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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

 

Επιπτώσεις έξαρσης κρουσμάτων κορονοϊού COVID-19 στην οικονομία της 

Νοτίου Κορέας. Ενημέρωση ΙΙ, 20/3/2020 
 

Αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (KCDC), ο 

αριθμός των νέων καταγεγραμμένων κρουσμάτων στην Κορέα έχει προς το παρόν μειωθεί σε 

διψήφια ως επί το πλείστον νούμερα ημερησίως, ενώ η χώρα συνεχίζει να διατηρεί χαμηλά 

ποσοστά θνησιμότητας. Ο, κατά τα φαινόμενα, περιορισμός της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού 

επιτεύχθηκε μέσω ενός συνδυασμού πραγματοποίησης εξαιρετικά εκτεταμένων διαγνωστικών 

ελέγχων προς εντοπισμό νέων κρουσμάτων, συστηματικής απολύμανσης των δημόσιων χώρων 

και συνεχούς επικοινωνίας και αναλυτικής ενημέρωσης του πληθυσμού. 

Εντούτοις, τόσο η αδυναμία πρόβλεψης της εξέλιξης της πανδημίας όσο η αβεβαιότητα ως 

προς την βραχυπρόθεσμη δυνατότητα ανάσχεσής της δημιουργούν περιβάλλον νευρικότητας και 

οικονομικής ανασφάλειας τόσο σε εθνικό όσο βέβαια και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο υψηλός 

αριθμός  κρουσμάτων στη χώρα (8.565 σήμερα) οδήγησε σε αλλεπάλληλες πτωτικές συνεδριάσεις 

του  Χρηματιστηρίου, στον περιορισμό πραγματοποίησης ταξιδιών εντός της επικράτειας και στη 

διατάραξη της ομαλής παραγωγικής λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων. Οπωσδήποτε, οι ριζικές 

αλλαγές στην καθημερινότητα των εργαζομένων και του καταναλωτικού κοινού, όπως ο 

περιορισμός  των μη απαραίτητων μετακινήσεων, καθώς και η λήψη προληπτικών μέτρων 

(αναστολή δια ζώσης εκπαιδευτικής διαδικασίας, ενθάρρυνση της εργασίας εξ αποστάσεως) που 

στοχεύουν στο να τεθεί υπό έλεγχο ο ιός, αναπόφευκτα επιδρούν αρνητικά στην οικονομία της 

χώρας. Δεδομένου ότι το 2019 αποτέλεσε ήδη ένα δύσκολο έτος για την οικονομία της Νοτίου 

Κορέας, οι προβλέψεις για την  οικονομική δραστηριότητα και τον ρυθμό ανάπτυξης στο ορατό 

μέλλον είναι μάλλον δυσοίωνες.  

Πιο συγκεκριμένα, η χρηματιστηριακή αξία των μετοχών εισηγμένων εταιρειών έχει 

σημειώσει, από την αρχή της εκδήλωσης της επιδημίας στη Νότιο Κορέα, κατακόρυφη μείωση 

της τάξης του 20%, γεγονός που αντανακλάται και στην αντίστοιχη πτωτική πορεία του γενικού 

δείκτη (KOSPI). Η Κεντρική Τράπεζα της Νοτίου Κορέας αντέδρασε λαμβάνοντας πρόσθετα 

μέτρα χαλάρωσης της νομισματικής της πολιτικής, τα οποία περιλαμβάνουν μείωση του επιτοκίου 

αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης, από 1,25% στο ιστορικά χαμηλό 0,75%, με στόχο την τόνωση 

της οικονομικής δραστηριότητας. 

Όπως είναι φυσικό, οι τουριστικές επιχειρήσεις και οι αεροπορικές εταιρίες της χώρας 

βιώνουν εντονότατα τις δυσμενείς συνέπειες της οικονομικής συγκυρίας, ενώ πολλές εξ αυτών  

αντιμετωπίζουν υπαρκτό κίνδυνο οριστικής εξόδου από την αγορά σε περίπτωση που η παρούσα 

κατάσταση συνεχιστεί για σοβαρό χρονικό διάστημα. 

Σύμφωνα με στοιχεία της Κορεατικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Korea Civil 

Aviation Association), κατά τον προηγούμενο μήνα ο αριθμός των επιβατών πτήσεων εξωτερικού 

των οκτώ  εγχωρίων αεροπορικών εταιριών μειώθηκε κατά 46,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο 
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χρονικό διάστημα του περασμένου έτους. Ταυτόχρονα, οι πωλήσεις εισιτηρίων πτήσεων 

εξωτερικού μέσω ταξιδιωτικών γραφείων και πρακτόρων σημείωσαν αντίστοιχη, κατακόρυφη, 

πτώση της τάξης του 80%. Η καθοδική τάση αναμένεται να συνεχιστεί και, ενδεχομένως να 

ενταθεί καθώς, πέρα από τον παράγοντα της αρνητικής ψυχολογίας, πολλές χώρες πλέον 

αρνούνται να δεχτούν επισκέπτες από τη Νότιο Κορέα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχουν 

διακόψει και τις αεροπορικές συνδέσεις με τη χώρα της Άπω Ανατολής. 

Η ισχυρή, εξάλλου, διασύνδεση και εξάρτηση της οικονομίας της Νοτίου Κορέας με την 

αντίστοιχη της Κίνας είχε ήδη ως αποτέλεσμα να πληγεί η αλυσίδα προμηθειών ενδιάμεσων 

δευτερογενών εισροών, η βιομηχανική της δραστηριότητα, οι εισαγωγές και οι εξαγωγές πριν καν 

εξαπλωθούν στην πρώτη τα κρούσματα του COVID-19. Ως αποτέλεσμα, τόσο η παραγωγή 

τελικών αγαθών όσο και η παραγωγικότητα βιομηχανικών κολοσσών όπως η Hyundai Motors και 

η Samsung Electronics σημείωσαν αισθητή κάμψη. Ιδιαίτερα έχει πληγεί η 

αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς οι εγχώριες πωλήσεις μειώθηκαν τον Φεβρουάριο κατά 21,7% σε 

σχέση με τον ίδιο μήνα του παρελθόντος έτους, ενώ οι εξαγωγές προς την Κίνα έχουν αντιστοίχως 

σημειώσει πτώση της τάξης του 36,3%. 

Η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της εγχώριας οικονομίας, λόγω της λήψης 

προληπτικών μέτρων και της μείωση της κινητικότητας των πολιτών, οι οποίοι πλέον βασίζονται 

σε μεγάλο βαθμό σε υπηρεσίες κατ’οίκον παράδοσης, αναμένεται να έχει σοβαρές μεσο-

μακροπρόθεσμες συνέπειες για μια χώρα τόσο ενσωματωμένη στις διεθνείς αλυσίδες 

προστιθέμενης αξίας και τόσο εξαρτημένη από το διεθνές εμπόριο όσο η Νότιος Κορέα. Ως εκ 

τούτου, στις 4 τρέχοντος μηνός, το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε στο Κοινοβούλιο 

νομοσχέδιο σχετικά με την διάθεση πακέτου οικονομικής ενίσχυσης ύψους 11,7 τρις γούον 

(περίπου 9 δις δολ. ΗΠΑ), σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των επιχειρήσεων και στήριξης της 

εθνικής οικονομίας. Επιπρόσθετα, η κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας ανακοίνωσε μόλις την 

διάθεση επιπλέον πακέτου 50 τρις γούον (39 δις $ ΗΠΑ), το οποίο, μεταξύ άλλων, θα 

εκταμιευτεί σε χαμηλότοκα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για ενίσχυση της 

ρευστότητάς τους, ενώ η εξυπηρέτηση των τρεχόντων δανείων τους αναστέλλεται για έξη 

τουλάχιστον μήνες. Δεν αποκλείστηκε δε και το ενδεχόμενο λήψης επιπρόσθετων μέτρων 

εφόσον και όταν το επιβάλλουν οι συνθήκες. 

Σας κρατήσουμε ενήμερους περαιτέρω εξελίξεων. 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 

 

 

 

 

 


