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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

Νέα πακέτα στήριξης Κορεατικής Οικονομίας 

 

 

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

επιδημιολογική κατάσταση σε σχέση με τις περισσότερες αναπτυγμένες χώρες, καθώς 

επέτυχε να αποφύγει την διακοπή λειτουργίας της βιομηχανικής της υποδομής, το δεύτερο 

κύμα του κορονοϊού έχει σαφώς επηρεάσει αρνητικά την οικονομική δραστηριότητα, 

καθώς η κυβέρνηση της χώρας υποχρεώθηκε να αυξήσει το επίπεδο επιφυλακής στο 2,5, 

εφαρμόζοντας αυστηρά μέτρα, ένα μόλις βήμα πριν το συνολικό lockdown (επίπεδο 3), 

προκειμένου να αποφύγει την ανεξέλεγκτη διασπορά του ιού. 

Ως εκ τούτου, και παρά τα κλιμακούμενα πακέτα στήριξης της εθνικής οικονομίας 

κατά το παρελθόν έτος (που απαίτησαν την έγκριση τεσσάρων αλλεπάλληλων 

συμπληρωματικών προϋπολογισμών συνολικού ύψους 263 δις $ Η.Π.Α.), εκτιμάται ότι το 

2020 έκλεισε με ύφεση της τάξης του 1,9%, σαφώς πιο κάτω από την πρόβλεψη της 

Κεντρικής Τράπεζας για κάμψη του Α.Ε.Π. κατά 1,3%. 

Η εξέλιξη αυτή έχει πλήξει ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες, αντίθετα 

από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους (chaebols), φυσικά δεν διαθέτουν τα 

αποθεματικά κεφάλαια που απαιτούνται για να ανταπεξέλθουν σε παρατεταμένες 

περιόδους αναιμικής ή ανύπαρκτης οικονομικής δραστηριότητας και εσόδων.  

Ταυτόχρονα, τα ποσοστά αποδοχής (approval ratings) της κυβέρνησης και του 

Προέδρου της κ.  Moon Jae-In, κυμαίνονται σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα, καθώς τους 

χρεώνεται καθυστερημένη απόκριση στην έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού και 

ανοσοποίησης του πληθυσμού της χώρας. 

Αντιδρώντας στην διαμορφωθείσα κατάσταση, η κυβέρνηση αφενός επέσπευσε την 

έναρξη του προγράμματος εμβολιασμού για τα τέλη Φεβρουαρίου τ.ε. και, ταυτόχρονα, 

εξήγγειλε τρίτο οικονομικό πακέτο στήριξης 5,8 εκατομμυρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
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της χώρας, ύψους 8,5 δις $ Η.Π.Α.. Η διάθεση της οικονομικής βοήθειας είναι άμεση και 

επιχειρήσεις που υποχρεώθηκαν να διακόψουν την λειτουργία τους (γυμναστήρια, 

αίθουσες καραόκε) θα λάβουν το ποσό των 2.800 $ Η.Π.Α., ενώ εκείνες που περιόρισαν 

τις ώρες λειτουργίας τους (εστιατόρια, καφετέριες) θα εισπράξουν 1.800 $ Η.Π.Α.. 

Μεγαλύτερη εντύπωση ωστόσο προκαλεί η ανακοίνωση του κ. LEE Nak-Yon, 

επικεφαλής του κυβερνώντος Δημοκρατικού Κόμματος, περί σκέψεων για νέο (τέταρτο) 

οικονομικό πακέτο απευθείας ενίσχυσης όλων των νοικοκυριών της χώρας εντός της 

άνοιξης, προς τόνωση της αγοραστικής δύναμης και συνεπώς, της ενεργού ζήτησης. 

Η όποια συζήτηση περί τέταρτου οικονομικού πακέτου στήριξης (το οποίο σαφώς 

θα προϋποθέσει την κατάθεση και έγκριση συμπληρωματικού προϋπολογισμού), ενώ 

ακόμη δεν έχει αρχίσει η διάθεση του τρίτου δεν είναι δυνατό να αποσυνδεθεί από τις 

ιδιαίτερα σημαντικές εκλογές δημάρχων στις δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας (Σεούλ και 

Μπουσάν) στις 7 Απριλίου, ωθώντας την αντιπολίτευση σε κατηγορίες περί επαναφοράς 

του λαϊκισμού στην πολιτική ζωή της χώρας. 
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