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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

Απολογισμός εφαρμογής εμπορικών αντίμετρων Ιαπωνίας σε εξαγωγές  

ενδιάμεσων βιομηχανικών υλικών υψηλής τεχνολογίας προς Νότιο Κορέα 

 

 

Υπενθυμίζουμε ότι, κατόπιν εφαρμογής στις αρχές Ιουλίου 2019 περιοριστικών 

μέτρων ως προς την εξαγωγή τριών ευαίσθητων προϊόντων (με χρήση στην κατασκευή 

ημιαγωγών και οθονών υψηλής τεχνολογίας) προς τη Νότιο Κορέα, η Ιαπωνία 

υπερθεμάτισε, εξαιρώντας την Κορέα στις 2 Αυγούστου του ιδίου έτους και από τον 

κατάλογο (white list) των χωρών που απολαμβάνουν προτιμησιακό καθεστώς αυτόματης 

έγκρισης για τις Ιαπωνικές εξαγωγές προϊόντων διπλής χρήσεως. 

Παρά την επιχειρηματολογία της Ιαπωνικής πλευράς περί ζητήματος εθνικής 

ασφάλειας, εκτιμάται ευρέως ότι η Ιαπωνία επιχείρησε να αποστείλει ένα ισχυρό μήνυμα 

στην Κορέα, στον απόηχο της απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της τελευταίας που 

δικαιώνει απογόνους θυμάτων καταναγκαστικής εργασίας στην Ιαπωνική βιομηχανία 

κατά την διάρκεια της περιόδου κατοχής (1910-1945). Σε εφαρμογή της ανωτέρω 

αποφάσεως, τα Κορεατικά δικαστήρια προχώρησαν σε δέσμευση περιουσιακών 

στοιχείων της Nippon Steel και της Mitsubishi Heavy Industries επί Κορεατικού εδάφους, τα 

οποία αντιμετωπίζουν προοπτική ρευστοποίησης υπέρ των εναγόντων. 

Η Νότιος Κορέα, μετά τον αρχικό αιφνιδιασμό, ξεκίνησε άμεσα την αναζήτηση 

εναλλακτικών προμηθευτών για τα κρίσιμα αυτά προϊόντα στην Κίνα, Ταϊβάν και Ε.Ε.. 

Ταυτόχρονα, η κυβέρνηση της χώρας ανακοίνωσε την έναρξη προγράμματος επιδότησης 

της εγχώριας βιομηχανίας ύψους 6,5 δις δολ. ΗΠΑ σε ορίζοντα επταετίας, με στόχο την 

μείωση της εξάρτησης από την Ιαπωνία σε 100 βασικά προϊόντα-κλειδιά για τις βιομηχανίες 

των ημιαγωγών, οθονών και της αυτοκινητοβιομηχανίας. 

Σε πρώτη προσέγγιση, είναι βέβαια ευνόητο ότι καμία από τις δύο χώρες δεν διαθέτει 

την πολυτέλεια εμπλοκής σε έναν κλιμακούμενο εμπορικό πόλεμο, και μάλιστα εν μέσω 

υψηλού βαθμού διεθνούς αβεβαιότητας που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Αντίθετα, μια 
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στενή και απρόσκοπτη μεταξύ τους συνεργασία θα αύξανε τις πιθανότητες και των δύο 

χωρών να ανταπεξέλθουν στην ολοένα αυξανόμενη πίεση που εξασκεί η Κίνα. 

Πέραν τούτου, δύο χρόνια μετά την ως άνω εφαρμογή των εμπορικών αντίμετρων, 

το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής της προκληθείσας διελκυστίνδας δείχνει να αποβαίνει σαφώς 

εις βάρος της Ιαπωνίας παρά της Νοτίου Κορέας.  

Παρά την ιδιαίτερα αυξημένη διεθνή ζήτηση για ημιαγωγούς και οθόνες υψηλής 

τεχνολογίας, εν μέσω περιοριστικών μέτρων Covid-19, οι δύο σημαντικότερες εξαγωγικές 

εταιρείες της Κορέας, Samsung Electronics και SK Hynix, δεν αντιμετώπισαν ουσιαστικά 

προβλήματα σε ότι αφορά τις αλυσίδες προμήθειας πρώτων υλών και ενδιάμεσων 

βιομηχανικών υλικών και, κατά συνέπεια, οι πωλήσεις τους συνεχίστηκαν απρόσκοπτα. 

Μάλιστα, και για του λόγου το αληθές, το Κορεατικό Ερευνητικό Ινστιτούτο 

Ηλεκτρονικών και Τηλεπικοινωνιών (Electronics and Telecommunications Research 

Institute – ETRI), σε συνεργασία με χημικές βιομηχανίες της χώρας, επέτυχαν να 

προχωρήσουν σε μαζική παραγωγή του Photoresist, ενός ενδιάμεσου βιομηχανικού 

φωτοευαίσθητου προϊόντος, με ευρύτατη χρήση στην παραγωγή ημιαγωγών και οθονών 

OLED/AMOLED για έξυπνα κινητά και tablets. Σε σχέση με το καλοκαίρι του 2019, η 

εξάρτηση της Νοτίου Κορέας για προμήθεια Photoresist από την Ιαπωνία έχει μειωθεί από 

το 90 στο 50%. 

Αντίθετα, το Κορεατικό αγοραστικό κοινό απείχε μαζικά και σε βάθος χρόνου 

(boycott) από την αγορά Ιαπωνικών καταναλωτικών και διαρκών προϊόντων, όπως 

ρούχα, μπύρες και επιβατικά οχήματα. Ο κύκλος εργασιών της, πολύ δημοφιλούς στο 

παρελθόν, Ιαπωνικής αλυσίδας ετοίμων ενδυμάτων UNIQLO μειώθηκε στο ήμισυ και 

πολλά καταστήματα κλείσαν, οι εισαγωγές μπύρας από την Ιαπωνία μειώθηκαν κατά 86%, 

ενώ η Nissan εγκατέλειψε την αγορά της Νοτίου Κορέας. Η ροή διμερούς εμπορίου 

μειώθηκε κατά 10% ενώ η αξία των Ιαπωνικών παραγωγικών επενδύσεων στην Κορέα 

σημείωσε κάμψη της τάξης του 30%.  
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