗΒ/
Γαλλία/Ελβετία/Ιταλία, γ) Ηνωμένο Βασίλειο/Γαλλία/Ελβετία/Ιταλία/Γερμανία. Αντιστοίχως αναφορικά με τη Βόρεια Αμερι-
κή τα πλέον δημοφιλή πακέτα είναι: α) Λας Βέγκας/Σαν Φρανσίσκο/LA/Σαν Ντιέγκο, β) Κεμπέκ / Μόντρεαλ / Τορόντο / Νια-
γάρα / Κάλγκαρι / Lake Louise / Banff στον Καναδά, γ) Νέα Υόρκη/Ουάσιγκτον DC/Νιαγάρα/Τορόντο/Κεμπέκ/Μόντρεαλ. 


