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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

Οικονομικά αποτελέσματα 2020 και Οικονομική Πολιτική κυβέρνησης 

Νοτίου Κορέας για το 2021. 

 

 

Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Νοτίου 

Κορέας για το 2020, η οικονομία της χώρας σημείωσε συνολικά, κατά το 2020, καλύτερη 

επίδοση του αναμενομένου, καθώς στο τέταρτο τρίμηνο του έτους καταγράφηκε αύξηση 

του Α.Ε.Π. της τάξης του 1,1% σε σχέση με το τρίτο (λόγω αυξημένων εξαγωγών 

ημιαγωγών και οθονών OLED), ώστε η ετήσια ύφεση περιορίστηκε τελικά στο 1%. Ακόμη 

και αυτή η ήπια, στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών, ύφεση οδήγησε στην απώλεια 

628.000 θέσεων εργασίας με συνέπεια την αύξηση της ανεργίας από 3,4% σε 4,1%. 

Παράλληλα, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministry of Economy and 

Finance – MOEF) ανακοίνωσε το μίγμα οικονομικής πολιτικής της Κορεατικής κυβέρνησης 

για το 2021, το οποίο συνίσταται στους κατωτέρω πυλώνες: 

1. Αντιμετώπιση των επιδημιολογικών αβεβαιοτήτων, μέσω επεκτατικής 

δημοσιονομικής πολιτικής και επίτευξη βέλτιστης ισορροπίας μεταξύ οικονομικής 

δραστηριότητας και ελέγχου της πανδημίας, 

2. Επίτευξη οικονομικής ανάκαμψης, δια της ενίσχυσης της κατανάλωσης, των 

επενδύσεων και των εξαγωγών, 

3. Στήριξη της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας και των τοπικών 

οικονομιών, μέσω δημιουργίας θέσεων εργασίας, στήριξης των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και ενίσχυσης των τοπικών οικονομιών, 

4. Προώθηση της βιομηχανικής καινοτομίας και ανάπτυξη μελλοντικών 

ατμομηχανών ανάπτυξης, μέσω της ενίσχυσης της ψηφιακής οικονομίας (Digital 

New Deal) και της στήριξης νεοφυών επιχειρήσεων (startups) και νέων 

βιομηχανιών αιχμής, 
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5. Επιδίωξη αειφόρου αναπτύξεως, μέσω περιβαλλοντικά φιλικών πολιτικών (Green 

New Deal) και επένδυσης στην κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού με στόχο 

την αύξηση ττης παραγωγικότητας, και 

6. Εστίαση σε μια πολιτική περιορισμού των ανισοτήτων και προστασίας των πιο 

ευάλωτων κοινωνικών στρωμάτων. 

Καθώς το MOEF προβλέπει, εντός του τρέχοντος έτους, σταδιακή ανάκαμψη της 

οικονομικής δραστηριότητας, της κατανάλωσης των νοικοκυριών, των επενδύσεων και 

των εξαγωγών, στοχεύει, μέσω των ως άνω μέτρων, σε οικονομική ανάκαμψη της τάξης 

του 3,2% και στην ανάκτηση 150.000 θέσεων εργασίας. 
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