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Η αξία των Κορεατικών εξαγωγών κατά το μήνα Σεπτέμβριο σημείωσε αύξηση για 11ο 

συνεχόμενο μήνα, φτάνοντας στο ιστορικό υψηλό των 55,8 δις $ Η.Π.Α., κυρίως λόγω της 

ισχύος της βιομηχανίας ημιαγωγών, των οποίων οι εξαγωγές αυξήθηκαν για 15ο 

συνεχόμενο μήνα. Ισχυρές εξαγωγικές επιδόσεις σημείωσε επίσης η βιομηχανία 

πετροχημικών και χάλυβα, ενώ κάμψη σημείωσαν οι εξαγωγές οχημάτων. Οι εισαγωγές 

για τον ίδιο μήνα ανήλθαν σε 51,6 δις $ Η.Π.Α., καθώς η Νότιος Κορέα παρουσίασε 

εμπορικό πλεόνασμα για 17ο συνεχόμενο μήνα (4,2 δις $ Η.Π.Α.). (1/10) 

Κατόπιν σύσκεψης με επικεφαλής τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό 

Στρατηγικής και Οικονομικών κ. Hong Nam-ki και τον Κυβερνήτη της Κεντρικής 

Τράπεζας κ. Lee Ju-yeol, αποφασίσθηκε η λήψη εντός του Οκτωβρίου μακροοικονομικών 

μέτρων για τον έλεγχο του υψηλού ρυθμού αύξησης του χρέους των νοικοκυριών. Επί του 

παρόντος, το χρέος των νοικοκυριών αυξάνεται κατά 10% σε ετήσια βάση, έναντι 5-6% 

του στόχου της Επιτροπής Οικονομικών Υπηρεσιών (Financial Services Commission). Ως 

ενδεχόμενα μέτρα για την επίτευξη του στόχου αυτού εξετάζονται η άνοδος των επιτοκίων 

δανειοδότησης και η επίσπευση της εφαρμογής αυστηρότερων ορίων δανειοδότησης σε 

σχέση με το εισόδημα (debt service ratio). (4/10) 

Η κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας εμφανίζει εσχάτως αντιφατική εικόνα σε ότι αφορά την 

ενεργειακή της πολιτική. Από τη μία πλευρά, το Υπουργείο Ενέργειας σχεδιάζει την 

αντικατάσταση 30 ενεργειακών μονάδων καύσης λιγνίτη από 24 εργοστάσια καύσης 

υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) έως το 2034. Αντίθετα, το Υπουργείο 

Περιβάλλοντος προχώρησε πρόσφατα σε εξαίρεση του LNG από τον χαρακτηρισμό του 

ως πράσινη μορφή ενέργειας, με αποτέλεσμα να καταστά δυσκολότερη και ακριβότερη 
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την χρηματοδότηση κατασκευής ενεργειακών μονάδων καύσης του. Έγκυροι εδώ 

σχολιαστές επισημαίνουν ότι οι αντιφατικές αυτές κινήσεις δημιουργούν σοβαρό 

πρόβλημα καθώς το LNG θεωρείται ευρέως ως μια μορφή ενεργειακής γέφυρας στο δρόμο 

της πιο μακροπρόθεσμης μετάβασης προς πλέον καθαρές, Α.Π.Ε. (4/10) 

Η προτεινόμενη συγχώνευση των δύο μεγαλύτερων ναυπηγείων παγκοσμίως, Hyundai 

Heavy Industries και Daewoo Shipbuilding, αναβλήθηκε για τέταρτη φορά λόγω των 

δισταγμών της Ε.Ε. να εγκρίνει την εν λόγω επιχειρηματική συμφωνία. Σημειώνεται ότι η 

συγχώνευση αυτή θα δημιουργήσει μια οντότητα που θα ελέγχει ενδεχομένως άνω του 60% 

της αξίας παγκόσμιας ναυτιλιακής διακίνησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). 

Κατά συνέπεια, η Ε.Ε., προκειμένου να προχωρήσει σε έγκριση της συμφωνίας, ζητά από 

την Hyundai να εκποιήσει πριν το τέλος του έτους τμήμα της επιχειρηματικής της 

δραστηριότητας μεταφοράς LNG. Η Κορεατική εταιρεία αντιδρά στην απαίτηση αυτή, 

καθώς θεωρεί ότι περιορίζει ουσιαστικά τα οφέλη της εξαγοράς, για την οποία έχει 

συμφωνήσει να πληρώσει 1,7 δις $ Η.Π.Α. για την απόκτηση πλειοψηφικού μεριδίου 55,7% 

συν 1,3 δις $ Η.Π.Α. για την έκδοση νέων μετοχών. (5/10) 

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου KOSPI σημείωσε στις 5/10 κάμψη 1,89%, 

πέφτοντας για πρώτη φορά κατά τους τελευταίους 7 μήνες κάτω από το ψυχολογικό 

επίπεδο των 3.000 μονάδων. Πολλαπλοί παράγοντες συνέβαλαν στην πτώση του 

Χρηματιστηρίου, όπως οι πληθωριστικές πιέσεις, η αβεβαιότητα της βιωσιμότητας χρέους 

των Η.Π.Α., η κρίση χρέους της Κινεζικής Evergrande Group, καθώς και οι συγκρουσιακές 

εμπορικές σχέσεις Η.Π.Α. – Κίνας. Παρότι το Χρηματιστήριο ενδέχεται να ανακάμψει 

βραχυπρόθεσμα, ο υψηλός βαθμός αβεβαιότητας διεθνώς αναμένεται να συνεχίσει να 

προκαλεί σοβαρές αναταράξεις. (6/10) 

Ο δείκτης τιμών ακινήτων στη Νότιο Κορέα σημείωσε την μεγαλύτερη άνοδο που 

καταγράφηκε τα τελευταία 15 έτη, της τάξης του 12%. Η Κυβέρνηση της χώρας απέτυχε 

να ελέγξει τη συνεχιζόμενη αύξηση των τιμών, παρά την εφαρμογή ενός προγράμματος 

20 μέτρων, που περιλαμβάνει υψηλή φορολογία για τους ιδιοκτήτες πολλαπλών ακινήτων, 

την ενίσχυση των δικαιωμάτων των ενοικιαστών, τον περιορισμό των χορηγούμενων 

δανείων και την αυστηροποίηση της σχετικής διαδικασίας. Αντίθετα, τα χαμηλά επιτόκια 
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και η υψηλή ρευστότητα της Κορεατικής οικονομίας προκάλεσαν την κατακόρυφη 

αύξηση των τιμών. Η Κορεατική κυβέρνηση απολογήθηκε επίσημα για την αποτυχία των 

προσπαθειών της, η οποία ενδέχεται να έχει ουσιαστική επίπτωση στις επικείμενες 

Προεδρικές εκλογές του Μαρτίου προσεχούς έτους. (7/10) 

Κατά τη διάρκεια τελετής εγκαινίων εργοστασίου παραγωγής υδρογόνου της Hyundai 

Mobis, παρουσία του Προέδρου κ. Moon, ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και 

Ενέργειας κ. Moon Sung-wook ανακοίνωσε το πλάνο της κυβέρνησης για κατακόρυφη 

αύξηση χρήσης του υδρογόνου ως καύσιμο για τα μέσα μεταφοράς, τις βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις και τις μονάδες παραγωγής ενέργειας. Προκειμένου η Κορέα να καταστεί 

ηγέτιδα χώρα ως προς τη χρήση υδρογόνου, θα δοθούν ισχυρά κίνητρα όπως εκπτώσεις 

φόρων και εγγυήσεις αποπληρωμής δανείων, προκειμένου να δημιουργηθούν 30 

κορυφαίες εταιρείες σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2030. Η κυβέρνηση στοχεύει στον 

υπερδεκαπλασιασμό της κατανάλωσης υδρογόνου έως το 2030 (3,9 εκατομμύρια τόνοι 

έναντι 220.000 τόνοι σήμερα), και την εκ νέου αύξηση στους 27 εκατομμύρια τόνους έως 

το 2050, οπότε και η χώρα έχει ανακοινώσει ότι θα μηδενίσει το περιβαλλοντικό της 

αποτύπωμα (carbon neutral). (8/10) 

Η απόφαση του ΟΟΣΑ για την εφαρμογή από το 2023 ενός συστήματος δύο πυλώνων για 

την φορολόγηση μεγάλων εταιρειών πληροφορικής τεχνολογία στις χώρες που 

δραστηριοποιούνται και πραγματοποιούν κέρδη (Two-Pillar Solution to Address the Tax 

Challenges Arising from the Digitalization of the Economy) έχει προκαλέσει ανησυχία 

στις Κορεατικές πολυεθνικές Samsung Electronics και SK Hynix. Ο πρώτος πυλώνας 

αφορά εταιρείες με πωλήσεις άνω των 23 δις $ παγκοσμίως και κέρδη άνω του 10%, τα 

οποία θα φορολογηθούν κατά 25% και ο δεύτερος πυλώνας εταιρείες με διεθνή κύκλο 

εργασιών άνω των 860 εκ. $, οι οποίες θα φορολογηθούν με 15% επί των κερδών. 

Προφανώς και οι δύο κορεατικές εταιρείες υπάγονται στον πυλώνα 1. Σε κρατικό επίπεδο, 

το Υπουργείο Οικονομικών της Ν. Κορέας ανακοίνωσε ότι η απώλεια φορολογικών 

εισόδων λόγω έκπτωσης φορολογίας Κορεατικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 

στο εξωτερικό, αναμένεται να υπερκαλυφθεί από την αυξημένη φορολόγηση επιχειρήσεων 

όπως οι Google, Facebook και Netflix που δραστηριοποιούνται στην Κορέα. (12/10) 
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Το κορεατικό νόμισμα έπεσε για πρώτη φορά εντός των τελευταίων 15 μηνών κάτω του 

ψυχολογικού ορίου των 1.200 γουόν/δολάριο Η.Π.Α., στο πλαίσιο ανησυχιών για διεθνείς 

πληθωριστικές πιέσεις, αυξανόμενες τιμές πετρελαίου και προσμονή αυστηρότερης 

νομισματικής πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α.. Εδώ αξιόπιστοι αναλυτές 

εκτιμούν ωστόσο ότι η εξέλιξη αυτή δεν σηματοδοτεί προοπτική κρίσης της Κορεατικής 

οικονομίας, της οποίας οι βασικοί δημοσιονομικοί δείκτες (πλεόνασμα τρεχουσών 

συναλλαγών, υψηλές εξαγωγικές επιδόσεις και αποθέματα ξένου συναλλάγματος) 

εξακολουθούν να είναι ισχυροί. (14/10) 

Η Νότιος Κορέα υπέγραψε διμερή συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης πιστοποιητικών 

εμβολιασμού κατά της COVID-19 με την Σιγκαπούρη, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από τις 15 

Νοεμβρίου τρέχοντος έτους. Είναι η δεύτερη συμφωνία του είδους που συνάπτει η 

Κορεατική Κυβέρνηση (μετά τη νήσο Σαϊπάν) και θα επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία 

ατόμων μεταξύ των δύο χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας, χωρίς να απαιτείται 

απομόνωση σε δεκατετραήμερη καραντίνα. Καθώς προ της πανδημίας η Κορέα 

υποδεχόταν περί τους 200.000 επισκέπτες από την Σιγκαπούρη, ιδίως κατά τη χειμερινή 

περίοδο, τόσο η Κορεατική κυβέρνηση όσο και ο τομέας της φιλοξενίας αναμένουν 

σοβαρή αύξηση αφίξεων επισκεπτών από την Σιγκαπούρη έως το τέλος του τρέχοντος 

έτους. (19/10) 

Σημαντική ανάκαμψη έχει σημειώσει το τελευταίο διάστημα η κίνηση του επιβατικού 

κοινού (εισερχόμενου & εξερχόμενου) στο σημαντικότερο διεθνές αεροδρόμιο της χώρας 

Incheon Airport. Κατά το μήνα Αύγουστο, ο αριθμός μετακινούμενων επιβατών μηνιαίως 

ξεπέρασε για πρώτη φορά τους 300.000, για πρώτη φορά τους τελευταίους 16 μήνες, αφού 

η μηνιαία επιβατική κίνηση έπεσε τον Απρίλιο 2020 στους 100.000 επιβάτες. Οι αριθμοί 

αυτοί εξακολουθούν βέβαια να απέχουν από τους 588.000 επιβάτες μηνιαίως του 2019, 

αλλά πάντως σηματοδοτούν ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση ανάκτησης της 

κανονικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος της Κορεατικής Κυβέρνησης “Living with 

COVID-19”. (22/10) 

Η Νότιος Κορέα βασίζεται κυρίως σε εισαγωγές για τις προμήθειές της σε ενέργεια και ως 

εκ τούτου οι αυξημένες τιμές διεθνώς δημιούργησαν πληθωριστικές πιέσεις κατά το 
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εξάμηνο Μαρτίου – Αυγούστου. Η κυβέρνηση της χώρας αντέδρασε ανακοινώνοντας την 

περικοπή για ένα εξάμηνο (Νοέμβριος 2021 – Απρίλιος 2022) της φορολογίας καυσίμων 

(βενζίνη, ντίζελ και Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο-LNG) κατά 20%, καθώς και την 

κατάργηση του εισαγωγικού δασμού για το LNG. Καθώς στην Κορέα η φορολογία 

αντιπροσωπεύει το 40% της τελικής τιμής των καυσίμων, τα μέτρα αυτά υπολογίζεται να 

επιφέρουν απώλεια εσόδων στον κρατικό προϋπολογισμό της τάξης των 2,1 δις $ Η.Π.Α.. 

(25/10) 

Η Νότιος Κορέα ανακοίνωσε την σύναψη Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου με τις 

Φιλιππίνες. Πρόκειται για την πέμπτη χώρα της ASEAN, μετά τη Σιγκαπούρη, Βιετνάμ, 

Μαλαισία και Καμπότζη, με την οποία η Κορέα συνυπογράφει ανάλογη συμφωνία. Στο 

πλαίσιο της συμφωνίας αυτής, οι Φιλιππίνες θα αφαιρέσουν τους εισαγωγικούς δασμούς 

στο 96,5% των εισαγωγών από την Κορέα (συμπεριλαμβανομένων των αυτοκινήτων και 

ανταλλακτικών τους), ενώ η Κορέα θα πράξει το ίδιο για το 94,8% των εισαγωγών από τις 

Φιλιππίνες. (26/10) 

Η Νότιος Κορέα κατατάσσεται 4η μεταξύ των 38 κ-μ του ΟΟΣΑ σε ότι αφορά τη “σχετική 

φτώχεια” (relative poverty), καθώς το 16,7% του πληθυσμού επιβιώνει με λιγότερο από το 

μισό του μέσου διαθέσιμου εισοδήματος (έναντι 11,1% του μέσου όρου ΟΟΣΑ). Η Κορέα 

έπεται ως προς αυτό το δείκτη μόνο των Κόστα Ρίκα, Η.Π.Α. και Ισραήλ. Παρά τα χαμηλά 

ποσοστά ανεργίας, ένα σημαντικό τμήμα του πληθυσμού δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει 

ικανοποιητικό για την επιβίωσή του εισόδημα, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο παίζει και η 

ταχύτατη γήρανση του πληθυσμού σε συνδυασμό με τις κατά κανόνα χαμηλές συντάξεις 

της χώρας. (26/10) 

Ο ρυθμός ανάπτυξης της Νοτίου Κορέας επιβραδύνθηκε σε 0,3% κατά το τρίτο τρίμηνο 

τρέχοντος έτους, έναντι 1,7% και 0,8% κατά το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο αντίστοιχα. Η 

εξέλιξη αυτή αποδίδεται στην μείωση της εγχώριας κατανάλωσης, στις δυσχέρειες των 

διεθνών μεταφορών και στους φόβους για επιβράδυνση των οικονομιών Η.Π.Α. και Κίνας. 

Ωστόσο, η Κεντρική Τράπεζα της Κορέας αναμένει ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας 

από το μήνα Νοέμβριο, στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος σταδιακής 
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επιστροφής στην κανονικότητα (Living with COVID-19) και θεωρεί ότι ο στόχος για 

επίτευξη ετήσιου ρυθμού ανάπτυξης 4% στο τέλος του έτους παραμένει εφικτός. (27/10) 

Η οικονομία της Νοτίου Κορέας βρίσκεται σε πορεία ανάκαμψης, λόγω κυρίως των 

ισχυρών εξαγωγών ημιαγωγών και οχημάτων. Τόσο η βιομηχανική παραγωγή όσο και οι 

πωλήσεις λιανικής αυξήθηκαν για πρώτη φορά μετά τον Ιούνιο. Η βιομηχανική παραγωγή 

αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο κατά 1,3% σε σχέση με τον Αύγουστο και 1,4% σε σχέση με 

τον Σεπτέμβριο παρελθόντος έτους. Οι λιανικές πωλήσεις επίσης αυξήθηκαν τον 

Σεπτέμβριο κατά 2,5% σε σχέση με τον Αύγουστο. Οι δείκτες αναμένεται να βελτιωθούν 

περαιτέρω με την έναρξη σταδιακής επιστροφής στην κανονικότητα από 1ης Νοεμβρίου 

τ.ε.. (29/10) 

Ο πληθωρισμός στη Νότιο Κορέα κατά το μήνα Οκτώβριο εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί, 

για πρώτη φορά μετά από 10 χρόνια, στο 3,2% σε σχέση με τον Οκτώβριο του παρελθόντος 

έτους. Η αύξηση αποδίδεται στα χαμηλά επίπεδα τιμών του 2020, σε συνδυασμό με την 

απότομη άνοδο του ενεργειακού κόστους και των τιμών γεωργικών προϊόντων. 

Προκειμένου να ελέγξει τις πληθωριστικές πιέσεις, η κυβέρνηση της χώρας περιέκοψε την 

φορολογία καυσίμων και παγώνει ως το τέλος του έτους τους λογαριασμούς των 

Οργανισμών Κοινής Ωφελείας, ενώ η Κεντρική Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο αύξησης 

των διατραπεζικών επιτοκίων κατά το μήνα Νοέμβριο. (30/10) 

Ισχυρότατες εξαγωγές ύψους 55,55 δις $ Η.Π.Α. κατέγραψε η Νότιος Κορέα κατά το μήνα 

Οκτώβριο. Χάρη στην ισχυρή ζήτηση διεθνώς για ημιαγωγούς και διυλισμένα 

πετροχημικά προϊόντα, οι Κορεατικές εξαγωγές αυξήθηκαν 24% σε σχέση με τον 

Οκτώβριο 2020. Αντίστοιχα, η ισχύς και η υψηλή ρευστότητα της Κορεατικής οικονομίας 

οδήγησε σε αύξηση των εισαγωγών κατά 37,9% για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 

(53,86 δις $ Η.Π.Α.). Το εμπορικό πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 1,69 δις $ Η.Π.Α.. Η 

Κορεατική οικονομία είναι εμπορικά πλεονασματική για 18ο συνεχόμενο μήνα. (31/10) 

 


