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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

Πορεία της Οικονομίας Νοτίου Κορέας κατά το 2020 

 

Τόσο σε ότι αφορά το επιδημιολογικό όσο και το οικονομικό σκέλος, θα λέγαμε ότι η 

Νότιος Κορέα αποτελεί έναν ιδιόμορφο μικρόκοσμο σε σχέση με τα διεθνώς τεκταινόμενα, 

και ιδίως την κατάσταση στις Η.Π.Α. και την Ε.Ε.. 

Η χώρα δεν βρίσκεται βέβαια σε κάποιο είδος οικονομικού “απυρόβλητου”, παρότι 

επέτυχε να ελέγξει την διασπορά του κορονοϊού SARS-CoV-2 χωρίς καν να καταφύγει σε 

καραντίνα, απαγόρευση των μετακινήσεων και κλείσιμο της αγοράς αλλά λαμβάνοντας 

εγκαίρως ισχυρά και αποφασιστικά προληπτικά μέτρα που συνίστανται σε ένα εκτεταμένο 

πρόγραμμα εξέτασης του πληθυσμού, απομόνωση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και 

εξονυχιστική ιχνηλάτηση των επαφών τους με την βοήθεια της τεχνολογίας. 

Παρότι η εικόνα της αγοράς και οι οικονομικές προβλέψεις για το ορατό μέλλον είναι 

σαφώς πιο ευοίωνες από την μεγάλη πλειοψηφία των κρατών (και μάλιστα των 

αναπτυγμένων), θα πρέπει να σημειωθεί ότι: 

 Η αβεβαιότητα για την εγχώρια και διεθνή εξέλιξη της πανδημίας, σε συνδυασμό 

με την ακραία απορρύθμιση της αγοράς πετρελαίου έχουν επηρεάσει ισχυρά τον 

δείκτη επιχειρηματικής –αλλά και καταναλωτικής- εμπιστοσύνης. Ο δείκτης 

καταναλωτικής εμπιστοσύνης (Consumer Sentiment Index – CSI) έπεσε τον Μάρτιο 

κατά 18,5 μονάδες, στις 78,4 και ο δείκτης επιχειρηματικής εμπιστοσύνης (Business 

Sentiment Index – BSI) σημείωσε κατά τον Απρίλιο μείωση κατά 15 μονάδες, 

περιοριζόμενος στις 54. Ο κύκλος εργασιών της λιανικής πώλησης σημείωσε τον 

Φεβρουάριο πτώση 6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019 ενώ οι 

παραγωγικές επενδύσεις συρρικνώθηκαν κατά 4,8%. 

 Καθώς η πορεία της Νοτιοκορεατικής οικονομίας παρουσιάζει υψηλότατο βαθμό 

εξάρτησης από το εξωτερικό εμπόριο, η δραστικά περιορισμένη διεθνής ζήτηση 

προκάλεσε μείωση της αξίας των εξαγωγών κατά 0,5% τον Μάρτιο (σε σχέση με το 

αντίστοιχο μήνα παρελθόντος έτους) και 26,9% κατά τον μήνα Απρίλιο. Οι εξαγωγές 

ανταλλακτικών αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 49,8%, του υλικού ασύρματων 

επικοινωνιών κατά 30,7%, των αυτοκινήτων κατά 28,5% και των ψηφιακών μνημών 

(memory chips) κατά 14,9%. 

 Το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον αρχίζει πλέον να ασκεί ισχυρή πίεση, ιδιαίτερα 

στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στους αυτοαπασχολούμενους και στα νοικοκυριά με 

χαμηλότερα εισοδήματα. Στην αγορά εργασίας, ο αριθμός των απασχολουμένων 
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κατά το μήνα Μάρτιο μειώθηκε κατά 195.000 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 

2019, εξέλιξη που σηματοδοτεί την μεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας στην χώρα μετά 

την διεθνή χρηματοοικονομική κρίση του 2008-2009. 

 Η εκτίμηση του ΔΝΤ (World Economic Outlook, April 2020) για το σύνολο του έτους 

είναι ύφεση της τάξης του 1,1%, η οποία βέβαια είναι πολύ ευνοϊκότερη από εκείνη της 

Ιαπωνίας (-5,4%), των Η.Π.Α. (-5,9%) και της Ε.Ε. (-7,5%). Σύμφωνα δε με τα πρόσφατα 

στοιχεία ΟΟΣΑ για τη Ν. Κορέα, για το 2021 προβλέπεται ανάπτυξη της τάξης του 2,8% 

(η κυβέρνηση προβλέπει αύξηση 3,6%) και για το 2022 3,4%. Ως κυριότεροι 

παράγοντες για την συγκριτικά ευοίωνη αυτή εκτίμηση αναφέρονται η επιτυχία της 

χώρας να επιπεδοποιήσει εγκαίρως την μολυσματική καμπύλη (curve flattening), με 

αποτέλεσμα να αποφύγει ακραίες ρήξεις της βιομηχανικής της παραγωγής. Ακόμη 

και έτσι, η βιομηχανική παραγωγή σημείωσε τον Φεβρουάριο κάμψη 4,1% σε σχέση 

με τον ίδιο μήνα του παρελθόντος έτους, ενώ ο τομέας των υπηρεσιών 

συρρικνώθηκε αντίστοιχα κατά 3,5%.  

Λόγω της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας ως προς την εξέλιξη της πανδημίας σε 

παγκόσμιο και εθνικό επίπεδο, η κυβέρνηση της χώρας δεν έχει προς το παρόν 

ανακοινώσει ένα σαφές σχέδιο οδικού χάρτη για την τελική έξοδο από τον φαύλο 

οικονομικό κύκλο που έχει απρόσμενα προκύψει. 

Σε κάθε περίπτωση, η Κεντρική Τράπεζα της Κορέας έχει προβεί σε μέτρα σαφούς 

χαλάρωσης της νομισματικής της πολιτικής (μείωση επιτοκίου αναφοράς από 1,25% σε 

0,75%), με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και συγκράτησης της 

αξίας του εθνικού νομίσματος δια της χρήσης των συναλλαγματικών της αποθεματικών. 

Για τον ίδιο λόγο υλοποίησε και ανταλλαγή συναλλάγματος (currency swap) ύψους 60 δις 

δολαρίων με τις Η.Π.Α. 

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας, κάνοντας χρήση των δικών 

της υψηλών αποθεματικών, που δημιουργήθηκαν από σειρά ετών με συμπαγή 

δημοσιονομικά πλεονάσματα, έχει προβεί, μέσω αλλεπάλληλων τροποποιήσεων του 

προϋπολογισμού, στην έγκριση κλιμακούμενων πακέτων στήριξης της εθνικής οικονομίας 

καθώς και ενίσχυσης και προστασίας της παραγωγικής της σπονδυλικής στήλης. Τα 

πακέτα αυτά συνίστατο σε: 

1. Ενίσχυση 24,9 δις $ Η.Π.Α. στις 19 Μαρτίου για την τόνωση της πραγματικής 

οικονομίας, 

2. Χρηματοδότηση 77,8 δις $ Η.Π.Α. στις 24 Μαρτίου για την εξασφάλιση 

χρηματοοικονομικής σταθερότητας, 

3. Εκταμίευση 15,6 δις $ Η.Π.Α. στις 30 Μαρτίου και επιπλέον 6,2 δις $ Η.Π.Α. στις 8 

Απριλίου για διάφορα συμπληρωματικά μέτρα. 

4. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό Ιουνίου ύψους 29,4 δις $ Η.Π.Α., οι πόροι του 

οποίου θα κατευθυνθούν σε μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων (32,3% του 

οικονομικού πακέτου), προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, 
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ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τόνωση της ζήτησης των νοικοκυριών 

(32%), έκτακτες γραμμές χρηματοδότησης και στήριξη της χρηματιστηριακής αξίας 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (14,2%), καθώς και ενίσχυση του κοινωνικού δικτύου 

προστασίας και στήριξη της απασχόλησης (26,6%). 

Τέλος, μετά την συγκρουσιακή κατάσταση με την Ιαπωνία το καλοκαίρι του 2019 και 

τα εκατέρωθεν εμπορικά αντίμετρα που δημιούργησαν σοβαρά ζητήματα στην Κορεατική 

βιομηχανία ημιαγωγών και οθονών υψηλής τεχνολογίας, η κρίση του COVID-19 έφερε με 

ακόμη εντονότερο τρόπο στην επιφάνεια την ισχυρή διασύνδεση και εξάρτηση της 

οικονομίας της Κορέας από  την αντίστοιχη της Κίνας, ιδίως σε ότι αφορά στην αλυσίδα 

προμηθειών ενδιάμεσων δευτερογενών εισροών (με εξέχον παράδειγμα την 

αυτοκινητοβιομηχανία). Παρότι δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα σχεδιαζόμενα μέτρα και η 

μονεταριστική τους εξειδίκευση, είναι βέβαιο ότι η Νότιος Κορέα επεξεργάζεται εκτεταμένα 

σχέδια επέκτασης και διαφοροποίησης του διεθνούς δικτύου προμηθευτών της, καθώς και 

εγχώριας ανάπτυξης βιομηχανικής παραγωγής των πλέον κρίσιμων και στρατηγικών 

ενδιάμεσων εισροών. 

Παρότι η Κορέα επέτυχε να αποφύγει 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.  

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. 

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, 
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 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. 

Η εκ νέου έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού στη Νότια Κορέα κατά το μήνα Αύγουστο 

κατέστησε σαφές στην κυβέρνηση της χώρας ότι το μεσοπρόθεσμο αυτό πρόγραμμα δεν 

θα είναι αρκετό προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι πλέον άμεσες συνέπειες της 

πανδημίας κατά το προσεχές έτος. 

Παρότι η Νότιος Κορέα, αποφεύγοντας την καραντίνα, επέτυχε να βρίσκεται σε 

συγκριτικά  λιγότερο δυσχερή επιδημιολογική και οικονομική κατάσταση σε σχέση με τις 

περισσότερες χώρες, οι δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις έχουν βέβαια κάνει και εδώ την 

εμφάνισή τους, ιδίως σε ορισμένους τομείς-κλειδιά της παραγωγικής δομής της χώρας. 

Το ΑΕΠ σημείωσε πτώση 1,3% κατά το πρώτο τρίμηνο και 3,3% κατά το δεύτερο τρίμηνο 

του τρέχοντος έτους, καθώς οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 16,1%, σηματοδοτώντας την 

βύθιση της Κορεατικής οικονομίας σε ύφεση. Η ευημερία της Νοτίου Κορέας είναι ιδιαίτερα 

συνδεδεμένη με το εξαγωγικό εμπόριο και τα υπερχρεωμένα της νοικοκυριά δεν είναι πλέον 

σε θέση να απορροφήσουν, έστω και εν μέρει, την κάμψη των εξαγωγών. Ιδιαίτερα έχουν 

πληγεί οι στρατηγικοί κλάδοι της αυτοκινητοβιομηχανίας, της χαλυβουργίας και των 

ναυπηγήσεων, ενώ αντίθετα οι διεθνείς κατά τόπους περιορισμοί μετακινήσεων και οι 

καραντίνες οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης και των παραγγελιών στον τομέα των 

ηλεκτρονικών και των ημιαγωγών. Ισχυρές επιδόσεις παρουσίασαν και οι πλατφόρμες 

ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ η χημική βιομηχανία της χώρας επιδεικνύει ισχυρές αντοχές 

λόγω της στροφής της προς εξειδικευμένες, υψηλής τεχνολογίας βιώσιμες επιλογές όπως 

οι μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων.  
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Εξάλλου, η Κεντρική Τράπεζα της χώρας έδωσε στην δημοσιότητα στοιχεία καλύτερα 

του αναμενομένου για το τρίτο τρίμηνο, καθώς η οικονομία της χώρας σημείωσε 

ανάκαμψη της τάξης του 1,9%, για πρώτη φορά μετά την εκδήλωση της πανδημίας. 

Η επάνοδος των οικονομιών των Η.Π.Α. και Ε.Ε. σε μια σχετική κανονικότητα κατά το 

χρονικό διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου τόνωσε ουσιαστικά τις Κορεατικές εξαγωγές, οι 

οποίες σημείωσαν άνοδο 15,6%, με αιχμές του δόρατος τα αυτοκίνητα και τους 

ημιαγωγούς. 

Παρά την ανωτέρω ευοίωνη εξέλιξη, η Κεντρική Τράπεζα της Νοτίου Κορέας 

διατήρησε σταθερή την πρόβλεψή της για ετήσια ύφεση της τάξης του 1,1% στο τέλος του 

2020, λαμβάνοντας πιθανότατα υπόψη της τους κινδύνους που ελλοχεύουν για την διεθνή 

ζήτηση από τα ισχυρότατα νέα κύματα της πανδημίας που ήδη πλήττουν την Ε.Ε. (δεύτερο) 

και τις Η.Π.Α. (τρίτο). Σε κάθε περίπτωση, η χώρα οπωσδήποτε δεν αντιμετωπίζει επί του 

παρόντος αρνητικό οικονομικό σπιράλ. 

Στο εγχώριο μέτωπο, οι τέσσερις συμπληρωματικοί προϋπολογισμοί του τρέχοντος 

έτους, οι οποίοι διοχέτευσαν 59,3 δις $ Η.Π.Α. στην πραγματική οικονομία, ιδίως προς την 

πλευρά της ζήτησης, επέτυχαν απλά να διατηρήσουν, κατά τους πρώτους εννέα μήνες 

του 2020, την εγχώρια κατανάλωση στα επίπεδα του αντίστοιχου διαστήματος του 2019. Η 

πρόβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας για τόνωση της κατανάλωσης κατά το τρίτο τρίμηνο 

του έτους δεν κατέστη δυνατό να υλοποιηθεί λόγω του πλήγματος που επέφερε η 

προσωρινή έξαρση κρουσμάτων, ιδίως κατά το μήνα Αύγουστο. Η εκ νέου σταδιακή 

αύξηση των κρουσμάτων κατά τον μήνα Νοέμβριο και η επιβολή στην ευρύτερη περιοχή 

της Σεούλ από 8/12 του τετάρτου από τα πέντε επίπεδα επιφυλακής (alert level 2,5/3) 

περαιτέρω υπογραμμίζει την ανωτέρω πραγματικότητα. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΟΟΣΑ 

αναθεώρησε την ετήσια εκτίμησή του για ύφεση της τάξης του 1,1% (έναντι 1%), η οποία 

ωστόσο παραμένει ξεκάθαρα η χαμηλότερη μεταξύ των κρατών-μελών του Οργανισμού. 

Από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατό να παραβλεφθεί ότι η κρίση της πανδημίας 

δοκιμάζει την βιωσιμότητα του Κορεατικού οικονομικού μοντέλου, καθώς έχουν οξυνθεί και 

καταστεί σαφέστερα διαχρονικά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα της χώρας, όπως: 

 Η συνεχιζόμενη κυριαρχία των μεγάλων οικογενειακών 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, 

 Η ακαμψία που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας σε συνδυασμό με την 

προοδευτική πτώση της παραγωγικότητας,  

 Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους (άνω του 10%) και φτώχιας στους 

ηλικιωμένους,  
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 Η διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων,  

 Η στασιμότητα εισοδήματος και η υπερχρέωση των νοικοκυριών, 

 Το υψηλότατο κόστος αγοράς κατοικίας. 

Κατά συνέπεια, το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε την κατάρτιση για το 2021 

προϋπολογισμού-ρεκόρ 558 τρις γουόν (469,8 δις $ Η.Π.Α.), αυξημένου κατά 8,5% σε 

σχέση με το τρέχον έτος. Η κυβέρνηση σχεδιάζει να διαθέσει το 36% του προϋπολογισμού 

στην υγεία, πρόνοια και στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (έναντι ποσοστού 10,7% 

του φετινού προϋπολογισμού). 

Η κυβέρνηση γίνεται αποδέκτης προοδευτικά αυστηρότερης κριτικής για την 

επεκτατική δημοσιονομική της πολιτική , η οποία προβλέπεται να δημιουργήσει κατά το 

προσεχές έτος έλλειμμα της τάξης του 5,4%, το οποίο θα απαιτήσει την έκδοση και διάθεση 

κρατικών ομολόγων ύψους 76 δις $ Η.Π.Α.. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί κατά 

12%, φτάνοντας στο 46,7% του ΑΕΠ το 2021 και ξεπερνώντας το 50% κατά το 2022, εφόσον 

η τάση αυτή συνεχιστεί. 

Κατά την άποψή μας ωστόσο, το σημαντικότερο ζήτημα είναι ότι οι σε γενικές 

γραμμές αποτελεσματικοί επιδημιολογικοί χειρισμοί της κυβέρνησης του κ. Moon, που 

οδήγησαν στην εξαιρετική επίδοση κατά τις εκλογές παρελθόντος Απριλίου, έχουν 

επισκιάσει την αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης να υλοποιήσει τις προεκλογικές της 

εξαγγελίες κατά την προ-κορονοϊού περίοδο. Ειδικά, τα ιδιαίτερα διστακτικά βήματα σε ότι 

αφορά την αναδιάρθρωση της Κορεατικής οικονομίας, μέσω περιορισμού της ισχύος των 

chaebols και ενίσχυσης των νεοφυών επιχειρήσεων την περίοδο ισχύος της  οικονομίας 

και των κρατικών δημοσιονομικών πλεονασμάτων, απέτυχαν να την θωρακίσουν από 

πλευράς παραγωγικότητας και, κατά συνέπεια, απασχόλησης κατά την τρέχουσα 

περίοδο.  
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