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Κατά την διάρκεια της Συνόδου COP26 στη Γλασκώβη, στο πλαίσιο της Συμφωνίας των 

Παρισίων για το κλίμα, Ο Κορεάτης Πρόεδρος κ. Moon ανακοίνωσε την πρόθεση της 

κυβέρνησής του να περιορίσει την εκπομπή αερίων φαινομένου θερμοκηπίου κατά 40% 

έως το 2030 σε σχέση με το 2018. Επιπλέον, ενέταξε την χώρα στο Global Methane Pledge, 

μια συμφωνία περιορισμού των εκπομπών μεθανίου κατά 30% έως το 2030. Η κυβέρνηση 

του κ. Moon έχει κλείσει, από την ανάληψη της εξουσίας, 8 εργοστάσια παραγωγής 

ενέργειας από λιγνίτη και σχεδιάζει να κλείσει άλλα 2 έως το τέλος του έτους. Τέλος, η 

Νότιος Κορέα θα αναλάβει την πρωτοβουλία συνεργασίας με την Βόρεια για την 

αναδάσωση της τελευταίας. (2/11) 

Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις στη Νότιο Κορέα έφτασαν στο επίπεδο-ρεκόρ των 13,7 δις δολ. 

Η.Π.Α. τον Σεπτέμβριο τ.ε., σημειώνοντας άνοδο 17% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα 

του παρελθόντος έτους. 72,4% των συναλλαγών αυτών έγιναν μέσω φορητών συσκευών 

(tablets, smartphones). Η μεγαλύτερη αύξηση στις συναλλαγές καταγράφηκε στις 

παραγγελίες φαγητού (+36,8%), ηλεκτρονικών συσκευών (+25,8%) και τουριστικών 

υπηρεσιών (+40%). Τα περιοριστικά μέτρα της κυβέρνησης λόγω πανδημίας αποτέλεσαν 

σίγουρα το κυριότερο αίτιο της εξέλιξης αυτής. (3/11) 

Κατά το Σεπτέμβριο, η Νότιος Κορέα κατέγραψε πλεονασματικό ισοζύγιο τρεχουσών 

συναλλαγών για 17ο συνεχόμενο μήνα, που ανήλθε σε 10,07 δις δολ. Η.Π.Α.. Παρότι, σε 

σχέση με τον αντίστοιχο μήνα παρελθόντος έτους, η αξία των εισαγωγών αυξήθηκε κατά 

26,3% (λόγω κυρίως των υψηλών τιμών πρώτων υλών) στα 46,98 δις δολ. Η.Π.Α., οι 

εξαγωγές αυξήθηκαν επίσης κατά 14,5% στα 56,44 δις δολ. Η.Π.Α., χάρη κυρίως στην 

εξαγωγική ισχύ των ημιαγωγών, χημικών βιομηχανιών και χαλυβουργίας. Το ισοζύγιο 
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υπηρεσιών ήταν ελαφρά ελλειμματικό κατά 20 εκ. δολ. Η.Π.Α., αλλά το ισοζύγιο 

κεφαλαίου και χρηματοοικονομικών προϊόντων σημείωσε πλεόνασμα 9,78 δις δολ. Η.Π.Α.. 

(5/11) 

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΔΝΤ, η Νότιος Κορέα προβλέπεται 

να παρουσιάσει, κατά την προσεχή πενταετία, τον μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης του 

δημόσιου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ των 35 αναπτυγμένων χωρών, εξαιτίας της 

επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής της κυβέρνησής της. Πιο συγκεκριμένα, κατά το 

διάστημα 2021-2026, ο ρυθμός αύξησης του κορεατικού χρέους προβλέπεται να φτάσει 

κατά μέσο όρο ετησίως το 15,4%, αγγίζοντας το 66,7% του ΑΕΠ κατά το 2026, ενώ 

δεύτερη κατατάσσεται η Τσεχία με προσδοκώμενο ρυθμό αύξησης της τάξης του 8,7%. Ο 

Υπουργός Οικονομικών της Νοτίου Κορέας κ. Hong δεν διαφώνησε με τα στοιχεία του 

ΔΝΤ, πλην όμως τόνισε ότι η Νότιος Κορέα θα τροποποιήσει το μίγμα δημοσιονομικής 

της πολιτικής μόλις η κρίση της πανδημίας τεθεί υπό έλεγχο, αν και η υπογεννητικότητα 

της χώρας και ο υψηλός ρυθμός γήρανσης αποτελούν σημαντικά εμπόδια. (9/11) 

Το ποσοστό ανεργίας στη Νότιο Κορέα μειώθηκε τον Οκτώβριο για όγδοο συνεχόμενο 

μήνα, στο πλαίσιο της ανάκαμψης της Κορεατικής οικονομίας χάρη στην ισχύ των 

εισαγωγών αλλά και στα χαμηλά περσινά επίπεδα απασχόλησης. Η Κορεατική οικονομία 

προσέθεσε τον Οκτώβριο 651.000 θέσεις εργασίας σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 

παρελθόντος έτους (μείωση της ανεργίας κατά 0,9%) με αποτέλεσμα ο δείκτης ανεργίας 

να μειωθεί στο 2,8%. Ιδιαίτερα ισχυρά στατιστικά στοιχεία απασχόλησης εμφάνισαν οι 

κλάδοι της φιλοξενίας, της εστίασης και της εκπαίδευσης. Τόσο η Κεντρική Τράπεζα της 

Κορέας όσο και το Υπουργείο Οικονομικών αναμένουν περαιτέρω αύξηση της 

απασχόλησης κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, καθώς η χαλάρωση των μέτρων 

κοινωνικής απόστασης και η σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα αναμένεται να 

διαμορφώσει τον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης της Νοτίου Κορέας για το τρέχον ημερολογιακό 

έτος στο 4,2%. (11/11) 

Με βάση τα πλέον πρόσφατα στατιστικά στοιχεία Ιουνίου 2021, η Νότιος Κορέα 

κατατάσσεται τελευταία μεταξύ των 37 πλέον αναπτυγμένων χωρών, σε ότι αφορά το 

χρέος των νοικοκυριών. Μάλιστα, αποτελεί τη μοναδική αναπτυγμένη χώρα που το χρέος 
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των νοικοκυριών ξεπερνά το οικονομικό μέγεθος της χώρας (104,2% του ΑΕΠ ή 1,53 τρις 

δολ. Η.Π.Α.), απειλώντας να περιορίσει την εγχώρια κατανάλωση και να θέσει εν κινδύνω 

την ανάκαμψη της 4ης μεγαλύτερης οικονομίας της Ασίας. Το χρέος των Κορεατικών 

εταιρειών είναι επίσης υψηλό (115% του Α.Ε.Π.), κατατάσσοντας την χώρα 5η μεταξύ των 

37 πλουσιότερων χωρών, ενώ αντίθετα, το δημόσιο χρέος περιορίζεται στο 47,1% του 

Α.Ε.Π. κατατάσσοντας την Κορέα 26η μεταξύ αυτής της ομάδας χωρών και 

καταδεικνύοντας την ορθολογική διαχείριση των δημόσιων οικονομικών και την 

δημοσιονομική της υγεία. (15/11) 

Εδώ δημοσιογραφικές πηγές αναφέρουν ότι, παρά την επιχειρηματολογία και τις 

παραχωρήσεις που παρουσίασε η Hyundai Heavy Industries (HHI) στις αρμόδιες αρχές 

της Ε.Ε., οι τελευταίες έχουν καταλήξει στην απόφαση να μην εγκρίνουν την προτεινόμενη 

εξαγορά της Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) από την HHI. Η αξία 

της εν λόγω εξαγοράς θα ανέρχονταν στα 2 δις $ Η.Π.Α., ωστόσο οι αρμόδιοι 

αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας της Ε.Ε. κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η ανωτέρω 

επιχειρηματική συμφωνία θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, ιδίως στα 

μεγάλα πλοία μεταφοράς κοντέηνερ και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Η 

συνδυασμένη οντότητα των δύο Κορεατικών ναυπηγείων θα αποτελούσε την μεγαλύτερη 

ναυπηγική μονάδα παγκοσμίως, αντιπροσωπεύοντας το 21% της παγκόσμιας ναυπήγησης 

πλοίων και κατ’ελάχιστο 60% της ναυπήγησης σκαφών μεταφοράς LNG. (17/11) 

Η Κορεατική εταιρεία SKC Co., θυγατρική εξειδικευμένη στη χημική βιομηχανία της 

τρίτης μεγαλύτερης πολυεθνικής της Νοτίου Κορέας SK Group, ανακοίνωσε την απόφασή 

της να επενδύσει 761 εκ. $ Η.Π.Α. για την κατασκευή εργοστασίου δυναμικότητας 50.000 

φύλλων χαλκού (copper foil) ετησίως στην Πολωνία. Τα φύλλα χαλκού χρησιμοποιούνται 

στην παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων, συνεπώς η απόφαση για επένδυση στην 

Πολωνία συνδέεται άμεσα με τα εργοστάσια παραγωγής αυτών των μπαταριών που 

διαθέτουν οι Κορεατικές εταιρείες LG Energy Solution Ltd., SK Innovation Co. και 

Samsung SDI Co. στην Πολωνία και την γειτονική Ουγγαρία. Σημειώνεται ότι η SKC Co. 

έχει ξεκινήσει την κατασκευή αντίστοιχου εργοστασίου στην Μαλαισία ενώ σχεδιάζει να 

προχωρήσει και σε ανάλογη επένδυση στις Η.Π.Α., φτάνοντας σε συνολική δυναμικότητα 

παραγωγής 250.000 τόνων φύλλων χαλκού ετησίως έως το 2025. (19/11) 
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Σύμφωνα με τελευταία στοιχεία ΟΟΣΑ, η Νότιος Κορέα εξακολουθεί να παραμένει στην 

τελευταία θέση μεταξύ των 38 κρατών-μελών σε ότι αφορά την μέση διαφορά αμοιβής 

εργασίας μεταξύ ανδρών και γυναικών, για το έτος 2020. Πιο συγκεκριμένα, η διαφορά 

αυτή ανέρχεται για την Κορέα στο 31,5%, ενώ ακολουθούν η Ιαπωνία με 22,5%, οι Η.Π.Α. 

με 17,7% και ο Καναδάς με 16,1%. Από την άλλη πλευρά, η Κολομβία κατέγραψε -0,1% 

και το Λουξεμβούργο -3,1%. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Απασχόλησης Νοτίου Κορέας 

(Korea Employment Information Service) παρατήρησε ότι μεγάλο μέρος του προβλήματος 

που αντιμετωπίζει η χώρα προέρχεται από την χαμηλή αμοιβή γυναικών που προσπαθούν 

να επανεισέλθουν στην αγορά εργασίας μετά τον γάμο και την τεκνοποίηση. (22/11) 

Επιχειρώντας να ελέγξει τις πληθωριστικές πιέσεις και να περιορίσει το χρέος των 

Κορεατικών νοικοκυριών, η Τράπεζα της Κορέας ανακοίνωσε την απόφασή της να 

αυξήσει το διατραπεζικό επιτόκιο σε 1%, από 0,5% τον Μάϊο και 0,75% τον Αύγουστο 

τρέχοντος έτους. Η άνοδος του πληθωρισμού προέκυψε από την άνοδο των τιμών 

πετρελαίου και πρώτων υλών εν μέσω αυξημένης ζήτησης διεθνώς, ενώ η υπερχρέωση 

των νοικοκυριών είναι αποτέλεσμα μακροχρόνια χαμηλών τραπεζικών επιτοκίων 

δανεισμού. Παρά τα αυξημένα κρούσματα Covid-19, τα οποία προκαλούν προβληματισμό 

σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης για σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, η 

Τράπεζα της Κορέας έκρινε ότι η συμπαγής ανάκαμψη της Κορεατικής οικονομίας, λόγω 

πρωτίστως των ισχυρών εξαγωγών ημιαγωγών και οθονών υψηλής τεχνολογίας, 

δημιουργεί επαρκεί περιθώρια για την εφαρμογή μιας πιο περιοριστικής νομισματικής 

πολιτικής. (25/11) 

Η βιομηχανική παραγωγή της Νοτίου Κορέας μειώθηκε κατά 1,9% τον μήνα Οκτώβριο, 

ποσοστό που σηματοδοτεί την μεγαλύτερη κάμψη που παρατηρήθηκε κατά τους 

τελευταίους 18 μήνες. Ως κυριότερος αρνητικός παράγοντας στην εξέλιξη αυτή 

εντοπίζεται η μειωμένη δραστηριότητα της Κορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας (πτώση 

5,1%), λόγω περιορισμών στην προμήθεια ηλεκτρονικών πλακετών για τα κυκλώματα των 

οχημάτων. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Νοτίου Κορέας εκτιμά ότι η οικονομική  

αβεβαιότητα παραμένει διεθνώς σε υψηλά επίπεδα, ως αποτέλεσμα προβλημάτων στις 

διεθνείς αλυσίδες προμηθειών, ανόδου των τιμών πρώτων υλών και αγαθών, καθώς και 

της επιδημιολογικής κατάστασης που προκύπτει από την μετάλλαξη Omicron. (30/11) 


