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Δημογραφικά στοιχεία 

Η DK MARKETING παρουσιάζει ένα αφιέρωμα για την Νότια Κορέα, 
τον πληθυσμό, την αστική συνοχή της και τις καταναλωτικές τάσεις 
των Νοτιοκορεατών. 
Αναλύθηκαν οι εξαγωγικές σχέσεις της με άλλες χώρες αλλά και με 
την Ελλάδα. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν πολλά περιθώρια 
βελτίωσης των εμπορικών σχέσεων της Νότιας Κορέας, τόσο στο πεδίο 
της τεχνογνωσίας όσο και στο εμπόριο.

Μεγαλύτερες πόλεις της Νότιας Κορέας σε πληθυσμό

Επεξεργασία: DΚ Marketing Market Research & Business Analysis Dpt.
Πηγή: Statista(2021

Η Νότια Κορέα ή αλλιώς Δημοκρατία της 
Κορέας όπως επίσημα ονομάζεται, είναι 
κράτος της Ανατολικής Ασίας με τον πλη-
θυσμό της το 2020 να φτάνει στους 51,78 
εκατ. κατοίκους. Είναι η 6η πιο πυκνοκα-
τοικημένη χώρα της Ασίας, μετά την Σι-
γκαπούρη, το Μπαχρέιν, τις Μαλδίβες, το 
Μπανγκλαντές και την Ταϊβάν, ενώ ο πλη-

θυσμός της είναι ιδιαίτερα αστικός, αφού 
το 85% είναι συγκεντρωμένο στις πόλεις. 

Η πιο πυκνοκατοικημένη πόλη της Νότι-
ας Κορέας είναι η πρωτεύουσά της, Seoul 
ενώ ακολουθούν μικρότερες πόλεις, όπως 
παρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

ΝΟΤΙΑ
ΚΟΡΕΑ
Τεχνολογία και Επιχειρηματική Ηθική
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Ο πληθυσμός της χώρας είναι εξαιρετι-
κά ομοιογενής. Όσον αφορά την εθνικό-
τητα, το 99% των ανθρώπων είναι Κορε-
άτες, ωστόσο τα τελευταία χρόνια έχουν 
αρχίσει να αυξάνονται σημαντικά οι ξέ-
νοι εργάτες. Ο πληθυσμός της είναι ένας 
από τους ταχύτερα γηράσκοντες του κό-
σμου, ενώ οι Κορεάτες παντρεύονται σε 
μεγάλη ηλικία ή και καθόλου. 

Το 37,9% των νοικοκυριών το 2020 απο-
τελούνταν από μονομελείς οικογένειες, 
ποσοστό το οποίο έχει πολλαπλασιαστεί 
τα τελευταία χρόνια. Καθώς το ποσοστό 
αυτό αυξάνεται, οι επιχειρήσεις στοχεύ-
ουν όλο και περισσότερο στα μονοπρό-
σωπα νοικοκυριά. 

Οικονομία 

Η οικονομία της Νότιας Κορέας είναι μία από τις μεγαλύτερες οικονομίες, συγκεκρι-
μένα βρίσκεται στην 4η θέση στην Ασία και στην 10η παγκοσμίως. 

Συγκεκριμένα, το ονομαστικό (τρέχον) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  το 2020 έφτασε 
τα €1,63 τρις., ενώ παρακάτω φαίνεται η πορεία του την περίοδο 2010-2020.

Βασικός πυλώνας της ανεπτυγμένης 
οικονομίας της Νότιας Κορέας είναι η 
ιδιαιτέρως εξελιγμένη τεχνολογία της. 
Η συστηματική προσέγγιση της κυβέρ-
νησης στην οικονομική ανάπτυξη είναι ο 
παράγοντας για την δημιουργία μιας και-
νοτόμου οικονομίας, ικανής να μετατρέ-
πει ιδέες από εργαστήρια σε νέα προϊό-
ντα και πρωτοπόρες βιομηχανίες.

Οι κορεάτικες εταιρείες λειτουργούν 
όλο και περισσότερο στο τεχνολογικό 
προσκήνιο, ενώ η επένδυση σε θεμελι-
ώδη Έρευνα & Ανάπτυξη αποτελεί ουσι-
αστική πρόκληση για αυτές. Η ενίσχυ-
ση της συνεργασίας των επιχειρήσεων 
και των ειδικών που ασχολούνται με την 
έρευνα, καθώς και η σύνδεση με τη γνώ-
ση που προέρχεται από το εξωτερικό, 
μπορεί να δώσει μια πρόσθετη ώθηση 
για νέες πηγές ανάπτυξης και δημιουρ-
γικότητας.

Η βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη 
και οι υποδομές παραγωγής αποτελούν 
προτεραιότητα σε κρατικό επίπεδο ενώ 
δεν είναι λίγες οι φορές που κρατικοί 
φορείς συνεργάζονται με ερευνητικά 
προγράμματα και τοπικά και εθνικά πα-
νεπιστήμια. Για παράδειγμα, η Samsung 
Electronics με έδρα το Gyeonggi, η ναυ-

αρχίδα της θυγατρικής της Samsung, 
συνεργάζεται με την SKKU Chemistry 
για να αναπτύξει ένα υλικό ημιαγωγών 
που μπορεί να μειώσει την έκθεση στην 
ακτινοβολία λαμβάνοντας υπόψη ιατρι-
κές ακτινογραφίες. Μέχρι το 2010, η Νό-
τια Κορέα είχε ήδη 105 περιφερειακά 
κέντρα καινοτομίας και 18 τεχνο-πάρκα, 
καθώς και 7 ομοσπονδιακά προγράμματα 
για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
των βιομηχανικών προγραμμάτων, την 
στιγμή που άλλες χώρες ανακάλυπταν τις 
έννοιες αυτές.

Σημαντική πρόκληση για την Κορέα εί-
ναι να συμμετέχουν ευρύτερα οι μικρό-
τερες εταιρείες στην χρήση τεχνολογιών 
αιχμής που θα βοηθούν την παραγωγή 
και τις καινοτόμες διαδικασίες. 

Εισαγωγές & Εξαγωγές Ν. Κορέας 

Οι συνολικές εξαγωγές της Ν. Κορέας 
το 2019 άγγιξαν την αξία των $555 δις, 
κατατάσσοντάς την ως τον 6ο μεγαλύτερο 
εξαγωγέα παγκοσμίως. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κυριότερα 
προϊόντα που εξήγαγε η Ν. Κορέα το 2019.

Πορεία ονομαστικού ΑΕΠ 2010-2020 (σε τρις $)
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Εξαγωγές Ν. Κορέας 2019 (σε δις $) Εξαγωγικοί εταίροι Ν. Κορέας 2019 (σε δις $) 

Εισαγωγές Ν. Κορέας 2019 (σε δις $)
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Ο βασικότερος προορισμός για τις εξαγωγές της Ν. Κορέας το 2019 ήταν η Κίνα, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, το Βιετνάμ, το Χονγκ Κονγκ και η Ιαπωνία, όπως πα-
ρουσιάζονται στο παρακάτω διάγραμμα. 

Όσον αφορά τις εισαγωγές της Ν. Κορέας, το 2019 υπολογίστηκαν $ 485 δις και έτσι 
κατατάσσεται στον 9ο εμπορικό προορισμό στον κόσμο. Οι κυριότεροι εισαγωγικοί 
εταίροι είναι η Κίνα, οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, το Βιετνάμ και η Σαουδική Αραβία, ενώ παρα-
κάτω φαίνονται τα βασικότερα προϊόντα που εισάγει.



= =48 exportnews.gr 49

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Οικονομικές σχέσεις Ελλάδας – Ν. Κορέας
& ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις 

Η Νότια Κορέα είναι μια πολύ ενδιαφέ-
ρουσα αγορά για τα ελληνικά προϊόντα, 
καθώς οι δύο οικονομίες παρουσιάζουν 
σχεδόν απόλυτα συμπληρωματικό παρα-
γωγικό προφίλ. Η Ν. Κορέα αποτελεί μία 
πολλά υποσχόμενη αγορά για την Ελλάδα, 
ενώ ορόσημο για τις εμπορικές σχέσεις 
που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στις δύο χώ-
ρες ήταν η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλα-
γών (ΣΕΣ), η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιουλίου 2011 και μηδένισε τους δασμούς 
βιομηχανικών και γεωργικών προϊόντων. 

Οι διμερείς εμπορικές και οικονομικές 
σχέσεις των δύο χωρών έχουν ενισχυθεί 
ιδιαίτερα, κυρίως χάρη στον τομέα της 
ναυτιλίας, καθώς πολλοί Έλληνες πλοιο-
κτήτες κατασκευάζουν τα πλοία τους στη 
Ν. Κορέα. 

Επομένως, κοινός τόπος των δύο χωρών 
είναι η θάλασσα και η ναυτιλία. Η Ελλάδα, 
η μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη η οποία 
κατέχει το 20% του παγκοσμίου στόλου 
και το 50% του συνολικού στόλου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης και η Κορέα, η οποία 
είναι η μεγαλύτερη ναυπηγική χώρα, δια-
τηρούν αμοιβαία επωφελή συνεργασία.

Παρότι η Ν. Κορέα εξάγει προϊόντα υψη-
λής προστιθέμενης αξίας, σε αντίθεση με 
την Ελλάδα που στηρίζεται ακόμη πρωτί-
στως σε παραδοσιακά προϊόντα χαμηλής 
προστιθέμενης αξίας, οι εξαγωγές μας 
προς αυτήν βαίνουν αυξανόμενες, με συ-
νέπεια την συνεχή συρρίκνωση του μετα-
ξύ των δύο χωρών εμπορικού ελλείματος, 
πλην των ναυπηγήσεων και των εξαγωγών 
πετρελαιοειδών. Η εικόνα του ισοζυγίου 

Εισαγωγικοί εταίροι Ν. Κορέας 2019 (σε δις $) 
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τρεχουσών συναλλαγών μας (τουλάχιστον 
προ-COVID19) είναι σαφώς πιο ευοίωνη, 
εφόσον συνυπολογίζει το ισχυρό τουριστι-
κό μας πλεόνασμα.

Κάποια ελληνικά προϊόντα, όπως είναι 
τα τρόφιμα και ποτά, τα κατασκευαστικά 
υλικά (π.x. μάρμαρο, προϊόντα αλουμινίου) 
κ.α., έχουν ιδιαίτερα θετικές προοπτικές 
στην αγορά της Ν. Κορέας.

Συνολικά, για την προώθηση των ελλη-
νικών εξαγωγών, είναι πολύ σημαντική η 
οργάνωση συνδυαστικών δράσεων (π.χ. 
κρασί, γαστρονομία, επώνυμα ελληνικά 
προϊόντα τροφίμων, τουρισμός) με στόχο 
την συνολική ενίσχυση της εικόνας της 
χώρας μας και των προϊόντων της, σε μια 
χώρα όπου η παρουσίαση έχει ίσως μεγα-
λύτερη σημασία από το περιεχόμενο και 
όπου το υψηλό κόστος προβολής - προώ-
θησης καθιστά απαραίτητη την επίτευξη 
οικονομιών κλίμακας. 

Αξίζει να σημειωθεί πως οι Κορεάτες 
έχουν μία αίσθηση συγγένειας για τους 
Έλληνες, καθώς μαθαίνουν από πολύ νω-
ρίς για την Ελλάδα και την ιστορία της.

Ωστόσο, όπως θα δούμε παρακάτω,  οι 
σχέσεις των δύο χωρών έχουν μεγάλα πε-
ριθώρια βελτίωσης και ενίσχυσης και σε 
άλλα επίπεδα. 

Το υψηλό επίπεδο ζωής της Ν. Κορέας 
αποτελεί ευκαιρία για τις ελληνικές επι-
χειρήσεις που ενδιαφέρονται να επεκτα-
θούν στην Κορεάτικη αγορά. Σε σχέση με 
άλλες ανεπτυγμένες χώρες, η Ν. Κορέα 
αποτελεί μία πιο ελκυστική επιλογή για 

εξαγωγές, κυρίως λόγω της σταθεροποιη-
μένης οικονομικής της κατάστασης. 

Παρόλο που οι εμπορικές σχέσεις των 
χωρών έχουν αναπτυχθεί εδώ και χρόνια, 
οι προοπτικές δεν έχουν αξιοποιηθεί πλή-
ρως μέχρι τώρα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
οι σημαντικότερες προοπτικές παρουσι-
άζονται στον τομέα της καινοτομίας, της 
τεχνολογίας και της πράσινης ανάπτυξης.

Αναφορικά με την εξαγωγική δραστηριό-
τητα της Κορέας το 2019 προς την Ελλάδα, 
φαίνεται πως οι εξαγωγές εκτιμήθηκαν 
$1,25 δις. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα κύρια εξα-
γόμενα προϊόντα της Νότιας Κορέας προς 
την Ελλάδα. 
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Εξαγωγές Ν. Κορέας προς Ελλάδα (σε εκατ. $)

Εξαγωγές Ελλάδας προς Ν. Κορέα (σε εκατ. $)
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Όσον αφορά τις υπηρεσίες το 2019, η Νότια Κορέα δεν εξήγαγε καμία προς την Ελλάδα.
Από την άλλη το 2019, η Ελλάδα έκανε εξαγωγές ύψους $279 εκατ. προς τη Νότια Κορέα

Συμπεριφορά καταναλωτών 
Προφίλ Καταναλωτή 

Η συμπεριφορά των καταναλωτών της Ν. 
Κορέας δε διαφέρει αρκετά από τα πρότυ-
πα των ανεπτυγμένων οικονομιών. Οι κα-
ταναλωτές της Ν. Κορέας είναι συνήθως 
καλά μορφωμένοι και καλά ενημερωμέ-
νοι. Το εθνικό ποσοστό αλφαβητισμού εί-
ναι 98%.

Οι Κορεάτες επίσης, είναι ιδιαίτερα 
εξοικειωμένοι με την τεχνολογία, καθώς 
η Κορέα είναι μία από τις πιο ανταγωνι-
στικές βιομηχανικές χώρες παγκοσμίως, 
κυρίως στον τομέα της τεχνολογίας, των 
τηλεπικοινωνιών και του διαδικτύου.

Το επίπεδο ζωής στη Νότιο Κορέα είναι 
αρκετά υψηλό και υπάρχει έντονη κατανα-
λωτική νοοτροπία. Οι αγορές των Νοτιοκο-
ρεατών δεν εξυπηρετούν μόνο τις λύσεις 
ανάγκης τους αλλά λειτουργούν και ως 
έκφραση της εικόνας και της κατάστασής 
τους. Οι καταναλωτές προσελκύονται ιδι-
αίτερα από επιτυχημένες μάρκες και ενδι-
αφέρονται για τα εμπορικά σήματα, αφού 
θεωρούν πως αυτά αναπαριστούν την ει-
κόνα τους και την κοινωνική τους θέση. 
Για αυτόν τον λόγο, οι  διαμορφωτές κοι-
νής γνώμης, οι διασημότητες και οι σχεδι-
αστικές τάσεις επηρεάζουν σημαντικά τις 
καταναλωτικές τους επιλογές.

Πέρα από τα παραπάνω, οι Νοτιοκορε-
άτες επηρεάζονται ιδιαίτερα από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, συνεπώς, οι διε-
θνείς μάρκες θα πρέπει να προωθούνται 
μέσω αυτών για να πείσουν τους κατανα-
λωτές να επιλέξουν τα προϊόντα τους. Επί-
σης, οι πελάτες επιθυμούν οι μάρκες που 

επιλέγουν να εκφράζουν ένα συγκεκρι-
μένο κοινωνικό status και έναν σύγχρονο 
τρόπο ζωής.

Οι Νοτιοκορεάτες εργάζονται πολύ, 
ωστόσο η συμπεριφορά τους τείνει να δια-
φοροποιείται, διότι αναζητούν όλο και πε-
ρισσότερο ελεύθερο χρόνο.

Όπως προαναφέρθηκε, οι Νοτιοκορεά-
τες είναι ιδιαίτερα συνδεδεμένοι στο δια-
δίκτυο, το 98% των νοικοκυριών έχει πρό-
σβαση στο Internet και γι’ αυτό το λόγο 
οι αγορές τους γίνονται κατά κύριο λόγο 
online. Το 2019, το 88,5% του πληθυσμού 
της χώρας χρησιμοποιούσε πλατφόρμες 
ηλεκτρονικού εμπορίου και αυτό αναμένε-
ται να αυξηθεί στο 94,4% έως το 2023. Το 
96% του κορεατικού πληθυσμού κατέχει 
Smartphone, με το 100% των νέων από 20 
έως 29 ετών να χρησιμοποιούν ενεργά τις 
κινητές συσκευές τους. Επιπλέον, οι Νο-
τιοκορεάτες είναι από τους κορυφαίους 
χρήστες πιστωτικών καρτών σε ηλεκτρο-
νικές συναλλαγές. Χρησιμοποιώντας τους 
άφθονους διαδικτυακούς πόρους τους, οι 
Νοτιοκορεάτες αφιερώνουν χρόνο στην 
έρευνα προϊόντων, κυρίως μέσω των μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης, για να είναι 
πλήρως ενημερωμένοι για τις επιλογές 
τους κατά την πραγματοποίηση αγορών. 
Πιο συγκεκριμένα, το 79% των πελατών 
ελέγχει τις κριτικές των χρηστών που 
έχουν ολοκληρώσει την ίδια αγορά. 

Τάσεις 

Οι συνεχείς τεχνολογικές εξελίξεις, σε 
συνδυασμό με την εμφάνιση της πανδη-
μίας COVID – 19, έχει προκαλέσει ση-
μαντικές μεταβολές στις καταναλωτικές 
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συνήθειες των ανθρώπων. Κάποιες από 
τις τάσεις οι οποίες επηρεάζουν την συ-
μπεριφορά των καταναλωτών παρουσιά-
ζονται παρακάτω. 

COVID-19
Η εμφάνιση της πανδημίας έχει επηρεά-

σει σημαντικά την καθημερινότητα των αν-
θρώπων παγκοσμίως αλλά και στην Νότια 
Κορέα. Η χώρα ήταν ανέκαθεν τεχνολογικά 
εξελιγμένη, αλλά τώρα περισσότερο από 
ποτέ, ο πληθυσμός της Ν. Κορέας έχει 
στραφεί πλήρως σε έναν ψηφιοποιημένο 
τρόπο ζωής. 

Επίσης, οι Νοτιοκορεάτες προσέχουν 
περισσότερο την υγεία τους μετά το ξέ-
σπασμα του COVID-19. Είναι πλέον περισ-
σότερο ευαισθητοποιημένοι σε ζητήματα 
υγείας και έτσι η ζήτηση για συμπληρώ-
ματα διατροφής και προϊόντα υγιεινής έχει 
αυξηθεί σημαντικά. Επιπλέον, έχει γίνει 
ευρέως αποδεκτό ότι η πρόληψη είναι η 
καλύτερη άμυνα κατά του COVID-19 και 
έτσι φυτικά προϊόντα έχουν γίνει δημοφι-
λή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

Μοναχικός τρόπος ζωής 

Η παραγωγή καινοτόμων προϊόντων που 
εξυπηρετούν τους καταναλωτές που ζουν 
μόνοι τους έχει επιταχυνθεί. Πολλές εται-
ρείες τροφίμων έχουν ξεκινήσει της πα-
ραγωγή έτοιμων προς κατανάλωση ή εύ-
κολων στο μαγείρεμα προϊόντων. Λόγω του 
COVID-19, ο μοναχικός τρόπος ζωής, το 
μοναχικό κάμπινγκ και τα μοναχικά ταξί-
δια αναμένεται να αυξηθούν περισσότερο.

Διασυνδεδεμένοι καταναλωτές 

Οι Νοτιοκορεάτες περνούν ένα σημα-
ντικό κομμάτι της καθημερινότητας τους 
στο σπίτι, αφού οι περισσότεροι τήλε - 
εργάζονται. Λόγω του COVID-19, υπάρχει 
σημαντική πτώση στο άνοιγμα νέων κα-
ταστημάτων τροφίμων, τα οποία εξυπηρε-
τούν πελάτες με φυσική παρουσία. Αντί να 
επισκέπτονται εστιατόρια, οι καταναλωτές 
προτιμούν να παραγγέλνουν το καθημερινό 
τους φαγητό μέσω εφαρμογών γρήγορης 
παράδοσης έτοιμου φαγητού. Ως αποτέλε-
σμα, οι εταιρείες εστιάζουν τώρα περισσό-
τερο στην παροχή μεγαλύτερης ευκολίας 

στους καταναλωτές, η οποία θα προέλθει 
από την ψηφιακή ανάπτυξη και την δημι-
ουργία της καλύτερης δυνατής ψηφιακής 
εμπειρίας του χρήστη για αγορές μέσω δι-
αδικτυακών πλατφορμών.

Βιώσιμος τρόπος ζωής 

Πριν από τον COVID-19, ο βιώσιμος τρό-
πος ζωής επικεντρωνόταν περισσότερο σε 
περιβαλλοντικά ζητήματα. Ωστόσο, μετά το 
ξέσπασμα της πανδημίας, οι Νοτιοκορεά-
τες ανησυχούν περισσότερο για την κοινω-
νία τους και επικεντρώνονται στο πώς θα 
λύσουν και κοινωνικά ζητήματα.

Social Media στην Νότια Κορέα 

Σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες 
στον κόσμο, όπου η Google, η Apple, το 
Facebook και η Amazon κυριαρχούν, οι 

Νοτιοκορεάτες έχουν αναπτύξει τους δι-
κούς τους τεχνολογικούς παρόχους. 

Η Νότια Κορέα είναι το σπίτι των τε-
χνολογικών κολοσσών Samsung και LG 
και έτσι δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει 
το γεγονός ότι η χώρα είναι η νούμερο 1 
σε ποσοστό στον κόσμο, σε ιδιοκτήτες 
smartphone. 

Η Νότια Κορέα έχει επίσης ένα από τα 
υψηλότερα ποσοστά κάλυψης LTE στον 
κόσμο. Τα δίκτυα 4G είναι διαθέσιμα ου-
σιαστικά οπουδήποτε στη χώρα. Είτε βρί-
σκεστε στο μετρό, στη μέση της υπαίθρου 
είτε σε τρένο υψηλής ταχύτητας, είναι πά-
ντα δυνατό να συνδεθεί κάποιος με το δι-
αδίκτυο.

Οι περισσότεροι Νοτιοκορεάτες χρησι-
μοποιούν ήδη 4G εδώ και χρόνια. Ωστόσο, 
οι τρεις κορυφαίοι πάροχοι υπηρεσιών της 
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χώρας επέκτειναν την πρόσβαση 5G τον 
Απρίλιο του 2019 και οι ταχύτητες είναι 
έως και 100x γρηγορότερες από το 4G.

Στην πραγματικότητα, η Νότια Κορέα 
κατατάσσεται τακτικά πρώτη παγκοσμίως 
όσον αφορά την ταχύτητα σύνδεσης στο 
διαδίκτυο και εφόσον, πρόκειται για μια 
χώρα με εξαιρετικές ψηφιακές υποδομές, 
η χρήση των κοινωνικών δικτύων κινείται 
σε απίστευτα υψηλά επίπεδα. Έτσι, από 
τον Ιανουάριο του 2019, η Νότια Κορέα 
είχε το τρίτο υψηλότερο ποσοστό ενεργών 
χρηστών Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 
στον κόσμο. Το 85% των Νοτιοκορεατών 
χρησιμοποιεί κοινωνικά δίκτυα, ποσοστό 
πολύ υψηλότερο σε σχέση με τις Ηνωμέ-
νες Πολιτείες (70%), το Ηνωμένο Βασίλειο 
και τον Καναδά (και οι δύο 67%).

Δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα 

Το τοπίο των κορεατικών μέσων κοινωνι-
κής δικτύωσης είναι περίπλοκο. Τα κοινω-
νικά δίκτυα που κυριαρχούν στις δυτικές 
κοινωνίες είναι παρόντα στη χώρα, αλλά 
ανταγωνίζονται με τις κορεατικές πλατ-
φόρμες κοινωνικής δικτύωσης οι οποίες 
έχουν αποδειχθεί εξίσου ή περισσότερο 
δημοφιλείς τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Ενώ τα εγχώρια Μέσα Κοινωνικής Δι-
κτύωσης, όπως το Cyworld, κυριαρχούσαν 
στην πρώιμη αγορά του διαδικτύου, σταδι-
ακά έχασαν τη δυναμική τους, αφού από το 
2009 και μετά επισκιάστηκαν από απλού-
στερα στην χρήση και διεθνώς δημοφιλή 
δίκτυα όπως το Facebook και το Twitter. 
Παρ' όλα αυτά, τα εγχώρια δίκτυα κοινωνι-
κών μέσων είναι ακόμα και σήμερα αρκετά 
δημοφιλή.

1. Daum/KakaoTalk 

Οι εφαρμογές Daum/KakaoTalk, είναι 
πλέον προϊόν συγχώνευσης δύο μεγάλων 
κορεατικών παρόχων ψηφιακών υπηρεσι-
ών, οι οποίοι κατάφεραν να κατακτήσουν 
ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς. Σύμφω-
να με το StatCounter, η Daum είναι η 3η 
μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στη Νότια 
Κορέα με μερίδιο αγοράς περίπου 6,5% 
(πίσω από την Google και την Naver, με 
ποσοστά μεριδίου αγοράς περίπου 66% 
και 25%, αντίστοιχα).

Το KakaoTalk, από την άλλη πλευρά, εί-
ναι μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων 
τύπου WhatsApp, η οποία χρησιμοποιεί-
ται ενεργά από το 97% όλων των χρηστών 
Smartphone στην Κορέα και εξυπηρετεί 
περισσότερους από 43 εκατομμύρια μη-
νιαίους ενεργούς χρήστες. Το KakaoTalk 
είναι η πιο δημοφιλής πλατφόρμα επικοι-
νωνίας στη Νότια Κορέα, που χρησιμοποι-
είται από την πλειοψηφία. Το 2012, η εται-
ρεία ξεκίνησε την πλατφόρμα κοινωνικής 
δικτύωσης KakaoStory, η οποία είναι συν-

δεδεμένη με την ανταλλαγή μηνυμάτων. 
Στην αρχή είχε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό 
συχνών χρηστών, αλλά από τότε η δημοτι-
κότητά της μειώθηκε σημαντικά.

Το KakaoStory, με την πληθώρα των 
υπηρεσιών του, είναι το αντίστοιχο του 
Facebook. Ξεκίνησε το 2012 από την 
Kakao Corp. και αποτέλεσε το πιο δημο-
φιλές δίκτυο μεταξύ των Κορεατών. Η δη-
μοτικότητά του είναι ιδιαίτερα εντυπωσι-
ακή, δεδομένης της προβολής παρόμοιων 
εργαλείων όπως το WhatsApp και το κινε-
ζικό WeChat.

Το KakaoTalk βασίζεται σε μια στρατηγι-
κή διαφοροποίησης, για παράδειγμα προ-
σφέρει online τραπεζικές υπηρεσίες και 
υπηρεσίες ταξί. Οι χρήστες του KakaoTalk 
μπορούν επίσης να στείλουν ο ένας στον 
άλλον δώρα.

Για παράδειγμα, ένας χρήστης του Kakao 
μπορεί εύκολα να αγοράσει μια πίτσα για 
τον φίλο του, στέλνοντας έναν κωδικό στο 
λογαριασμό του, ο οποίος στη συνέχεια 
μπορεί να εξαργυρωθεί μέσω του διαδι-
κτυακού ή του φυσικού καταστήματος.

Το KakaoTalk συνεχίζει να είναι εξαι-
ρετικά δημοφιλές στη Νότια Κορέα, παρά 
την μεγάλη απειλή από άλλα ισχυρά κοι-
νωνικά δίκτυα.

2. BAND (by Naver)

Το Naver είναι το Google της Νότιας Κο-
ρέας. Φυσικά, στη Νότια Κορέα μπορεί 
κάποιος να ανατρέξει στην μηχανή αναζή-
τησης της Google, αλλά η Naver λειτουρ-
γεί με τον ίδιο περίπου τρόπο.

Η εταιρεία διαθέτει μια σειρά από δι-
αφορετικές μηχανές αναζήτησης (Blog 
Search, News Search), Knowledge In 
(παρόμοια με Yahoo Answers), καθώς και 
δημοφιλή προϊόντα Naver Cafe, LINE και 
BAND.

Το BAND είναι μια εφαρμογή για κινητά, 
που επιτρέπει στους χρήστες της να επι-
κοινωνούν σε ομάδες, ακόμα και όταν άτο-
μα από τις ομάδες είναι εκτός σύνδεσης, 
αλλά και να βρίσκουν νέες ομάδες ατόμων 
με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Οι δυνα-
τότητες της εφαρμογής περιλαμβάνουν 
ανταλλαγή αρχείων, άλμπουμ φωτογραφι-
ών και σύναψη συνομιλιών. Η εφαρμογή 
είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης στους Νοτιοκορεάτες 
όλων των ηλικιών, αν και η Naver Band 
απολαμβάνει μεγάλη δημοτικότητα σε Νο-
τιοκορεάτες ηλικίας 40 ετών και άνω.
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Η μάχη μεταξύ εγχώριων κοινωνικών δι-
κτύων και των δυτικών τεχνολογικών κο-
λοσσών. 

Για πολλά χρόνια το κορεατικό διαδικτυ-
ακό τοπίο κυριαρχήθηκε από εγχώριες 
εταιρείες. Αλλά όπως ακριβώς έγινε στον 
περισσότερο κόσμο, το Facebook ανέβηκε 
στην κορυφή.

Πάνω από το 60% των Νοτιοκορεατών 
χρησιμοποιεί πλέον το Facebook, το 24% 
χρησιμοποιεί το Facebook Messenger και 
το 39% χρησιμοποιεί το Instagram.

Το Facebook είναι εξαιρετικά δημοφιλές 
στους Κορεάτες κάτω των 24 ετών. Αυτοί 
οι νέοι άνθρωποι περνούν το 29-34% του 
χρόνου τους στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης, πολύ περισσότερο από οποιαδήποτε 
άλλη πλατφόρμα.

Η ίδια ομάδα νέων χρησιμοποιεί επίσης 
το Instagram σε μεγάλο βαθμό, το οποίο 
αποτελεί το δεύτερο πιο δημοφιλές δί-
κτυο.

Το Facebook είναι επίσης η πιο δημοφι-
λής επιλογή για χρήστες που βρίσκονται 
στο ηλικιακό group των 25-39 ετών. Η ίδια 
ηλικιακή ομάδα όμως ξοδεύει αντίστοιχο 
χρόνο και σε άλλα δίκτυα, συμπεριλαμβα-
νομένων των εγχώριων εφαρμογών.

Αντίθετα, οι Κορεάτες στα 40 και στα 50 
τους χρόνια προτιμούν σε μεγάλο βαθ-
μό δύο επιλογές: τον Kakaotalk και τον 
BAND. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γε-
γονός ότι τα χρησιμοποιούσαν ήδη ή ίσως 
οι μεγαλύτεροι σε ηλικία Κορεάτες προτι-
μούν προϊόντα κορεατικής παραγωγής.

Ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία 

 Αριθμός χρηστών στα κοινωνικά δί-
κτυα στη Νότια Κορέα (2020) : 44.7 εκ.

 Ποσοστό ενεργής χρήσης των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης μεταξύ Νοτιοκορε-
ατών 18-24 ετών (2020) : 87,5%

 Αριθμός χρηστών Facebook από τη 
Νότια Κορέα : 23,57 εκ.

 Πιο συχνά χρησιμοποιούμενο κοινωνι-
κό μέσο στη Νότια Κορέα : Facebook 

 Μεγαλύτερη ομάδα χρηστών Instagram 
από τη Νότια Κορέα : Γυναίκες μεταξύ 25 
και 34 ετών 

 Ποσοστό Νοτιοκορεατών που χρησιμο-
ποιούν ως κύριο μέσο προβολής βίντεο το 
YouTube : 76%

 Ενεργοί Νοτιοκορεάτες χρήστες του 
KakaoTalk (σε μηνιαία βάση) : 46 εκ.

Business Ethics 

Ο νοτιοκορεάτικος πολιτισμός είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένος με τον Κομφουκια-
νισμό, ο οποίος δίνει έμφαση στον σεβα-
σμό, την εκπαίδευση, την εξουσία και την 
ηλικία. Αν και οι σύγχρονοι Νοτιοκορεάτες 
μπορεί να μην τηρούν τις αρχές του Κομ-
φούκιου τόσο ρητά όσο οι προηγούμενες 
γενιές, αυτές οι αρχές εξακολουθούν να 
στηρίζουν πολλές συνήθειες και επιχει-
ρηματικές πρακτικές.

Οι Νοτιοκορεάτες είναι λαός με βαθιά 
την αίσθηση του σεβασμού προς την κοι-
νωνική θέση και την ηλικία του άλλου. 
Ο καθένας έχει έναν ρόλο στην κοινωνία 
ως αποτέλεσμα της ιεραρχίας - επομέ-
νως είναι ζωτικής σημασίας να επικρα-
τεί αμοιβαίος σεβασμός.  Επίσης οι Νο-
τιοκορεάτες αισθάνονται πιο άνετα όταν 
αλληλεπιδρούν με κάποιον που θεωρούν 
ισάξιο. Η κοινωνική θέση καθορίζεται 
σε μεγάλο βαθμό από τον επαγγελματικό 
ρόλο που έχει κάποιος, τον οργανισμό που 
εργάζεται, το πανεπιστήμιο που πήγε και 
την οικογενειακή του κατάσταση.

Η πιο συνήθης πρακτική μεταξύ επι-
χειρηματιών στη Νότια Κορέα είναι η 
ανταλλαγή επαγγελματικών καρτών, δι-
αδικασία απαραίτητη στις αρχικές συ-
ναντήσεις. Αυτή η συνήθεια επιτρέπει 
στους Κορεάτες να προσδιορίσουν γρή-
γορα την θέση, τον τίτλο και την κατάτα-
ξη του συνομιλητή τους.

Επίσης, για τους Νοτιοκορεάτες είναι 
πολύ σημαντικές οι ανθρώπινες σχέσεις.  
Η δημιουργία σχέσεων είναι ένα ουσια-
στικό μέρος της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας στην Κορέα και βασίζονται στην 
αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τα νομικά έγγραφα 
δεν είναι τόσο σημαντικά όσο η ανθρώπινη 

σχέση, καθώς δεν δίνουν μεγάλη έμφαση 
στις συμβάσεις. Συγκεκριμένα, επιμένουν 
στις ευέλικτες συμβάσεις, ώστε να γίνο-
νται προσαρμογές όποτε αυτό είναι απα-
ραίτητο. Μια άτυπη συμφωνία με ένα αξι-
όπιστο μέρος μπορεί να θεωρηθεί πολύ 
πιο ασφαλής από οποιοδήποτε έγγραφο. 
Ακόμα, είναι πολύ σημαντικό όλες οι επι-
χειρηματικές σχέσεις να είναι εξατομι-
κευμένες.

Οι σχέσεις αυτές μπορούν να αναπτυ-
χθούν μέσω άτυπων κοινωνικών συνα-
θροίσεων, οι οποίες δίνουν την ευκαιρία 
και στις δύο πλευρές να συζητήσουν για 
επιχειρήσεις, σε πιο χαλαρό και φιλικό 
περιβάλλον.

Ίσως από τα σημαντικότερα που θα πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη για τις επαγγελμα-
τικές σχέσεις με την Νότιο Κορέα είναι η 
ελλιπής κατανόηση της αγγλικής γλώσσας. 
Δεν πρέπει να θεωρείται ότι όλα όσα λέτε 
στα αγγλικά είναι πλήρως κατανοητά, κα-
θώς το επίπεδο πολλών αγγλόφωνων επι-
χειρηματιών μπορεί να μην είναι τόσο καλό 
όσο υποδηλώνει η ευγένεια τους. Είναι 
καλό να δίνεται έμφαση και να επαναλαμ-
βάνονται τα βασικά σημεία μια σύμβασης 
ή μιας συμφωνίας, τέλος οι συνομιλίες 
πρέπει να είναι σύντομες, με γραμματικά 
σωστές προτάσεις και χρησιμοποιώντας 
απλό λεξιλόγιο  



=58 exportnews.gr

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Συμπέρασμα 

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται πως η 
Νότια Κορέα είναι μία πολλά υποσχόμενη 
και ελκυστική αγορά για τις ελληνικές επι-
χειρήσεις, που επιθυμούν να διεισδύσουν 
στην συγκεκριμένη χώρα, αφού παρουσιά-
ζει ευοίωνες προοπτικές για τα ελληνικά 
προϊόντα και υπηρεσίες. Η ανεπτυγμένη 
οικονομία της και η ηγετική της θέση στον 
κλάδο υψηλής τεχνολογίας και Έρευνας & 
Ανάπτυξης μπορούν να προσφέρουν αμέ-
τρητες ευκαιρίες στις νεοεισερχόμενες 
εταιρείες. Ταυτόχρονα, οι ελληνικές επι-
χειρήσεις μπορούν να αποκομίσουν ανα-
ρίθμητα οφέλη και να μάθουν πως λει-
τουργούν οι οργανισμοί στην Νότια Κορέα 
έχοντας ως σύμμαχο την τεχνολογία.

Οι σχέσεις των δύο χωρών, έχουν ανα-
πτυχθεί εδώ και πολλές δεκαετίες, κυρίως 
χάρη στη συμμετοχή της Ελλάδας στον πό-
λεμο της Κορέας το 1950 και βασίζονται σε 
ισχυρούς δεσμούς, καθώς οι χώρες έχουν 
κοινές αρχές και αξίες. Οι Νοτιοκορεάτες 
είναι ένας λαός με βαθιά κατανόηση προς 
τον ελληνικό πολιτισμό και πολυετή συνερ-
γασία με τη χώρα μας, γεγονότα ικανά να 
αποτελέσουν στήριγμα και να ενισχύσουν 
την σχέση εμπιστοσύνης που έχει  ήδη 
επιτευχθεί, κυρίως λόγω της ναυτιλίας. 

Λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την συνεργα-
σία των δύο χωρών, οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις θα μπορούσαν μέσω κατάλληλων 
δραστηριοτήτων να επωφεληθούν και να 
εξελίξουν ακόμα περισσότερο το διμερές 
εμπόριο, καθώς καταγράφονται σημαντι-
κές προοπτικές. 

Παρόλο που όπως αναφέραμε, το προ-
φίλ των Νοτιοκορεατών καταναλωτών δε 
διαφέρει σημαντικά από αυτό των δυτικών 
χωρών, υπάρχουν σημαντικές λεπτομέρει-
ες στον τρόπο ζωής τους και στις συνήθει-

ες τους που θα πρέπει να ληφθούν υπόψιν 
για την αποτελεσματικότερη προσέγγιση 
τους. Για παράδειγμα, η σύνδεσή τους με 
την τεχνολογία, η έντονη χρήση των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης, όπως και η έμφα-
ση που δίνουν στους influencers. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η επιχειρη-
ματική κουλτούρα των Νοτιοκορεατών 
αποκλίνει σε έναν βαθμό από τα ελληνικά 
πρότυπα. Κάθε προσέγγιση στους συγκε-
κριμένους επιχειρηματίες οφείλει να γίνε-
ται με σεβασμό και κατανόηση. Η οποια-
δήποτε πίεση τους προκαλεί δυσφορία και 
είναι πολύ πιθανόν να οδηγήσει τη μελλο-
ντική συμφωνία σε αποτυχία. 

Εν κατακλείδι, η Ελλάδα θα πρέπει να 
εστιάσει  σε συγκεκριμένα προϊόντα, που 
έχει αποδειχθεί πως έχουν σημαντικές 
προοπτικές στην Ν. Κορέα και με τις κα-
τάλληλες στρατηγικές να διεισδύσουν στην 
αγορά. Είναι κρίσιμης σημασίας, ιδιαίτερα 
στην μεταπανδημική εποχή που διανύου-
με, οι ελληνικές επιχειρήσεις να προσεγ-
γίσουν τέτοιου είδους αγορές με γνώμονα 
τα μακροπρόθεσμα οφέλη που μπορεί να 
τους προσφέρει μια τέτοια συνεργασία και 
να προάγουν την ανάπτυξη τους. 
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