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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

 

Πορεία Κορεατικής Οικονομίας 2019. 

 

Το 2019 υπήρξε ένα δύσκολο έτος για την οικονομία της Νοτίου Κορέας, η οποία, επιπλέον, 

δεν παρουσιάζει ακόμη ορατά σημεία ανάκαμψης, ενώ και οι προβλέψεις για το 2020 είναι μάλλον 

δυσοίωνες. Ο ρυθμός ανάπτυξης βαίνει σταδιακά αλλά σταθερά μειούμενος κατά την τελευταία 

εικοσαετία, καθώς από 5-5,2% την περίοδο 2001-2005, μειώθηκε σε 4,1-4,2% το 2006-2010, 3-

3,4% το 2011-2015 και στο 2,7% κατά το 2018. Ως αποτέλεσμα τόσο εξωτερικών συγκυριών όσο 

και της εγχώριας οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης του κ. Moon, το ποσοστό αύξησης του 

ΑΕΠ αναμένεται να κλείσει το 2019, για πρώτη φορά, κάτω και από το ψυχολογικό όριο του 2%. 

Για το 2020, έγκριτοι αναλυτές από τις HSBC, Goldman Sachs, Credit Suisse, Nomura και 

Moody’s προβλέπουν ήπια διορθωτική ανάκαμψη του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,1-2,2%, εκτίμηση 

συμβατή με τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (2,2%). Αντίθετα, εντύπωση 

προκαλεί η πιο απαισιόδοξη εκτίμηση εδώ αναλυτών της Korea Investment & Securities και LG 

Economic Research Institute για ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 1,8% κατά το 2020. 

Στο εσωτερικό μέτωπο, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει επηρεάσει αρνητικά την 

παραγωγικότητα της Κορεατικής Οικονομίας και τα κέρδη των επιχειρήσεων σε μια πολύ 

ευαίσθητη συγκυρία, κατά την οποία παραδοσιακοί βιομηχανικοί τομείς της χώρας, όπως τα 

ναυπηγεία, η αυτοκινητοβιομηχανία και η χημική βιομηχανία δέχονται ισχυρές πιέσεις λόγω 

διεθνούς ανταγωνισμού, μειωμένης ανταγωνιστικότητας, κορεσμού ορισμένων τομέων όπως η 

ναυτιλία και συνολικής επιβράδυνσης της παγκόσμιας οικονομίας. Ταυτόχρονα, τα δομικά 

προβλήματα της Κορεατικής οικονομίας και κοινωνίας παραμένουν και οξύνονται διαχρονικά: 

 Η συνεχιζόμενη κυριαρχία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων (chaebols) και η 

διαφθορά, 

 Η υψηλότατη εξάρτηση από τις εξαγωγές (σε σχέση με την εγχώρια κατανάλωση),  

 Το συνταξιοδοτικό σύστημα για τον ταχέως γηράσκοντα πληθυσμό της χώρας, 
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 Η ακαμψία που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας σε συνδυασμό με την προοδευτική 

πτώση της παραγωγικότητας,  

 Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους και φτώχιας στους ηλικιωμένους,  

 Η διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων,  

 Η στασιμότητα εισοδήματος και η υπερχρέωση των νοικοκυριών. 

Την ίδια στιγμή, τα συνδικάτα έρχονται σε σύγκρουση με τον ιδιωτικό τομέα διεκδικώντας 

αυξήσεις μισθών τις οποίες, στην μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων, οι Κορεατικές 

επιχειρήσεις δεν είναι σε θέση να παραχωρήσουν, λόγω της μειωμένης παραγωγικότητας και 

φθίνουσας κερδοφορίας τους. Η στασιμότητα των εισοδημάτων των νοικοκυριών σε συνδυασμό 

με την πτώση του βαθμού εμπιστοσύνης καταναλωτή (consumer sentiment index) στο χαμηλότερο 

σημείο που κατέγραψε μετά την αποπομπή της τέως Προέδρου κας Park τον Ιανουάριο του 2017, 

έχει επιδράσει αρνητικά στην εγχώρια κατανάλωση, η οποία αποτελεί μία από τις κινητήριες 

δυνάμεις της οικονομίας της χώρας. Αντίστοιχα δυσοίωνη είναι και η κατάσταση του βαθμού 

επιχειρηματικής εμπιστοσύνης, ο οποίος αντανακλάται σε στασιμότητα επενδύσεων και 

εκσυγχρονισμού του βιομηχανικού κεφαλαίου της χώρας. 

Το Χρηματιστήριο παρουσίασε, όπως είναι φυσιολογικό, αντίστοιχη εικόνα, καθώς ο 

Γενικός Δείκτης KOSPI έπεσε τον Αύγουστο τρέχοντος έτους κάτω από τις 1.900 μονάδες για 

πρώτη φορά εντός της τελευταίας τριετίας, για να σημειώσει διορθωτική αύξηση στις 2.100 

μονάδες κατά το Νοέμβριο. 

Βραχυπρόθεσμα, τα ισχυρά μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας εξακολουθούν να 

επιτρέπουν την άσκηση επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής και την χαλάρωση της 

νομισματικής πολιτικής (μείωση επιτοκίων), ωστόσο δομικά ζητήματα αυτής της μορφής δεν είναι 

δυνατόν να αντιμετωπιστούν μεσο-μακροπρόθεσμα χωρίς βιώσιμη βελτίωση της 

παραγωγικότητας. Η κυβέρνηση της χώρας, από την άλλη πλευρά, δείχνει να κινείται προς την 

αντίθετη κατεύθυνση, δυσχεραίνοντας την λειτουργία στην Κορέα αλλοδαπών επιχειρήσεων 

χωρίς εγχώριες εγκαταστάσεις παραγωγής, ισχυροποιώντας τα μη δασμολογικά εμπόδια ως προς 

τις εισαγωγές και επιδοτώντας στρατηγικούς αλλά ανταγωνιστικά προβληματικούς κλάδους της 

οικονομίας όπως οι ναυπηγήσεις και η ναυτιλία. 

Η έταιρη, και σημαντικότερη κινητήρια δύναμη της Κορεατικής οικονομίας είναι οι 

εξαγωγές, καθώς, ούτως ή άλλως, το μέγεθος της εσωτερικής της αγοράς είναι εκ των πραγμάτων 

περιορισμένο σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας της. Όμως και εκεί οι εξελίξεις το 2019 ήταν 

αρνητικές και ιδίως για τους εξαγωγικούς τομείς αιχμής της Νοτίου Κορέας, όπως οι ημιαγωγοί 
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και οι οθόνες κινητών τηλεφώνων (AMOLED), λόγω ενός συνδυασμού δυσμενών διεθνών 

εξελίξεων, που περιλαμβάνει: 

 Την επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομίας στην οποία συμβάλλει και η αυξητική 

τάση προστατευτισμού των εθνικών οικονομιών, με προεξάρχουσα εκείνη των Η.Π.Α., 

 Ο οικονομικός πόλεμος Η.Π.Α. – Κίνας αλλά και η επιβράδυνση της οικονομίας της 

τελευταίας. Ταυτόχρονα, ως αποτέλεσμα ανάπτυξης των αμερικανικών 

αντιπυραυλικών συστημάτων THAAD στο έδαφος της Κορέας, ο εισερχόμενος 

τουρισμός από την Κίνα συρρικνώθηκε από 8 εκατομμύρια επισκέπτες το 2016 σε 4,5 

περίπου εκατομμύρια το 2019, ενώ και οι πωλήσεις αυτοκινήτων των Hyundai Motor 

και Kia Motors στην Κίνα μειώθηκαν επίσης κατά 50%. 

 Η συγκρουσιακή κατάσταση που προέκυψε με την Ιαπωνία δημιούργησε σοβαρό 

κλίμα αβεβαιότητας στην εδώ αγορά, το οποίο εντείνεται σε περιφερειακό επίπεδο 

λόγω της έκρυθμης κατάστασης που επικρατεί στο Χονγκ Κονγκ. 

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, κατά το 2019 ο διεθνής κύκλος εργασιών εμπορίας 

ημιαγωγών μειώθηκε κατά 13,3% σε σχέση με το παρελθόν έτος, ενώ οι εξαγωγές ημιαγωγών της 

Νοτίου Κορέας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 20% περίπου της συνολικής αξίας εξαγωγών της 

χώρας, έχουν σημειώσει πτώση για 11 συνεχόμενους μήνες, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε 

επίπεδα 32,1% χαμηλότερα του 2018. 

Παρά τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για το αντίθετο, ο αριθμός των ανέργων στη Νότιο 

Κορέα έχει αυξηθεί κατά 30% από την ανάληψη της εξουσίας από τον κ. Moon τον Μάιο του 

2017, φτάνοντας στο 4,5% που αποτελεί ιστορικό υψηλό δεκαετίας. Πολύ δυσμενέστερη είναι 

φυσικά η κατάσταση για τους νέους, το επίπεδο ανεργίας των οποίων ξεπέρασε εντός του 2019 

για πρώτη φορά το ψυχολογικό όριο του 10% (10,4% τον Ιούνιο). Η εξέλιξη αυτή έχει φέρει στο 

προσκήνιο την αντιφατική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και έχει σαφώς επηρεάσει 

αρνητικά την δημοτικότητα του Προέδρου της. 

Η Νότιος Κορέα παραμένει φυσικά μια εξαιρετικά αναπτυγμένη βιομηχανικά χώρα και 

πρωτοπόρος σε πολλούς τομείς υψηλής τεχνολογίας, με συμπαγή δημοσιονομικά δεδομένα. Δεν 

είναι απίθανο μια αναστροφή της διεθνούς οικονομικής συγκυρίας εντός του 2020 να ανατρέψει 

σε σοβαρό βαθμό την ανωτέρω περιγραφείσα δυσοίωνη εικόνα, ιδίως σε ότι αφορά εξαγωγικούς 

κλάδους αιχμής όπως οι ημιαγωγοί και οι έξυπνες οθόνες, όπου η Κορέα διαθέτει σχεδόν 

παγκόσμιο τεχνολογικό μονοπώλιο. Από την άλλη πλευρά, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από την 

Κίνα (ναυπηγήσεις, κινητά τηλέφωνα) και ο κορεσμός κάποιων κλάδων (ναυτιλία, 
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αυτοκινητοβιομηχανία), σε συνδυασμό με τα επιδεινούμενα δομικά προβλήματα μιας μικρής και 

άνευ πρωτογενών πλουτοπαραγωγικών πόρων χώρας και την ελάχιστα ρεαλιστική πολιτική της 

κυβέρνησής της, δημιουργούν εύλογο προβληματισμό για την μεσο-μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα 

του οικονομικού και κοινωνικού της μοντέλου. 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 


