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Το Ευρωπαϊκό Εμπορικό Επιμελητήριο Κορέας (European Chamber of Commerce in Korea
– ECCK) πραγματοποίησε στα τέλη του προηγούμενου μήνα έρευνα σχετικά με τις επιπτώσεις
της επιδημίας κορονοϊού SARS-CoV-2 στις θυγατρικές των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στη Νότιο Κορέα. Προκειμένου να αποτυπωθεί επαρκώς και με την
μεγαλύτερη ακρίβεια το αποτύπωμα της επιδημίας, προσεγγίστηκαν 44 εταιρείες, ώστε να
εξασφαλιστεί κατά το δυνατόν ο αμερόληπτος και αντιπροσωπευτικός χαρακτήρας των
ευρημάτων. Οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην έρευνα καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος
οικονομικών δραστηριοτήτων και απασχολούν άνω των 25.000 εργαζομένων, ενώ εμφανίζουν
συνολικό κύκλο εργασιών της τάξης των 26 δις. ευρώ.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι επιχειρηματικές επιδόσεις του 82% των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων υποχώρησαν σε μέσο ή μεγάλο βαθμό. Η μεγάλη πλειοψηφία των
συμμετεχόντων (71%) δήλωσε ότι προβλέπει μείωση των εσόδων για το πρώτο εξάμηνο του 2020,
ενώ το 61% των επιχειρήσεων εξετάζει το ενδεχόμενο αναθεώρησης επί το χείρον των ετήσιων
στόχων τους. Αναπόφευκτα, η εξάπλωση του ιού επηρεάζει γενικευμένα το μεγαλύτερο τμήμα
των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Οι σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
ευρωπαϊκές επιχειρήσεις είναι «η μείωση της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών» (72%), «η
αβεβαιότητα και αδυναμία λήψης επιχειρηματικών και επενδυτικών αποφάσεων» (61%) και
«προκλήσεις ρευστότητας και κεφαλαίου κίνησης». Άλλα ζητήματα αποτελούν «οι απολύσεις»,
«οι διαταραχές των logistics» και «το κόστος του ανθρώπινου δυναμικού».
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων (86%) απάντησε ότι τα μέτρα που έλαβαν οι Αρχές δεν
επηρέασαν αρνητικά τις δραστηριότητές τους. Η εδώ ευρωπαϊκή επιχειρηματική κοινότητα
υιοθέτησε εξάλλου, στο σύνολό της, τις οδηγίες της Κορεατικής Κυβέρνησης, όπως η απαγόρευση
ταξιδιών εκτός της κορεατικής επικράτειας, η επαγγελματική-κοινωνική απόσταση μέσω της
ακύρωσης εκδηλώσεων και συναθροίσεων καθώς και της τηλεργασίας, προκειμένου να συνδράμει
στην ανάσχεση μετάδοσης της ασθένειας.
Σημειώνεται εξάλλου ότι το 64% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι, σε περίπτωση που ο ιός
εξουδετερωνόταν άμεσα και αποτελεσματικά, θα χρειαζόταν ενδεχομένως διάστημα τριών μηνών
προκειμένου να επανέλθει η λειτουργία τους στους φυσιολογικούς της ρυθμούς.
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