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Μη φιλικές προς την επιχειρηματικότητα νομοθετικές πρωτοβουλίες 

Κορεατικής Κυβέρνησης 

 

 

Εντύπωση προκαλεί, εν μέσω επιδημίας κορωνοϊού, η ανάληψη και ψήφιση από την 

κυβέρνηση του κ. Moon, εντός του τελευταίου εξαμήνου, σειράς νομοθετικών πρωτοβουλιών 

ελάχιστα φιλικών προς την άσκηση επιχειρηματικότητας στη Νότιο Κορέα: 

- Σειρά νόμων προκειμένου να αποφεύγεται η κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους των μεγάλων 

επιχειρηματικών ομίλων (chaebols), να βελτιωθούν οι δομές εταιρικής διαχείρισης (corporate 

governance structures) και να ισχυροποιηθεί η οικονομική υγεία των εταιρειών διαχείρισης 

κεφαλαίων, 

- Τροποποιήσεις της εμπορικής νομοθεσίας τον Δεκέμβριο παρελθόντος έτους, οι οποίες 

καταστούν τις Κορεατικές εταιρείες πιο ευάλωτες σε επενδυτικά κεφάλαια εξωτερικού, και 

- Εξαιρετική αυστηροποίηση της νομοθεσίας εταιρικής ευθύνης για θανατηφόρα εργατικά 

ατυχήματα (Act on the Punishment of Businesses Responsible for Fatal Industrial Accidents). Ο 

ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος αυτός νόμος ψηφίστηκε από το Κορεατικό Κοινοβούλιο στις 8 τρέχοντος 

μηνός και, πέραν της υποχρέωσης εφαρμογής νέων μέτρων προστασίας της υγείας και της 

ασφάλειας των εργαζομένων, επιβάλλει επίσης αυστηρότατες ποινές προστίμων στις εταιρείες και 

φυλάκισης σε υψηλόβαθμα στελέχη τους, σε περίπτωση πρόκλησης θανατηφόρων ατυχημάτων. 

Στο μεταξύ, η ύφεση της Κορεατικής Οικονομίας μεταφράστηκε το 2020 σε αύξηση της 

ανεργίας από 3,4% (2019) σε 4,1% (τέλος 2020), καθώς απωλέσθησαν στο διάστημα αυτό 

628.000 θέσεις εργασίας. Σε μια σαφή εκδήλωση αντιφατικής οικονομικής πολιτικής, η 

κυβέρνηση του κ. Moon έχει, κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, συνδυάσει την ψήφιση 

ανωτέρω αντι-επιχειρηματικών νομοθετημάτων με αλλεπάλληλα πακέτα στήριξης της 

οικονομικής δραστηριότητας είτε από την πλευρά απευθείας χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 

είτε μέσω ενίσχυσης της κατανάλωσης των νοικοκυριών. 

Η κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας αντέδρασε περαιτέρω, ανακοινώνοντας την πρόσληψη 

στον δημόσιο τομέα 84.000 ατόμων έως το τέλος του 2022, πέραν των 90.000 που έχουν ήδη 

προσληφθεί κατά την τελευταία τριετία διακυβέρνησης της χώρας. 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 


