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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

Νέο Πλάνο Νοτίου Κορέας (K-New Deal) για μεσοπρόθεσμη αναδιάρθρωση 

και ανάπτυξη της Εθνικής Οικονομίας 

 

Παρότι η Νότιος Κορέα βρίσκεται, εν μέσω πανδημίας, σε λιγότερο δυσχερή επιδημιολογική 

κατάσταση σε σχέση με τις περισσότερες χώρες, οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις έχουν 

βέβαια κάνει την εμφάνισή τους και στην χώρα της Άπω Ανατολής. Παρότι η Κορέα επέτυχε να 

αποφύγει την καραντίνα και, επομένως, την διακοπή λειτουργίας της βιομηχανικής της υποδομής, 

η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την ευρεία παγκόσμια διασπορά της SARS-CoV-2 

δοκιμάζει την βιωσιμότητα του Κορεατικού οικονομικού μοντέλου, το οποίο βασίζεται δομικά 

στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους (chaebols) και λειτουργικά στις εξαγωγές. Το ΔΝΤ 

προβλέπει ύφεση της τάξης του 1,2% για το τρέχον έτος, ενώ η ανεργία έχει ανέλθει συνολικά στο 

4,5% και άνω του 10% για τους νέους. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, η κυβέρνηση του κ. 

Moon εξήγγειλε πενταετές πρόγραμμα (K-New Deal, 2020-2025) ύψους 132,6 δις $ Η.Π.Α. με 

στόχο την μεσοπρόθεσμη αναδιάρθρωση και ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας του. Από αυτά, 

94,5 δις $ θα διατεθούν από την κεντρική κυβέρνηση και 37,2 δις $ από τις κατά τόπους 

περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Είναι αξιοσημείωτο ότι, αντίθετα με τις κυβερνήσεις των 

περισσοτέρων χωρών, των οποίων τα οικονομικά πακέτα ενίσχυσης αφορούν πρωτίστως την 

ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί και την τόνωση της αγοραστικής δύναμης των 

νοικοκυριών, η λογική του πενταετούς προγράμματος της Κορεατικής κυβέρνησης εστιάζει στην 

μεσοπρόθεσμη αναδιάρθρωση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με στόχο 

την ισχυροποίησή της εντός του διεθνούς οικονομικού πλαισίου στην μετά-COVID-19 εποχή. 

Το πενταετές πλάνο του κ. Moon επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από την 

βιομηχανική υποδομή των chaebols, στηριζόμενο σε δύο πυλώνες, την πράσινη ανάπτυξη (Green 

New Deal) και την ψηφιακή ανάπτυξη (Digital New Deal), φιλοδοξεί δε να δημιουργήσει 1,9 

εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας έως το 2025. 
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Ο πυλώνας της πράσινης ανάπτυξης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 

 Την κατασκευή αριθμού εκτεταμένων αιολικών πάρκων στο ηπειρωτικό τμήμα της 

χώρας, 

 Την ενίσχυση των περιβαλλοντικά φιλικών μετακινήσεων των πολιτών (eco-friendly 

mobility), μέσω της διάθεσης στην αγορά 1,1 εκατομμυρίων ηλεκτρικών Ι.Χ. οχημάτων 

εντός της προσεχούς πενταετίας, 

 Την κατασκευή 230.000 “πράσινων” κατοικιών και δημόσιων κτιρίων, και 

 Την ενθάρρυνση της μεγαλύτερης δυνατής μείωσης των ρύπων των μεγάλων 

βιομηχανικών συγκροτημάτων. 

Αντίστοιχα, το σκέλος της ψηφιακής ανάπτυξης, στο οποίο δίνεται και το μεγαλύτερο 

ειδικό βάρος, εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των τεχνολογιών του 5G, των big data και 

της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI). Σχεδιάζεται επίσης η επέκταση της 

υποδομής διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων στις αγροτικές περιοχές (digital inclusiveness) αλλά και 

των ευρυζωνικών δικτύων WiFi σε δημόσιους χώρους, προκειμένου να προαχθεί η τηλεεργασία 

και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (remote learning). 

Παρότι η Νότιος Κορέα είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη των δικτύων 5G, η περαιτέρω 

ενίσχυση και επέκταση της υποδομής αυτής θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την αξιοποίηση της 

πλήρους δυναμικής των τεχνολογιών των Big Data και Artificial Intelligence. Αντίθετα, η 

τεχνογνωσία και ανταγωνιστικότητα της Κορέας είναι ακόμη συγκριτικά χαμηλή στους τομείς 

των big data (υφίσταται συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων αλλά ανεπαρκής επεξεργασία και 

αξιοποίηση) και της τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως σε σχέση με τις Η.Π.Α.. 

Για τα big data, προγραμματίζεται η δημιουργία μιας ευρείας δεξαμενής δεδομένων (data 

dam), η οποία θα συγκεντρώνει στοιχεία από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, καθώς και 15 μεγάλων 

προγραμμάτων (data platforms) για την ανάλυση και αξιοποίησή τους. Ταυτόχρονα, προβλέπεται 

η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας & ανάπτυξης στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, 

με απώτερο στόχο την αποφοίτηση 100.000 εξειδικευμένων επαγγελματιών έως το 2025. 

Ο Προϊστάμενος 
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