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1. Διμερείς Οικονομικές και Εμπορικές Σχέσεις
Η Νότιος Κορέα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα αγορά για τα ελληνικά προϊόντα, καθώς οι
δύο οικονομίες παρουσιάζουν σχεδόν απόλυτα συμπληρωματικό

παραγωγικό προφίλ. Η

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας επηρέασε, σε γενικές γραμμές, ανοδικά
την διμερή ροή εμπορίου, η οποία από 287 εκ. ευρώ το 2009 (εκτός πλοίων και πετρελαιοειδών)
διαμορφώθηκε σε 359 εκ. ευρώ το 2017 (αύξηση της τάξης του 25%). Σε αυτό το διάστημα, οι
εισαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 16,5% και οι εξαγωγές μας κατά 78,8%. Ακόμη, σε σχέση με το
παρελθόν έτος, τόσο οι εισαγωγές όσο και οι εξαγωγές μας έμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες.
Προφανώς οι ναυπηγήσεις αποτελούν σημαντικότατο τμήμα των διμερών μας σχέσεων
καθώς, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τα Κορεατικά ναυπηγεία, οι παραγγελίες Ελλήνων
εφοπλιστών αντιπροσωπεύουν ίσως το 25% του κύκλου εργασιών τους. Ωστόσο η χώρα μας δεν
τις έχει ακόμη αξιοποιήσει προκειμένου να αποσπάσει αντισταθμιστικά οφέλη υπέρ των
Ελληνικών εταιρειών ναυτιλιακού εξοπλισμού. Kατά περίπτωση, επίσης, καταγράφονται
αξιόλογες εξαγωγές ορυκτελαίων από τα διυλιστήρια της χώρας μας προς την Νότιο Κορέα.
Εξαιρώντας τις ναυπηγήσεις και τα πετρελαιοειδή, το διμερές μας εμπόριο με την Νότιο
Κορέα είναι ανισομερές και σταθερά ελλειμματικό, καθώς η Κορέα εξάγει προϊόντα πολύ υψηλής
προστιθέμενης αξίας, σε αντίθεση με την Ελλάδα που στηρίζεται ακόμη πρωτίστως σε
παραδοσιακά προϊόντα χαμηλής προστιθέμενης αξίας. Οι εξαγωγές μας προς την Κορέα
παρουσιάζουν πάντως σοβαρά περιθώρια βελτίωσης, ενώ η εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών
συναλλαγών μας είναι σαφώς πιο ευοίωνη, εφόσον συνυπολογίζει το ισχυρό τουριστικό μας
πλεόνασμα.
Συνολικά, είναι πολύ σημαντική η οργάνωση συνδυαστικών δράσεων (π.χ. κρασί,
γαστρονομία, τουρισμός) με στόχο την συνολική ενίσχυση της εικόνας της χώρας μας και των
προϊόντων της, σε μια χώρα όπου η παρουσίαση έχει μεγαλύτερη σημασία από το περιεχόμενο.
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Η Νότιος Κορέα, παρά την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Ε.Ε., παρουσιάζει πολλές
ιδιαιτερότητες σε ότι αφορά στις διαδικασίες εισαγωγής, οι οποίες έχουν μεγάλη
παραλλακτικότητα ανάλογα με το προϊόν. Συνιστάται στους Έλληνες επιχειρηματίες να έλθουν
σε επαφή με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας, προτού
επιχειρήσουν εξαγωγές προς την χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Εισαγωγές από Νότιο Κορέα: 3,16 δις ευρώ (2017)
Πλην ναυπηγήσεων: 287,7 εκ. ευρώ

Εξαγωγές προς Ν. Κορέα: 192,8 εκ. ευρώ (2017)
Πλην πετρελαιοειδών: 71,5 εκ. ευρώ

Πλοία: 91% των συνολικών εισαγωγών

Ελαφρά ορυκτέλαια: 63% συνολικών εξαγωγών

Κυριότερες εισαγωγές (πλην ναυπηγήσεων):
Ελάσματα σιδήρου & χάλυβα, οργανικά χημικά για
παραγωγή ρούχων και πλαστικών φιαλών,
ηλεκτρικός & μηχανολογικός εξοπλισμός για
κινητήρες εσωτερικής καύσης, κοινό πλαστικό
(πολυαιθυλένιο), στιγμιαίος καφές, τεχνητές
αρωματικές ύλες

Κυριότερες εξαγωγές (πλην πετρελαιοειδών):
Αμυντικό υλικό, καπνά ανατολικού τύπου,
μηχανολογικός
εξοπλισμός
για
κινητήρες
εσωτερικής
καύσης,
μάρμαρα,
κονσέρβες
ροδάκινο, φίλτρα νερού, ψηφιακά αποθηκευτικά
μέσα (smart cards), φάρμακα, γούνες και
γουνοδέρματα.

Εξαγωγές Ελλάδας προς την Νότιο Κορέα 2017
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Σε ότι αφορά στις επενδύσεις, οι σωρευτικές Κορεατικές επενδύσεις στην χώρα μας είναι
πολύ περιορισμένες και περιορίζονται σε δίκτυα διανομής και γραφεία εκπροσώπησης των
ναυπηγείων και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων. Η εταιρεία MECEN IPC έχει πρόσφατα υποβάλλει
πολύ ενδιαφέρουσα κοινοπρακτική επενδυτική πρόταση στον τομέα της ανακύκλωσης πλαστικών
μπουκαλιών.
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Από ελληνικής πλευράς, ξεχωρίζουν οι επενδύσεις στην Νότιο Κορέα της Intralot (παιχνίδια
λοταρίας μέσω κινητής τηλεφωνίας), Folli-Follie (δίκτυο προώθησης κοσμημάτων) και COSMOS
(σκάφη αναψυχής). Πρόσφατα εγκαινιάσθηκε το Γραφείο εκπροσώπησης της ERMA First
(ναυτιλιακός εξοπλισμός) στο Μπουσάν, ενώ η εταιρεία Biofresh ξεκίνησε διαδικασία ασηπτικής
συσκευασίας ελληνικού χυμού πορτοκαλιού στην Νότιο Κορέα.
Τέλος, επισημαίνουμε προϊόντα και τομείς των διμερών οικονομικών και εμπορικών
σχέσεων, στους οποίους υφίστανται απτές προοπτικές προώθησης και ενίσχυσης της ελληνικής
παρουσίας στην Νότιο Κορέα:
 Τουρισμός: Εξαιρετικά δυναμικός κλάδος, καθώς ο αριθμός Κορεατών επισκεπτών έχει
αυξηθεί από 6.100 το 2012 σε 20.100 το 2015 και 55.000 (κατ’ εκτίμηση) το 2017. Η
χώρα μας συμμετέχει κάθε χρόνο με εθνικό περίπτερο στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού
Korea World Travel Fair. Απαιτείται ωστόσο η κατάρτιση και εφαρμογή μεσοπρόθεσμου
προγράμματος προβολής και προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην
Νότιο Κορέα, με έμφαση στον θεματικό (περιηγητικό, ιστορικό, θρησκευτικό, κλπ.) και
εκτός περιόδων αιχμής τουρισμό.
 Παρά την συνεχιζόμενη ισχυρότατη στήριξη που προσφέρουν οι Έλληνες εφοπλιστές στα
Κορεατικά ναυπηγεία (και κατ’ επέκταση στην Κορεατική οικονομία), μέσω
εκτεταμένων παραγγελιών πλοίων, τα τελευταία εξακολουθούν να εφαρμόζουν ως πάγια
πρακτική την μη συμπερίληψη Ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών Ναυτιλιακού
Εξοπλισμού στη λίστα των προμηθευτών τους (standard makers’ list). Οι γνωστές
αιτιάσεις

των

Κορεατικών

ναυπηγείων

περί

ποιότητας,

εμπειρίας

και

ανταγωνιστικότητας ευσταθούν έως ενός –περιορισμένου- σημείου, ωστόσο το
φαινόμενο, στο σύνολό του, αποτελεί τελικά μη δασμολογικό εμπόδιο προστασίας της
εγχώριας βιομηχανίας και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από την ελληνική πλευρά.
Υπενθυμίζεται ότι η ίδια η Νότιος Κορέα απαιτεί (και λαμβάνει) υψηλότατα
αντισταθμιστικά οφέλη από τις Η.Π.Α. για τις προμήθειες οπλικών συστημάτων από
αυτές. Ιδιαίτερη σημασία έχει επίσης η συμφωνία της HEMEXPO με την Ένωση
Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), για την
παραγωγή διακριτών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και ανταγωνιστικότητας.
 Κονσέρβες ροδάκινο: Οι εξαγωγές μας είχαν πέσει σε χαμηλά επίπεδα το 2010, λόγω
του ανταγωνισμού από την Κίνα. Η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου
Κορέας του 2011 άλλαξε ωστόσο άρδην την εικόνα, καθώς οι ελληνικές κονσέρβες
ροδακίνου έχουν σταδιακά εξαιρεθεί από τον εισαγωγικό δασμό βάσης του 50%, με
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αποτέλεσμα να έχουν καταστεί μια ιδιαίτερα ελκυστική λύση για τους Κορεάτες
εισαγωγείς και καταναλωτές, καθώς συνδυάζουν πλέον ποιότητα, αξιοπιστία προμηθευτή
και ανταγωνιστική τιμή. Κατά συνέπεια, οι εξαγωγές μας ανέρχονται πλέον στα υψηλά
επίπεδα των 120 κοντέηνερς περίπου ετησίως.
 Γούνες: Η Νότιος Κορέα είναι μια πολύ σημαντική αγορά για την ελληνική γούνα, καθώς
ο χειμώνας είναι ιδιαίτερα κρύος, υφίσταται μεγάλη αγοραστική δύναμη και αξιόλογη
ζήτηση, ενώ πλέον η Κορέα έχει σχεδόν αποσυρθεί από τον τομέα της παραγωγής.
Ταυτόχρονα, το κίνημα εναντίον των γουναρικών (anti-fur movement) είναι αδύναμο
στην Κορέα. Με την στήριξη του Enterprise Greece, προσκαλούνται κάθε χρόνο
αντιπροσωπείες Κορεατών αγοραστών σε Διεθνείς Εκθέσεις Γούνας στη χώρα μας
(Καστοριά, Αθήνα). Η δράση αυτή είναι αξιόλογη, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί με
πρωτοβουλίες στην Νότιο Κορέα, ώστε αφενός να ενισχυθεί η εικόνα του ελληνικού
προϊόντος και, αφετέρου, να αναπτυχθούν μοντέλα προσαρμοσμένα στον κορεατικό
σωματότυπο και τις εδώ τρέχουσες σχεδιαστικές τάσεις.
 Κρασί: Έως το 2014, οι εξαγωγές μας ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτες και δεν υπήρχε καμία
απολύτως γνώση για το προϊόν τόσο στους επαγγελματίες όσο και στο αγοραστικό κοινό.
Χάρη στο συστηματικό πρόγραμμα προβολής-προώθησης που εφάρμοσε το Enterprise
Greece τα τελευταία χρόνια, παρότι οι εξαγωγές μας δεν είναι ακόμη υψηλές (120.000
δολ. ΗΠΑ το 2017), υπάρχουν σήμερα στην αγορά δεκάδες ετικέτες ποιοτικού ελληνικού
κρασιού από αρκετά οινοποιεία, ενώ είναι πλέον ευδιάκριτος ο σχηματισμός της εικόνας
ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας, με πλούσια ιστορία και μοναδικά γευσιγνωστικά
χαρακτηριστικά.
 H κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις ατμομηχανές της
Κορεατικής οικονομίας, δημιουργώντας επιχειρηματικές ευκαιρίες στον κλάδο των
δομικών υλικών (μάρμαρα, γρανίτες, αλουμίνια).
 Οι καταναλωτικές τάσεις της χώρας για υγιεινή διατροφή, υψηλή ποιότητα και ξεχωριστή
παρουσίαση δημιουργούν επίσης πολλές δυνατότητες για βιολογικές υπερτροφές,
ελληνικά βότανα (καλλυντικές και φαρμακευτικές/παραφαρμακευτικές χρήσεις),
καλλυντικά (αντιρυτιδικά, λεύκανση δέρματος, αντιγήρανση) και χειροποίητα
κοσμήματα (designer jewelry).

Embassy of Greece in Seoul – Office for Economic & Commercial Affairs
15th Fl. Hanwha Bldg., 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 04541, Republic of Korea

2. Διαδικασίες εισαγωγής ελληνικών προϊόντων στη Νότιο Κορέα
Από την 1η Ιουλίου του 2011 τέθηκε σε ισχύ η “Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ
Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κορέας”, η οποία προβλέπει σταδιακή κατάργηση
των εισαγωγικών δασμών για τα περισσότερα προϊόντα. Για τα περισσότερα προϊόντα ελληνικού
ενδιαφέροντος, οι εισαγωγικοί δασμοί έχουν πια μηδενισθεί, ενώ για κάποια προϊόντα, όπως το
μέλι, ισχύει ειδικό καθεστώς ποσοστώσεων (quotas). Η ελληνική εξαγωγική επιχείρηση μπορεί
εξάλλου να ελέγξει εύκολα την τρέχουσα δασμολογική επιβάρυνση των προϊόντων της, με βάση
τον κωδικό συνδυασμένης ονοματολογίας τους, μέσω της ιστοσελίδας
http://www.customs.go.kr/kcshome/tariff/CustomsTariffView.do
Για να υπαχθεί το εξαγόμενο ελληνικό προϊόν στην Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών
(ΣΕΣ), εφόσον η συνολική αξία του εμπορεύματος υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ, ο εξαγωγέας θα
πρέπει να ζητήσει την έκδοση “Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα” από την Τελωνειακή
Περιφέρεια στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένος, καθώς η εν λόγω
συμφωνία δεν προβλέπει την έκδοση πιστοποιητικού κυκλοφορίας EUR.1. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις για την έκδοση Άδειας Εγκεκριμένου Εξαγωγέα καθορίζονται με την υπ’ αριθμ.
Δ17Γ 5005477 ΕΞ2012/03-02-2012 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Α.Υ.Ο.), η οποία
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ αρ. 588/Τεύχος Β΄/05-03-2012 και αναρτήθηκε στο διαδικτυακό τόπο
διαύγεια, όπου και είναι προσβάσιμη στο σύνδεσμο

https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%9244%CE%A5%CE%97-%CE%913%CE%A3?inline=true.
Επίσης, υφίσταται και διευκρινιστικό έγγραφο της Διεύθυνσης Δασμολογικών Θεμάτων και
Τελωνειακών Οικονομικών Καθεστώτων του Υπουργείου Οικονομικών, το οποίο δύναται να
αντληθεί από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
https://portal.gsis.gr/portal/page/portal/ICISnet/services?serid=10418419&adreseeID=10001980
(πρόκειται για το αρχείο Απλοποιημένη Διαδικασία _ Εξαγωγές στην Κορέα - Συμφωνία
Ελευθέρων Συναλλαγών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας της Κορέας).
Από τον ανωτέρω σύνδεσμο έχει κανείς πρόσβαση και στα απαραίτητα δικαιολογητικά
που θα πρέπει να υποβληθούν στην αρμόδια τελωνειακή αρχή (Αίτηση, Υπεύθυνες Δηλώσεις,
Ερωτηματολόγιο αυτό-αξιολόγησης).
Η σαφής γνώση της σχετικής διαδικασίας από τον εξαγωγέα είναι πολύ σημαντική, διότι σε
αρκετές περιπτώσεις τα Ελληνικά Τελωνεία δεν είναι ενημερωμένα ή/και παρουσιάζουν μεγάλη
δυσκαμψία στην έκδοση της άδειας αυτής.
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Ωστόσο, η απόκτησή της από τον εξαγωγέα είναι απολύτως απαραίτητη, διότι αυτός στη
συνέχεια θα πρέπει να συντάξει “Δήλωση Προτιμησιακής Καταγωγής”, στο τιμολόγιο, το
δελτίο παράδοσης ή σε άλλο εμπορικό έγγραφο (αλλά όχι στη φορτωτική, καθώς αυτή δεν
εκδίδεται από τον εξαγωγέα). Πρέπει όμως πάνω στο έγγραφο της δήλωσης καταγωγής να γίνεται
λεπτομερής και επακριβής καταγραφή των εμπορευμάτων ώστε να είναι εφικτός ο εντοπισμός και
η αναγνώρισή τους.
Η δήλωση αυτή πρέπει να έχει τη μορφή:
«The exporter of the products covered by this document (customs authorization No…..
(Αναφέρεται ο αριθμός έγκρισης του εξαγωγέα από το τελωνείο)) declares that, except where
otherwise clearly indicated, these products are of …… (αναφέρεται η καταγωγή των προϊόντων)».
Εντούτοις, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή χωρίς να ακολουθηθεί η
ανωτέρω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, καταβάλλεται κανονικά ο εισαγωγικός δασμός (στην
περίπτωση του κρασιού, για παράδειγμα, είναι 15%) και στη συνέχεια, εφόσον υποβληθεί η άδεια
εγκεκριμένου εξαγωγέα συν την δήλωση προτιμησιακής καταγωγής εντός διαστήματος δώδεκα
μηνών, το ποσό αυτό επιστρέφεται. Είναι μια λύση την οποία δεν προκρίνουμε, διότι στη συνέχεια
οι διάφοροι φόροι εντός της Κορεατικής επικράτειας υπολογίζονται επί του 115% της αξίας (αξία
CIF & εισαγωγικός δασμός) και επιβαρύνουν επιπλέον την τελική τιμή του προϊόντος, καθώς
βέβαια η διαφορά του φόρου δεν επιστρέφεται μαζί με τον καταβληθέντα δασμό. Σε κάποιες
περιπτώσεις ωστόσο, αποτελεί μια λύση εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να μην χαλάσει μια
εμπορική συμφωνία και το προϊόν να εισέλθει στην αγορά.
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας, στην τελευταία
αναγνωρίζονται και τυγχάνουν προστασίας 160 ευρωπαϊκές γεωγραφικές ενδείξεις, μεταξύ των
οποίων και οι ελληνικές φέτα, μαστίχα Χίου, ελιές Καλαμάτας, ούζο, κρασί Σάμου και
ρετσίνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί την αναγνώριση επιπλέον 46 γεωγραφικών ενδείξεων,
στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι ελληνικές ελαιόλαδο Καλαμάτας, Λακωνίας και Σητείας
Λασιθίου Κρήτης, Τσίπουρο, Γραβιέρα Κρήτης και Κασέρι.
Για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, από 1ης Φεβρουαρίου του 2015 τέθηκε σε ισχύ
συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης Ευρωπαϊκής Ένωσης – Δημοκρατίας της Κορέας, με την
οποία επιλύθηκαν οριστικά τα προβλήματα που υπήρχαν, καθώς γίνονται πλέον αποδεκτές στην
Κορέα όλες οι νόμιμες πιστοποιήσεις της χώρας μας.
Σε ότι αφορά στα γαλακτοκομικά-τυροκομικά προϊόντα, σύμφωνα με την παράγραφο 9
του παραρτήματος 2-Α-1 της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κορέας,
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προβλέπεται η αδασμολόγητη εισαγωγή συγκεκριμένων ποσοτήτων τυριών (quota), οι οποίες
αρχίζουν από 4.560 τόνους για το πρώτο έτος και αυξάνονται σταδιακά, φτάνοντας τους 5.444
τόνους για το 2018. Για τις εισαγόμενες ποσότητες πέραν της ανωτέρω ποσόστωσης, επιβάλλεται
ο βασικός δασμός του 36%. Από το δέκατο έκτο έτος (2027) και μετά μηδενίζονται οι δασμοί και
το σύνολο των εισαγωγών θα γίνεται χωρίς δασμούς.
Οι ελληνικές επιχειρήσεις που θα θελήσουν να εξάγουν για πρώτη φορά γαλακτοκομικάτυροκομικά προϊόντα στην Κορέα, πρέπει να ακολουθήσουν την διαδικασία έγκρισής τους από το
Ministry of Food and Drug Safety (MFDS). Απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού παστερίωσης
και υγειονομικού πιστοποιητικού (Health Certificate). Tο αίτημα της επιχείρησης υποβάλλεται
στο Ελληνικό Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) και τα πιστοποιητικά
που θα εκδοθούν στη συνέχεια αποστέλλονται από την Ελληνική επιχείρηση στο Γραφείο ΟΕΥ
Πρεσβείας Σεούλ, το οποίο τα διαβιβάζει στο MFDS, προκειμένου να εγκριθεί η εισαγωγή των
προϊόντων. Τονίζουμε ξανά ότι η διαδικασία αυτή θα πρέπει να ακολουθηθεί μία μόνο φορά,
πριν την πρώτη εξαγωγή των προϊόντων.
Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρίες παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με το ΥΠΑΑΤ,
Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Αλιευμάτων, Γάλακτος και Λοιπών Τροφίμων
Ζωικής

Προέλευσης,

κυρία

Εύη

Χατζηγιαννακού,

τηλ.

(210)

2125770,

email

echatzigian@minagric.gr.
Επιπρόσθετα, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα συστατικά του προϊόντος, και κυρίως
στα πρόσθετα, όπως συντηρητικά, χρωστικές ύλες και ενισχυτικά γεύσης, καθώς στην Κορέα η
νομοθεσία είναι εξαιρετικά ανελαστική και επιβάλλονται πολύ αυστηροί έλεγχοι. Εφόσον έχει
οποιαδήποτε αμφιβολία, ο Έλληνας επιχειρηματίας θα πρέπει να συνεννοηθεί εκ των προτέρων
με τον Κορεάτη εισαγωγέα του. Ταυτόχρονα, αξίζει τον κόπο να έχει υπόψη του και τον Κώδικα
Τροφίμων της Νοτίου Κορέας, ο οποίος βρίσκεται αναρτημένος στην αγγλική γλώσσα στον
σύνδεσμο
www.mfds.go.kr/eng/eng/index.do?nMenuCode=120&page=2&mode=view&boardSeq=69982.
Η εισαγωγή και εμπορία καλλυντικών στην Νότιο Κορέα υπάγεται στην αρμοδιότητα του
Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), χωρίζονται δε σε δύο κατηγορίες: Λειτουργικά
Καλλυντικά (Functional Cosmetics), τα οποία περιλαμβάνουν τα προϊόντα λεύκανσης,
αντιρυτιδικά, αντιηλιακά, αποτριχωτικά, κατά της τριχόπτωσης, για ανταύγειες μαλλιών
(decapage), κατά της ακμής και συνδυασμοί αυτών. Για τα προϊόντα αυτά απαιτείται έλεγχος και
προέγκριση κυκλοφορίας στην αγορά από το MFDS, μια διαδικασία που διαρκεί 60 εργάσιμες
ημέρες (3 μήνες). Ο εισαγωγέας απευθύνει σχετικό αίτημα στο MFDS, υποβάλλοντας τα
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συστατικά του προϊόντος, την μέθοδο παρασκευής και τα δεδομένα των κλινικών δοκιμών που
έγιναν στο εξωτερικό. Για τα λοιπά, Κανονικά Καλλυντικά (Regular Cosmetics), η διαδικασία
είναι απλοποιημένη και έχει ανατεθεί από το MFDS στην Ένωση Φαρμακευτικών Εμπόρων
Κορέας (Korea Pharmaceutical Traders Association). Ο ενδιαφερόμενος εισαγωγέας υποβάλλει
αίτηση έγκρισης κυκλοφορίας του προϊόντος, η οποία συνοδεύεται από πλήρη κατάλογο των
συστατικών του και την μέθοδο παρασκευής του, λαμβάνει δε την απάντηση σε 3-4 εργάσιμες
ημέρες.
Όταν αποστέλλονται δείγματα προς ενδιαφερόμενη Κορεατική εταιρεία, προκειμένου να
εκτελωνιστούν χωρίς προβλήματα θα πρέπει στην φορτωτική να αναγράφεται λεπτομερώς το
περιεχόμενο, η ποσότητα και μια συμβολική αξία. Για παράδειγμα:
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ (COMMERCIAL SAMPLES)
Περιγραφή
Βαζάκια Ελιάς

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

300 gr

3

0,01 ευρώ

Πλαστικά μπουκάλια ελαιολάδου 500 ml

5

0,01 ευρώ

Ως συνολική αξία περιεχομένου προτείνεται η αναγραφή UNDER VALUE.

Σε περίπτωση επίσκεψης στην Κορέα με εμπορικά δείγματα, συνιστάται θερμά η
προηγούμενη έκδοση CARNET ATA από το οικείο Επιμελητήριο.
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3. Προϊόντα ελληνικού ενδιαφέροντος.
Α. Ελαιόλαδο.
Η αγορά βρωσίμων ελαιολάδων της Κορέας κυριαρχείται κυρίως από το αραβοσιτέλαιο και
το σογιέλαιο. Στη Νότιο Κορέα δεν υπάρχει εγχώρια παραγωγή ελαιολάδου και η κατανάλωση
τροφοδοτείται αποκλειστικά από τις εισαγωγές.
Οι εισαγωγές ελαιολάδου σημείωσαν ραγδαία άνοδο κατά την περίοδο 2000 - 2005, όταν
έφτασαν στο ύψος ρεκόρ των 96,5 εκατ. δολ. ΗΠΑ για το εξαιρετικά παρθένο και των 17,3 εκατ.
δολ. ΗΠΑ για τα λοιπά ελαιόλαδα. Έκτοτε σημειώθηκε σταδιακή αποκλιμάκωση με αποτέλεσμα
η αξία των εισαγωγών το 2009 να διαμορφωθεί σε 26 εκ. δολ. ΗΠΑ για το εξαιρετικά παρθένο και
σε 6 εκ. δολ. ΗΠΑ για τα λοιπά ελαιόλαδα. Στη συνέχεια παρατηρείται μια σταδιακή –αλλά,
προφανώς, πιο βιώσιμη- ανάκαμψη με αποτέλεσμα το 2017 η αξία των εισαγωγών να φτάσει τα
56,8 εκ. δολ. ΗΠΑ για το εξαιρετικά παρθένο και τα 8,9 εκ. δολ. ΗΠΑ για τα λοιπά ελαιόλαδα.
Οι λόγοι που οδήγησαν σε απότομη άνοδο των εισαγωγών ελαιολάδου σχετίζονται κυρίως
με την προβολή που δόθηκε στα οφέλη που παρουσιάζει η κατανάλωσή του για την ανθρώπινη
υγεία. Άλλοι παράγοντες ήταν η αύξηση του αριθμού των δυτικών εστιατορίων, και κυρίως των
ιταλικών, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου και η πραγματοποίηση περισσότερων ταξιδιών στο
εξωτερικό με αποτέλεσμα να καταστεί η κορεατική κοινωνία πιο ανοικτή σε νέες γευστικές
εμπειρίες. Σημαντικό ρόλο στην αγορά έχουν επίσης τα επιχειρηματικά δώρα, όπου βεβαίως η
ποιότητα και η πρωτοτυπία της συσκευασίας ενέχουν ρόλο-κλειδί.
Όμως, σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας, ο οποίος και οδήγησε στην αποκλιμάκωση των
εισαγωγών, είναι η ασυμβατότητά του ελαιολάδου με την κορεατική κουζίνα και διατροφή. Ως
αποτέλεσμα, το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης γίνεται από εστιατόρια δυτικής κουζίνας, ενώ
η οικιακή κατανάλωση είναι περιορισμένη και απευθύνεται σε πολύ μικρό τμήμα του πληθυσμού.
Στην Κορέα το ελαιόλαδο εξακολουθεί να θεωρείται ως ένα εξωτικό είδος και όχι ως βασικό
τρόφιμο, αντίθετα με την Ελλάδα και τις δυτικές χώρες. Εννοείται ότι η κατάσταση αυτή ισχύει σε
ακόμη μεγαλύτερο βαθμό για τις επιτραπέζιες ελιές.
Συνολικά, χάρη στην άποψη που έχει ευρέως εδραιωθεί μεταξύ των Κορεατών για τις
ευεργετικές ιδιότητες του ελαιολάδου, αλλά και στη σταδιακή διείσδυση δυτικών καταναλωτικών
προτύπων, αναμένεται ότι η κατανάλωση του προϊόντος θα διατηρήσει και στο προσεχές μέλλον
την ήπια ανοδική της τάση.
Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ν. Κορέας, τα τελευταία χρόνια οι
εισαγωγές λοιπών (μη παρθένων) ελαιολάδων έχουν ως εξής:
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Λοιπά Ελαιόλαδα (Δασμολογική Κλάση 150990)
Έτος

Αξία σε εκ. δολ. ΗΠΑ

Ποσότητα (τόνοι)

Αξία ($ CIF/kg)

2008

4,9

1.129

4,34

2009

6

1.989

3,02

2010

5,4

1.701

2,71

2011

8,9

2.796

3,18

2012

5,1

1.325

3,85

2013

5

1.067

4,69

2014

5,6

1.360

4,12

2015

6

1.422

4,22

2016

6,4

1.606

3,99

2017

8,9

1.921

4,63

Κορεατικές Εισαγωγές Μη Εξαιρετικά Παρθένου
Ελαιολάδου

εκαρομμύρια $ ΗΠΑ

8.9

6
4.9

2008

2009

5.4

2010

2011

8.9

5.1

5

2012

2013

5.6

2014

6

2015

6.4

2016

2017

Οι εξαγωγές λοιπών (μη εξαιρετικά παρθένων) ελαιολάδων από την χώρα μας προς την Νότιο
Κορέα είναι απειροελάχιστες έως μηδενικές. Κυριότεροι προμηθευτές της Νοτίου Κορέας στην
κλάση αυτή είναι η Ισπανία (1.318 τόνοι/5,8 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 65% της αξίας των εισαγωγών), η
Ιταλία (291 τόνοι/1,8 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 20% της αξίας των εισαγωγών) και η Τουρκία (279 τόνοι/1
εκ. δολ. ΗΠΑ ή 11,2% της αξίας των εισαγωγών).
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Σε ότι αφορά στις εισαγωγές εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, το οποίο συγκεντρώνει το
ελληνικό ενδιαφέρον, η κατάσταση διαμορφώθηκε ως ακολούθως:
Εξαιρετικά Παρθένο Ελαιόλαδο (Δασμολογική Κλάση 150910)
Έτος

Αξία σε εκ. δολ. ΗΠΑ

Ποσότητα (τόνοι)

Αξία ($ CIF/kg)

2008

44,6

9.845

4,53

2009

26

7.300

3,56

2010

31,7

9.616

3,30

2011

35,9

10.594

3,38

2012

27,8

8.527

3,26

2013

38,4

9.068

4,24

2014

51,6

13.520

3,81

2015

48,2

10.737

4,49

2016

52,9

12.262

4,31

2017

56,8

10.939

5,19

Κορεατικές Εισαγωγές Εξαιρετικά Παρθένου
Ελαιολάδου
56.8
52.9

51.6
εκατομμύρια $ ΗΠΑ

48.2
44.6

38.4

35.9
31.7
27.8

26

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Σε ότι αφορά τους προμηθευτές εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου της Νοτίου Κορέας,
κυρίαρχη είναι η θέση της Ισπανίας, η οποία, κατά το 2017, κάλυψε τα τρία τέταρτα των
εισαχθέντων ποσοτήτων (8.700 τόνοι) και της αξίας των εισαγωγών (42,5 εκ. δολάρια ΗΠΑ).
Ακολουθούν η Ιταλία (1.888 τόνοι/11,9 εκ. δολ. ΗΠΑ ή 21% της αξίας των εισαγωγών), η
Ελλάδα (105 τόνοι/743 χιλ. δολ. ΗΠΑ ή 1,3% της αξίας των εισαγωγών), η Τουρκία (160
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τόνοι/687 χιλ. δολ. ΗΠΑ ή 1,2% της αξίας των εισαγωγών), η Παλαιστινιακή Αρχή/PLO (17
τόνοι/283 χιλ. δολ. ΗΠΑ ή 0,5% της αξίας των εισαγωγών) και η Γαλλία (16 τόνοι/229 χιλ.
δολ. ΗΠΑ ή 0,4% της αξίας των εισαγωγών).

Προμηθευτές Εξαιρετικά Παρθένου
Ελαιολάδου Νοτίου Κορέας 2017
Ελλάδα
1.3%

Τουρκία
1.2%

Ιταλία
21%

Ισπανία
Ιταλία
Ελλάδα
Τουρκία

Ισπανία
74.8%

Στη συνέχεια, εφόσον αναλύσουμε την ποιότητα (αλλά και ανταγωνιστικότητα) του
προϊόντος της Ελλάδας και των κύριων ανταγωνιστριών χωρών, με βάση τον καλύτερο δείκτη
που διαθέτουμε, την αξία CIF σε δολ. ΗΠΑ/κιλό εισαγόμενου προϊόντος, προηγείται η χώρα
μας με 7,05 $/kg και ακολουθούν η Ιταλία με 6,31 $/kg, η Ισπανία με 4,89 $/kg και η Τουρκία
με 4,28 $/kg.

Δείκτης Ποιότητας & Ανταγωνιστικότητας
(αξία CIF $ ΗΠΑ/kg)
7.05
6.31
4.89
4.28

Ισπανία

Ιταλία

Ελλάδα

Τουρκία
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Οι ελληνικές εξαγωγές ελαιολάδου στην Κορέα άρχισαν ουσιαστικά από το έτος 2000 και
ακολούθησαν ανοδική τάση. Πρόσφατα, υπάρχει αξιόλογο ενδιαφέρον για το ελληνικό ελαιόλαδο
και οι εξαγωγές του αυξήθηκαν πιο γρήγορα από την άνοδο της κατανάλωσης του προϊόντος, με
αποτέλεσμα την αύξηση του μεριδίου μας στην αγορά, το οποίο παραμένει ωστόσο περιορισμένο.
Η ποσότητα του εξαχθέντος ελληνικού ελαιολάδου κατά την τελευταία πενταετία κυμάνθηκε
μεταξύ 100 και 200 τόνων και η αξία του μεταξύ 587 χιλιάδων και 1,2 εκατομμυρίου δολαρίων
ΗΠΑ. Ο πολύ σημαντικός για εμάς δείκτης της αξίας ανά κιλό (διότι, σε συνδυασμό με την αύξηση
των εξαγωγών, καταδεικνύει την εικόνα του ελληνικού προϊόντος στην εδώ αγορά) αυξήθηκε αργά
αλλά σταθερά, από 2,4 δολ. ΗΠΑ/κιλό το 2001 σε 7,05 δολ. ΗΠΑ/κιλό το 2017.
Προκειμένου να σταθεροποιηθεί και να ενισχυθεί η παρουσία του ελληνικού ελαιολάδου
στην αγορά της Νοτίου Κορέας, προτείνεται η κατάρτιση και εφαρμογή ενός μεσοπρόθεσμου
προγράμματος προβολής και προώθησης ανάλογο με εκείνο του ελληνικού κρασιού.

ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
(ΑΞΙΑ CIF $ ΗΠΑ/KG)
8

6

$ ΗΠΑ/kg

5.65

5.55

5
3.57

3

5.65
6.04

6.17

5.43

4.42

4

2

7.05

6.83

7

5
4.18

4.2

4.68

4.45

3.1
2.4

1
0
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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Η στατιστική εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου προς την
Κορέα έχει ως εξής:
Ελληνικές Εξαγωγές Εξαιρετικά Παρθένου Ελαιόλαδου (Κλάση 150910)
προς την Νότιο Κορέα
Έτος

Αξία σε δολ. ΗΠΑ

Ποσότητα (τόνοι)

Αξία ($ CIF/kg)

2000

2.000

0,3

6,17

2001

56.000

23,2

2,40

2002

53.000

14,8

3,57

2003

372.000

109

3,41

2004

824.000

186,3

4,42

2005

914.000

218,6

4,18

2006

546.000

129,9

4,20

2007

779.000

155,7

5

2008

651.000

117,3

5,55

2009

531.000

113,4

4,68

2010

438.000

77,6

5,65

2011

569.000

100,6

5,65

2012

447.000

100,4

4,45

2013

587.000

108,1

5,43

2014

771.000

112,9

6,83

2015

1.209.000

200,2

6,04

2016

934.000

151,4

6,17

2017

743.000

105,3

7,05
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Το Γραφείο ΟΕΥ Σεούλ διαθέτει ενημερωμένους καταλόγους κορεατικών εταιρειών
εισαγωγής και διανομής ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών, οι οποίοι βρίσκονται στην διάθεση
κάθε ενδιαφερόμενης ελληνικής επιχείρησης.

Β. Κρασί.
Η επιτυχία του προγράμματος προβολής και προώθησης ελληνικού κρασιού στην Νότιο
Κορέα, το οποίο υλοποιεί κατά τα τελευταία έτη το Enterprise Greece πιστοποιείται απλά από την
ύπαρξη του προϊόντος στην αγορά της χώρας.
Χαρακτηριστικά, η αξία CIF των ελληνικών εξαγωγών κρασιού προς την Ν. Κορέα το 2013
ήταν μόλις 5.000 δολλάρια ΗΠΑ, δηλαδή ουσιαστικά ανύπαρκτες, ενώ το 2016 έφτασαν τις
145.000 δολλάρια για να σημειώσουν διορθωτική κάμψη κατά το 2017 (εκτιμούνται περί τα
120.000 δολλάρια).
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Εξέλιξη Εξαγωγών Ελληνικού Κρασιού στη Ν. Κορέα,
2013-2017
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Στην κορεατική αγορά, υπάρχουν σήμερα δεκάδες ετικέτες ποιοτικού ελληνικού κρασιού
από αρκετά οινοποιεία, ενώ εκπροσωπούνται τόσο οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς όσο και πολλοί
μικρότεροι παραγωγοί. Παρότι η άνοδος των εξαγωγών μας κατά την τελευταία πενταετία υπήρξε
εμφανώς θεαματική, σε μεγάλο βαθμό λόγω και της προωθητικής προσπάθειας του Enterprise
Greece, σημαντικό ρόλο έχει επίσης διαδραματίσει η σχεδόν ανύπαρκτη βάση των εξαγωγών μας
κατά το 2013. Σε κάθε περίπτωση, υπό την αντίθετη οπτική γωνία, χωρίς τις προσπάθειες του
Enterprise Greece σήμερα δεν θα υπήρχε ουσιαστικά ελληνικό κρασί στην Νότιο Κορέα.
Από εδώ και στο εξής, δεν θα πρέπει να αναμένεται ραγδαία, αλλά μάλλον σταδιακή
πρόοδος, με περιστασιακές διορθώσεις. Η επιτυχής προσέγγιση της αγοράς της Νοτίου Κορέας
προϋποθέτει υπομονή και επιμονή, μεσο-μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, συνεχή αποτίμηση
αποτελεσμάτων και στενή συνεργασία με το Γραφείο ΟΕΥ και τους εισαγωγείς.
Το κύκλωμα διανομής του ελληνικού κρασιού στην Νότιο Κορέα εξακολουθεί να είναι
περιορισμένο, πλην όμως έχει πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προς τα εμπρός, όπως η
παρουσία στις κάβες σημαντικών πολυκαταστημάτων (Lotte) και αλυσίδων εξειδικευμένων
καταστημάτων (Wine & More του ομίλου Shinsegae). Σε γενικές γραμμές, το ένα τρίτο του
εισαχθέντος ελληνικού κρασιού κατευθύνεται προς επιχειρηματικά δώρα, ένα τρίτο προς τους
οινικούς καταλόγους εστιατορίων και ένα τρίτο προς τη λιανική πώληση. Έως το 2016, το
ελληνικό κρασί εισαγόταν στη χώρα από δύο μόνο εταιρείες αλλά το πρόγραμμα πρόσκλησης
αγοραστών στην Ελλάδα κατά το 2017 πρόσθεσε δύο ακόμη εισαγωγείς.
Από την άλλη πλευρά, το πρόγραμμα δράσης του Enterprise Greece για την Νότιο Κορέα
επέτυχε και σημαντικά ποιοτικά αποτελέσματα. Έως και το 2014 δεν υπήρχε καμία απολύτως
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γνώση για το προϊόν τόσο στους επαγγελματίες όσο και στο αγοραστικό κοινό, ενώ πλέον είναι
ευδιάκριτος ο σχηματισμός της εικόνας ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας, με πλούσια ιστορία
και μοναδικά γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά (country brand & product image). Η επιτυχία αυτή
δύναται να αποτυπωθεί ποσοτικά μέσω της αποτίμησης της μέσης αξίας μιας εισαγόμενης φιάλης
ελληνικού κρασιού σε σχέση με τον ανταγωνισμό κατά το 2017:

Μέση αξία εισαγόμενης φιάλης οίνου 2017
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Στο πλαίσιο του προωθητικού αυτού προγράμματος, πραγματοποιήθηκε με πολύ αξιόλογη
επιτυχία στην Σεούλ στις 29-30 Μαΐου τ.ε. εκδήλωση προβολής και προώθησης του ελληνικού
κρασιού. Η διοργάνωση της εν λόγω δράσης έγινε από το Enterprise Greece με τη συνεργασία του
έγκριτου και εξειδικευμένου οινικού περιοδικού Wine Review και του Γραφείου ΟΕΥ Πρεσβείας
Σεούλ. Καθώς δεν κατέστη εφικτό να χρηματοδοτηθούν για το 2018 οι δράσεις του προγράμματος
προβολής και προώθησης ελληνικού οίνου στην Κορέα από το ΥΠ.Α.Α.Τ., το κόστος καλύφθηκε
εξολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Enterprise Greece.
Στο πλαίσιο αυτό, έλαβαν χώρα στις 29 Μαΐου στο ξενοδοχείο JW Marriott Dongdaemun:


Ένα πρωινό Master Class για το λευκό και ένα απογευματινό για το κόκκινο κρασί,
διάρκειας δύο ωρών έκαστο, τα οποία παρουσίασε με τον γνωστό, χαρισματικό του
τρόπο ο Master of Wine κ. Κωνσταντίνος Λαζαράκης και παρακολούθησαν με
εξαιρετικό ενδιαφέρον περί τους 130 συνολικά επαγγελματίες του χώρου (εισαγωγείς
διανομείς, μεγάλοι αγοραστές, εκπρόσωποι εντύπων και ψηφιακών μέσων ενημέρωσης,
καθώς και εκπαιδευτές οίνου). Τα σεμινάρια προλόγισε ο υπογράφων.
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Παράλληλη ελεύθερη γευσιγνωσία ελληνικού οίνου. Για πρώτη φορά, τέσσερις
εισαγωγείς ελληνικού οίνου στην Κορέα παρουσίασαν τις ετικέτες που εκπροσωπούν,
ενώ

έγινε

γευσιγνωσία

από

εξειδικευμένους

Κορεάτες

ετικετών

που

δεν

εκπροσωπούνται ακόμη στην αγορά της Κορέας. Ο κύριος Γιάννης Λάμπρου,
παραγωγός των οργανικών οίνων Μεθυμναίος ήταν παρών και παρουσίασε ο ίδιος τα
προϊόντα

του,

πραγματοποιώντας

προχωρημένες

συζητήσεις

με

Κορεάτες

επιχειρηματίες για την εξαγωγή των προϊόντων του στην εδώ αγορά.


Παροχή γεύματος σε συνδυασμό με γευσιγνωσία κρασιού προς το σύνολο των
καλεσμένων στα Master Classes και στην ελεύθερη γευσιγνωσία, καθώς και σε
εξέχοντες προσκεκλημένους της Πρεσβείας

Επιπλέον, στις 30 Μαΐου παρετέθη επίσημο γεύμα με συνοδεία επιλεγμένων ελληνικών
κρασιών, στο οποίο παρακάθησαν εξέχοντες εισαγωγείς, αγοραστές και γευσιγνώστες οίνου.
Η συνολική μας εντύπωση είναι ότι η ανωτέρω δράση έχει εξελιχθεί διαχρονικά και αποτελεί
πλέον μια κατασταλαγμένη, συμπαγή και ουσιαστική εκδήλωση προώθησης του ελληνικού
κρασιού στην Κορέα. Προκειμένου οι εκδηλώσεις αυτές να παρουσιάσουν πιο απτά
αποτελέσματα, είναι απολύτως απαραίτητο να είναι παρούσες περισσότερες ελληνικές
οινοποιητικές επιχειρήσεις ώστε να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους όπως μόνο εκείνες ξέρουν.
Η απουσία τους μεταφέρει ένα μη θετικό μήνυμα προς τις Κορεατικές επιχειρήσεις του κλάδου,
ώστε η στρατηγική πρόσκλησης εισαγωγέων, εμπόρων και μεγάλων αγοραστών χάνει ένα μεγάλο
μέρος του νοήματός της, καθώς είναι σχεδόν αδύνατο να κλειστεί συμφωνία για ετικέτα που δεν
την παρουσιάζει ο παραγωγός της.
Σε ότι αφορά στη συνολική αποτελεσματικότητα του προγράμματος προβολής και
προώθησης του ελληνικού κρασιού στην Κορέα, είναι βέβαια γεγονός ότι αυτή τη στιγμή το
κόστος του είναι ακριβό σε σχέση με το αποτέλεσμα (εξαγωγές περί τα 120.000 δολάρια ΗΠΑ το
2017). Ωστόσο, οι εξαγωγές μας ήταν ουσιαστικά ανύπαρκτες πριν την υλοποίηση του
προωθητικού προγράμματος και, αν και οι εξαγωγές μας παρουσιάζουν αύξηση της τάξης του
87% κατά το πρώτο πεντάμηνο του 2018, θα πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη μας ότι τα
προωθητικά προγράμματα στις χώρες της Άπω Ανατολής, της Κορέας βέβαια μη εξαιρουμένης,
πρέπει να έχουν διάρκεια προκειμένου να αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Είναι κατά
συνέπεια ιδιαίτερα σημαντική ή έγκαιρη έγκριση και εκταμίευση από το ΥΠ.Α.Α.Τ. των
κονδυλίων για τις προωθητικές ενέργειες που αφορούν το ελληνικό κρασί στην Κορέα κατά το
2019 ώστε να μην απωλεσθεί το momentum του προϊόντος σε μία σημαντική και πολλά
υποσχόμενη αγορά-στόχο. Ακόμη, δεν αποτελεί προφανώς βέλτιστη πρακτική η συγκέντρωση
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όλων των δράσεων στο πρώτο εξάμηνο του ημερολογιακού έτους και η απουσία μας στο δεύτερο,
κρίσιμο, εξάμηνο που οδηγεί στην έντονη αγοραστική κίνηση των εορτών του τέλους του έτους.
Το κρασί είναι ένα πολύ σημαντικό προϊόν για την εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό,
καθώς μάλιστα το ακόμη αδύναμο προφίλ μας (weak country branding) συνεχίζει να αποτελεί το
υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα των ελληνικών εξαγωγών, ιδίως σε τόσο αναπτυγμένες και απαιτητικές
αγορές όσο της Κορέας. Καθώς οι πόροι για την προώθηση των προϊόντων μας και την βελτίωση
του ελληνικού brand είναι καταφανώς περιορισμένοι, πιστεύουμε ότι ακριβά προγράμματα, όπως
αυτό του κρασιού, θα πρέπει να συνδυάζονται με την επιπλέον προβολή τόσο της ελληνικής
γαστρονομίας και των επώνυμων προϊόντων της όσο και του τουριστικού μας προϊόντος. Η
προβολή των επιπλέον κλάδων θα έχει ως τελικό αποτέλεσμα την αναβάθμιση του συνολικού
παραγωγικού προφίλ της χώρας μας με αυτονόητα θετικά αποτελέσματα για όλα τα προϊόντα της.
Η πραγματική απογείωση του ελληνικού κρασιού στην Κορεατική αγορά αναμένεται να
λάβει χώρα όταν εμπλακούν πλέον ενεργά στη διανομή του μεγάλοι όμιλοι εταιρειών, οι οποίοι
ελέγχουν πολυεπίπεδα την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα. Η επίτευξη όμως του στόχου
αυτού, όπως προαναφέραμε, αποτελεί μια αργή διαδικασία, η οποία προϋποθέτει απόλυτα τη
συνέπεια της πολιτικής προβολής και προώθησης του προϊόντος σε βάθος χρόνου.

Γ. Γούνες και Γουνοδέρματα.
Η Νότιος Κορέα είναι μια πολύ σημαντική αγορά για την ελληνική γούνα, καθώς υφίσταται
μεγάλη αγοραστική δύναμη και αξιόλογη ζήτηση, ενώ πλέον η Κορέα έχει σχεδόν αποσυρθεί από
τον τομέα της παραγωγής. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Γούνας Κορέας, το μέγεθος της
αγοράς εκτιμάται σε 1 δις δολάρια ΗΠΑ, εκ των οποίων τα 470 εκ. δολάρια αφορούν ενδύματα
και τα λοιπά γούνινα αξεσουάρ.
Υπάρχουν τρεις βασικές δασμολογικές κλάσεις σε ότι αφορούν στα προϊόντα γούνας, οι
4301 (ακατέργαστα γουνοδέρματα), 4302 (κατεργασμένα γουνοδέρματα) και 4303 (ενδύματα και
αξεσουάρ γούνας). Από αυτές, ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την χώρα μας παρουσιάζουν τα
κατεργασμένα γουνοδέρματα και τα γούνινα ενδύματα & αξεσουάρ.
Κλάση 4301 – Ακατέργαστα γουνοδέρματα: Η Νότιος Κορέα εισήγαγε το 2017 προϊόντα
συνολικής αξίας 107 εκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ, τα οποία επιμερίσθηκαν σε γουνοδέρματα
mink (81,5%), γουνοδέρματα αλεπούς (16,7%) και λοιπά γουνοδέρματα (1,7%). Κυριότεροι
προμηθευτές της Κορέας είναι η Φινλανδία (31 εκ. δολ.), η Δανία (31 εκ. δολ.), οι Η.Π.Α. (29,4
εκ. δολ.) και ο Καναδάς (15,6 εκ. δολ.). Η χώρα μας κατά το 20417 εξήγαγε προς την Νότιο Κορέα
ακατέργαστα γουνοδέρματα αξίας μόλις 27.000 δολλαρίων ΗΠΑ.
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Πορεία Ελληνικών Εξαγωγών Ακατέργαστων
Δερμάτων (σε δολ. ΗΠΑ)
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ
ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΚΟΡΕΑΣ, 2017
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Κλάση 4302 – Κατεργασμένα γουνοδέρματα: Η Νότιος Κορέα εισήγαγε το 2017 προϊόντα
συνολικής αξίας 63,7 εκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ, τα οποία επιμερίσθηκαν σε γουνοδέρματα
scrap (51,1%), γουνοδέρματα mink (9,9%), και λοιπά γουνοδέρματα (39%). Κυριότεροι
προμηθευτές της Κορέας είναι η Κίνα (34,9 εκ. δολ.), η Τουρκία (7,1 εκ. δολ.), η Ισπανία (4,1 εκ.
δολ.) και η Φινλανδία (3,6 εκ. δολ.). Η χώρα μας κατά το 20417 εξήγαγε προς την Νότιο Κορέα
κατεργασμένα γουνοδέρματα αξίας 1,5 εκατομμυρίου δολλαρίων ΗΠΑ.

Embassy of Greece in Seoul – Office for Economic & Commercial Affairs
15th Fl. Hanwha Bldg., 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 04541, Republic of Korea

Πορεία Ελληνικών Εξαγωγών Κατεργασμένων
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΔΕΡΜΑΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ
ΚΟΡΕΑΣ, 2017
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Κλάση 4303 – Ενδύματα και αξεσουάρ γούνας: Η Νότιος Κορέα εισήγαγε το 2017 προϊόντα
συνολικής αξίας 107,4 εκατομμυρίων δολλαρίων ΗΠΑ, τα οποία επιμερίσθηκαν σε ενδύματα
mink (40%), ενδύματα αλεπούς (6,7%), ενδύματα κουνελιού (5,4%) και λοιπά ενδύματα (47,9%).
Κυριότεροι προμηθευτές της Κορέας είναι η Κίνα (56,5 εκ. δολ.), η Ιταλία (29 εκ. δολ.), η Γαλλία
(9,6 εκ. δολ.), η Τουρκία (4,1 εκ. δολ.), η Ελλάδα (1,7 εκ. δολ.) και η Γερμανία (1,4 εκ. δολ.)

Πορεία ελληνικών εξαγωγών ενδυμάτων και αξεσουάρ
γούνας (σε δολ. ΗΠΑ)
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΟΥΝΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΚΟΡΕΑΣ, 2017
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Συνολικά, η Ελλάδα εξήγαγε προς την Νότιο Κορέα κατά το 2017 προϊόντα γούνας
συνολικής αξίας 3,28 εκ. δολαρίων ΗΠΑ. Σημειώνουμε εξάλλου ότι για πρώτη φορά κατά το
παρελθόν έτος, οι εξαγωγές μας σε ενδύματα και αξεσουάρ γούνας ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις
εξαγωγές μας σε κατεργασμένα γουνοδέρματα, εξέλιξη που κρίνεται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική.
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Ελληνικές Εξαγωγές Γούνας 2017, σύνολο 3,28 εκ. δολλάρια
Ακατέργαστα
Γουνοδέρματα (4301)
1%

Κατεργασμένα
Γουνοδέρματα (4302)
46%

Ενδύματα & Αξεσουάρ
Γούνας (4303)
53%

Σύσταση Ελληνικών Εξαγωγών Γούνας (σε δολ. ΗΠΑ), 20142017
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Κατεργασμένα Γουνοδέρματα (4302)

Ενδύματα & Αξεσουάρ Γούνας (4303)

Σε γενικές γραμμές, οι εισαγωγές από την Κίνα καλύπτουν το χαμηλό κομμάτι της αγοράς
και, παρά το μεγάλο κομμάτι της αγοράς που καταλαμβάνουν, δεν αποτελούν τον ουσιαστικό
ανταγωνισμό για τα ελληνικά προϊόντα, ο οποίος, στην περίπτωση των ενδυμάτων και αξεσουάρ
γούνας προέρχεται κυρίως από την Ιταλία, την Γαλλία, την Γερμανία, αλλά και την Τουρκία.
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Πιστεύουμε ότι οι εξαγωγές ελληνικής γούνας προς την Νότιο Κορέα παρουσιάζουν
ιδιαίτερα θετικές προοπτικές, με έμφαση στα τελειοποιημένα προϊόντα (ενδύματα και αξεσουάρ)
που παρουσιάζουν και την μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία και περιθώρια κέρδους. Σημειώνουμε
ότι, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κορέα,
η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2011, ο εισαγωγικός δασμός στην Κορέα για όλα τα ευρωπαϊκά
προϊόντα γούνας έχει μηδενιστεί.
Προτείνουμε τα κατωτέρω προκειμένου η πορεία αυτή να στηριχθεί και να ενισχυθεί:


Συνέχιση του προγράμματος προσκλήσεων Κορεατών αγοραστών γούνας του Enterprise
Greece στην Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς και επέκτασή του και στην Fur Excellence
Αθηνών.



Διοργάνωση κοινού εργαστηρίου για Έλληνες και Κορεάτες σχεδιαστές προκειμένου να αναπτυχθούν
μοντέλα προσαρμοσμένα στον κορεατικό σωματότυπο και τις εδώ τρέχουσες σχεδιαστικές τάσεις,
καθώς και εκδήλωσης επίδειξης γουναρικών προς ενίσχυση της εικόνας (brand name) της “Γούνας
Καστοριάς” στην Κορέα.



Στρατηγική επιδίωξη προσέλκυσης Κορεατικών επενδύσεων και κοινοπραξιών στην Ελλάδα
με στόχο την από κοινού ανάπτυξη και συμπαραγωγή μοντέλων, τα οποία οι Κορεάτες
εταίροι θα έχουν κάθε κίνητρο να προωθήσουν, καταρχήν στην αγορά της χώρας τους και,
στη συνέχεια, στην ευρύτερη περιοχή της Άπω Ανατολής, από τη στιγμή που θα έχουν
επενδύσει χρόνο και χρήμα στην παραγωγή και όχι απλώς στην εισαγωγή τους.
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Δ. Κονσέρβες Ροδακίνων.
Οι κονσέρβες ροδακίνων είναι ένα πολύ ενδιαφέρον προϊόν για τη Νότιο Κορέα, καθώς
αρέσει πολύ στο Κορεατικό κοινό και καταναλώνεται ευρέως, ενώ ουσιαστικά δεν υφίσταται
εγχώρια παραγωγή και οι ανάγκες καλύπτονται από τις εισαγωγές. Η Ελλάδα πραγματοποιούσε
αξιόλογες εξαγωγές έως το 2005-2007, αλλά στη συνέχεια δέχτηκε ασφυκτικές πιέσεις από την
Κίνα και την Ταϊλάνδη στο χαμηλό κομμάτι της αγοράς και από τη Ν. Αφρική –κυρίως- και τη
Χιλή στο υψηλό (η χώρα στης Νοτίου Αμερικής μάλιστα συνήψε Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου
με την Κορέα.)
Ελληνικές Εξαγωγές Κονσέρβας Ροδακίνου προς τη Ν. Κορέα
(Δασμολογική Κλάση 200870)
Έτος

Αξία (σε χιλ. $ ΗΠΑ)

Συνολικές εισαγωγές Ν.

Μερίδιο Αγοράς

Κορέας (σε χιλ. $ ΗΠΑ)
2000

999

5.832

17,1%

2001

1.513

6.887

22%

2002

1.938

7.799

24,8%

2003

1.604

6.542

24,5%

2004

1.088

5.440

20 %

2005

1.795

6.365

28,2%

2006

1.618

7.787

20,8%

2007

1.235

9.023

13,7 %

2008

351

7.714

4,6%

2009

113

3.778

3%

2010

52

4.287

1,2%

2011

349

6.315

5,7%

2012

648

7.555

8,6%

2013

1.433

7.696

18,6%

2014

1.112

8.456

13,1%

2015

1.979

8.339

23,7%
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2016

3.355

9.753

34,4%

2017

3.145

10.480

30%

Οι εξαγωγές μας μηδενίστηκαν ουσιαστικά το 2010, αλλά η θέση σε ισχύ της Συμφωνίας
Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Ν. Κορέας τον Ιούλιο του 2011 ανέστρεψε πλήρως την τάση
καθώς προέβλεπε την σταδιακή κατάργηση του υψηλότατου εισαγωγικού δασμού της τάξης του
50% σε 8 ισόποσες δόσεις. Ο εισαγωγικός δασμός μηδενίστηκε τελικά κατά το τρέχον έτος.
Κατά το 2015, η αξία των εξαγωγών μας σημείωσε νέο ιστορικό υψηλό και συνέχισε να
αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς, ξεπερνώντας το 30% των Κορεατικών εισαγωγών. Αξίζει να
σημειωθεί ότι κατά το πρώτο επτάμηνο του 2018, οι εξαγωγές μας σημείωσαν νέα μεγάλη αύξηση
της τάξης του 65,3%, αποσπώντας μερίδιο αγοράς 37,8% και καταλαμβάνοντας πλέον την πρώτη
θέση μεταξύ των προμηθευτών της Νοτίου Κορέας. Η Κίνα ακολουθεί σταθερά πτωτική πορεία,
καθώς δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την Ελλάδα ούτε σε ποιότητα ούτε –πλέον- σε τιμή, καθώς
υποχρεούται να πληρώνει ολόκληρο τον εισαγωγικό δασμό του 50%. Ταυτόχρονα, έχουν
υποχωρήσει πολύ και η Νότιος Αφρική με τη Χιλή, οι οποίες δεν μπορούν να χορηγήσουν τις
ποσότητες που ζητά η Κορεατική αγορά, ενώ υπολείπονται και σε ποιότητα. Πτωτική τάση έχει
αρχίσει να παρουσιάζει μάλιστα και η Ταϊλάνδη.
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Μερίδιο αγοράς ελληνικών εξαγωγών στην κορεατική αγορά
κονσέρβας ροδακίνου
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Οι ελληνικές εξαγωγές κονσέρβας ροδακίνου προς την Κορέα σε σχέση με τον
ανταγωνισμό:

Προμηθευτές Κονσέρβας
Ροδακίνου Νοτίου Κορέας,
2005
Νότια Αφρική

12%
34%

24%

Προμηθευτές Κονσέρβας
Ροδακίνου Νοτίου Κορέας,
2010

Ελλάδα

Κίνα

6%
23%

42%

Κίνα

30%

Ισπανία

Νότια Αφρική
Ταϊλάνδη

29%
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Ισπανία

Προμηθευτές Κονσέρβας
Ροδακίνου Νοτίου Κορέας,
2015
3%

5%

Ταϊλάνδη

37%

25%

Προμηθευτές Κονσέρβας
Ροδακίνου Νοτίου Κορέας,
2018

Κίνα

3%

5%
15%

Ελλάδα

30%

Γαλλία

Ελλάδα
Ταϊλάνδη

41%

36%

Ισπανία

Κίνα
Γαλλία
Η.Π.Α.

Στη Νότιο Κορέα, το προϊόν πωλείται με τη μορφή του private label και στην αγορά
κυριαρχούν οι συσκευασίες των 400 και, δευτερευόντως, των 820 γραμμαρίων. Κυκλοφορούν και
συσκευασίες των 3 και 3,6 κιλών για χρήση εστιατορίου.
Η Ελλάδα έχει όλες τις προϋποθέσεις να κυριαρχήσει στην κορεατική αγορά κονσέρβας
ροδακίνου κατά τα προσεχή χρόνια. Στην πραγματικότητα, το κυριότερο πρόβλημα που
αντιμετωπίζουν σήμερα οι ελληνικές εξαγωγές είναι η έλλειψη επαρκούς αριθμού εισερχόμενων
στην χώρα μας κοντέηνερς (λόγω της οικονομικής κρίσης) για να εξυπηρετήσουν τις εξαγωγικές
μας ανάγκες, καθώς πρόκειται για προϊόν με χαμηλά περιθώρια κέρδους στο οποίο η συνολική
κερδοφορία συναρτάται άμεσα από τον όγκο των εξαγωγών.
Προκειμένου να ισχυροποιηθεί περαιτέρω η θέση μας στην εδώ αγορά, απαιτείται η
δραστηριοποίηση περισσότερων ελληνικών εταιρειών του κλάδου, οι οποίες θα πρέπει να
αποστέλλουν τους διευθυντές εξαγωγών τους στην Κορέα τουλάχιστον δύο φορές ετησίως
προκειμένου να διερευνήσουν την αγορά και να πραγματοποιήσουν στοχευμένες επιχειρηματικές
συναντήσεις με την αρωγή και του Γραφείου ΟΕΥ Σεούλ.
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Ε. Μέλι
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας (Παράρτημα 2Α-1, παράγραφος 10) που τέθηκε σε ισχύ το 2011, ισχύει ποσόστωση εισαγωγής για ευρωπαϊκό
μέλι στην Νότιο Κορέα, η οποία αυξάνεται σταδιακά σε ετήσια βάση. Για το χρονικό διάστημα
7/2018-6/2019, η εν λόγω ποσόστωση ανέρχεται σε 59 τόνους και κατανέμεται σε Κορεατικές
εισαγωγικές εταιρείες μέσω πλειοδοτικής διαδικασίας την οποία διεξάγει ο Οργανισμός Korea
Agrofisheries and Food Trade Corporation (http://www.at.or.kr).
Οι 59 αυτοί τόνοι εισέρχονται στην Κορέα χωρίς εισαγωγικό δασμό. Περαιτέρω, ισχύει
επίσης η ποσόστωση που ορίσθηκε από την Συμφωνία του Γύρου Ουρουγουάης του Π.Ο.Ε. (1995)
και προβλέπει την εισαγωγή 420 τόνων μελιού στην Νότιο Κορέα με εισαγωγικό δασμό 20%
(Minimum Market Access – MMA). Για τις επιπλέον ποσότητες, επιβάλλεται –απαγορευτικόςεισαγωγικός δασμός της τάξης του 243%. Επισημαίνεται ότι, στο πλαίσιο της Συμφωνίας
Ελευθέρου Εμπορίου Η.Π.Α. – Νοτίου Κορέας, οι Η.Π.Α. έχουν ποσόστωση αδασμολόγητης
εξαγωγής μελιού ύψους 239 τόνων για το 2018, η οποία αυξάνεται κατά 3% ετησίως.
Η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικά συμφέροντα σε ότι αφορά στις εξαγωγές μελιού στην Κορέα,
καθώς το 2017 αποτέλεσε τον τέταρτο σημαντικότερο προμηθευτή της παγκοσμίως (665 χιλ. δολ.
ΗΠΑ), μετά τις Η.Π.Α. (4 εκ. δολάρια), την Νέα Ζηλανδία (1,58 εκ. δολάρια) και την Αυστραλία
(982 χιλ. δολάρια). Η χώρα μας, εξάλλου, εξάγει το 90% σχεδόν της ευρωπαϊκής ποσόστωσης
μελιού, καθώς οι μόνες άλλες χώρες που εξήγαν το 2017 –περιορισμένες- ποσότητες μελιού στην
Νότιο Κορέα ήταν η Γερμανία (53 χιλ. δολάρια) και η Αυστρία (36 χιλ. δολάρια).

Εισαγωγές Μελιού (HSC 04.09.00) Νοτίου
Κορέας 2017
Η.Π.Α.

Καναδάς, 6%
Ελλάδα, 9%
Αυστραλία, 13%
Νέα Ζηλανδία,
20%

Νέα Ζηλανδία
Αυστραλία

Η.Π.Α., 51%

Ελλάδα
Καναδάς
Γερμανία
Αυστρία
Βραζιλία
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ΣΤ. Δομικά Υλικά (Μάρμαρα, Προφίλ Αλουμινίου).
I. Μάρμαρα

Η ζήτηση του μαρμάρου ως δομικού υλικού “πολυτελείας” ακολουθεί, όπως είναι φυσικό,
την πορεία του κατασκευαστικού τομέα. Κατά συνέπεια, οι εισαγωγές κατεργασμένου μαρμάρου
(δασμολογικές κλάσεις 680221 και 680291) της Νοτίου Κορέας αυξήθηκαν από 50,8 εκ. δολ.
ΗΠΑ το 2001 σε 237,3 εκ. δολ. ΗΠΑ κατά το 2008. Στη συνέχεια, λόγω της κρίσης του
κατασκευαστικού τομέα, ο οποίος επλήγη από την υπερπροσφορά νεόκτιστων διαμερισμάτων και
την υπερχρέωση των νοικοκυριών, σημείωσαν κάμψη για να διαμορφωθούν το 2015 σε 92,1 εκ.
δολ. ΗΠΑ. Η εκ νέου αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας κατά την τελευταία τριετία
οδήγησε σε αύξηση των εισαγωγών μαρμάρων σε 127,4 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2017.
Αντίθετα, η διακύμανση των ελληνικών εξαγωγών κατεργασμένου μαρμάρου δεν υπήρξε
τόσο ακραία, καθώς επηρεάστηκαν περισσότερο από τη σύναψη συγκεκριμένων συμβολαίων
προμήθειας για έργα κορεατικών κατασκευαστικών εταιριών στην Κορέα ή σε τρίτες χώρες.
Σημειωτέον ότι οι κορεατικές κατασκευαστικές επιχειρήσεις πολύ σπάνια εισάγουν οι ίδιες
μάρμαρα, καθώς προτιμούν να τα προμηθεύονται από εγχώριους εισαγωγείς και διανομείς.
Το μερίδιο αγοράς του ελληνικού κατεργασμένου μαρμάρου στην εδώ αγορά ήταν 4,6% το
2014 (ιστορικό υψηλό) και 3,5% το 2017. Ο ανταγωνισμός προέρχεται πρωτίστως, στην
δασμολογική κλάση 680221 από την Κίνα, το Ομάν, την Ιταλία, την Αίγυπτο και την Τουρκία,
ενώ στην δασμολογική κλάση 680291 από την Κίνα, την Ιταλία, το Ομάν, την Αίγυπτο, το
Πακιστάν και την Τουρκία. Σαφώς και το ελληνικό μάρμαρο διαθέτει αξιόλογες προοπτικές στην
κορεατική αγορά αλλά απαιτείται πιο έντονη δραστηριοποίηση των ελληνικών εξαγωγικών
εταιρειών και προσοχή στη συμμόρφωση προς τις κορεατικές προδιαγραφές.
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας, οι εισαγωγές
ακατέργαστου μαρμάρου πραγματοποιούνται αδασμολόγητα ενώ το κατεργασμένο επιβαρύνεται
με εισαγωγικό δασμό της τάξης του 5%.
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Εισαγωγές Κατεργασμένου Μαρμάρου Νοτίου Κορέας,
HSC 680221 & 680291
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Προμηθευτές Επεξεργασμένων Μαρμάρων Νοτίου Κορέας

HS 680221 - ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 2017
Κίνα

Ομάν

Ιταλία

Ελλάδα

Αίγυπτος

Ινδονησία

Τουρκία

3,7% 2,3%
4,9%
5,2%

45,3%

14%

16,4%
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2016

2017

HS 680291 - ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 2017
Κίνα

Ιταλία

Ομάν

Ελλάδα

Πακιστάν

Τουρκία

Αίγυπτος

4,6% 4%
5,5%
6,6%

16,9%

64,8%

26%

Οι εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου της Νοτίου Κορέας είναι πολύ πιο περιορισμένες
(2,15 εκ. δολ. ΗΠΑ το 2017) και ακολούθησαν, σε γενικές γραμμές, την πορεία των
κατεργασμένων μαρμάρων. Οι εξαγωγές μας σε ακατέργαστα μάρμαρα είναι επίσης πολύ χαμηλές
και παρουσιάζουν διαχρονικά μεγαλύτερη παραλλακτικότητα από τις εξαγωγές μας σε
κατεργασμένα.

Εισαγωγές ακατέργαστου μαρμάρου Νοτίου Κορέας, HS 2515
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II. Αλουμίνιο
Τα προφίλ αλουμινίου είναι ένα ακόμη πιο ενδιαφέρον προϊόν για την κορεατική αγορά,
καθώς:
 Δεν είναι πεπερασμένος πόρος (αντίθετα από τα μάρμαρα),
 Έχει μεγάλη προστιθέμενη αξία και δημιουργεί πολλές θέσεις εργασίας,
 Η χώρα μας έχει πολύ αξιόλογη τεχνογνωσία και σοβαρές εξαγωγές,
 Δεν αποτελεί δομικό υλικό πολυτελείας αλλά είναι απολύτως απαραίτητο, και μάλιστα
στα υψηλά κτίρια που καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος του κατασκευαστικού
τομέα της Νοτίου Κορέας, και
 Ένα πολύ σημαντικό τμήμα του προϋπολογισμού κατασκευής των κτιρίων αυτών (έως
και 50%) αφορά τις προσόψεις τους, όπου τοποθετούνται τα προφίλ αλουμινίου.
Οι ελληνικές εξαγωγές κινούνται ακόμη σε χαμηλά επίπεδα. Οι εξαγωγές μας σε ελάσματα
και ταινίες αλουμινίου (δασμολογική κλάση 7606) διαμορφώθηκαν το 2017 σε 689 χιλ. δολ. ΗΠΑ,
αν και σημειώνουν πολύ σημαντική αύξηση κατά το τρέχον έτος (1,2 εκ. $ Η.Π.Α. κατά το πρώτο
επτάμηνο). Ο ανταγωνισμός προέρχεται κυρίως από την Κίνα, Η.Π.Α., Γερμανία, Γαλλία, Ιαπωνία
και Ταϊλάνδη. Το συνολικό μέγεθος των ετήσιων εισαγωγών της Νοτίου Κορέας είναι της τάξης
του 1 δις δολαρίων Η.Π.Α.

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΓΟΡΑΣ 2017
Ιαπωνία
6,4%

Ταϊλάνδη
2,4%

Γαλλία
7,9%

Γερμανία
9,8%

Κίνα 46,5%

Η.Π.Α.
20,2%
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Καθώς σχεδόν το σύνολο της κατασκευαστικής δραστηριότητας στη Νότιο Κορέα ελέγχεται
από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους (chaebols), είναι σημαντικό για τις ελληνικές
εταιρείες του κλάδου να αφιερώσουν πόρους στην ανάπτυξη των κατάλληλων επαφών και
διασυνδέσεων, καθώς και στην σε βάθος κατανόηση των τεχνικών προδιαγραφών που πρέπει να
διέπουν τα προϊόντα αυτά στην Κορέα.
Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης και η προοπτική συνεργασιών ελληνικών
εταιρειών του κλάδου με κορεατικές κατασκευαστικές εταιρείες σε έργα που αναλαμβάνουν οι
τελευταίες στην αλλοδαπή, και ιδίως σε γεωγραφικές περιοχές οι οποίες είναι ιδιαίτερα οικείες
στους Έλληνες επιχειρηματίες, όπως η Ανατολική Ευρώπη, η Βόρεια Αφρική και η Μέση
Ανατολή. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η συμμετοχή στην ετήσια Διάσκεψη
Συνεργασίας Παγκοσμίων Υποδομών της Σεούλ (Global Infrastructure Cooperation Conference –
GICC, https://www.gicc.kr/eng/), όπου πρακτικά οι κορεατικές κατασκευαστικές εταιρείες
συναντιούνται με τους πελάτες και συνεργάτες τους, πρωτίστως από τις ευρύτερες γεωγραφικές
περιοχές της Βόρειας και Υποσαχαρικής Αφρικής, Μέσης Ανατολής, Κεντρικής &
Νοτιοανατολικής Ασίας και Νοτίου Αμερικής. Οι ενδιαφερόμενες ελληνικές εταιρείες ή
σύνδεσμοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με το Γραφείο μας προκειμένου να λάβουν
περαιτέρω πληροφορίες και επιβοήθηση.
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας, οι εισαγωγές
αλουμινίου επιβαρύνονται –ανάλογα με την δεκαψήφια δασμολογική κλάση- με εισαγωγικό
δασμό της τάξης του 0 έως 3%.
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4. Τουρισμός.
Η χώρα μας συμμετείχε με σημαντική επιτυχία στην Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Σεούλ
KOTFA 2018 (14-17 Ιουνίου) με εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ. Το ελληνικό περίπτερο, εμβαδού 90
τ.μ., ήταν ιδιαίτερα καλαίσθητο και τοποθετημένο σε εξαιρετικά προνομιακή θέση της Έκθεσης,
ακριβώς απέναντι από την είσοδο. Το μήνυμα που διέτρεχε το περίπτερο “Greece 365-Day
destination” κρίνεται ως ιδιαίτερα εύστοχο και ελκυστικό για το κορεατικό κοινό. Συμμετείχαν ως
συνεκθέτες ταξιδιωτικά γραφεία, ξενοδοχεία, το επιχειρηματικό και το ξενοδοχειακό
επιμελητήριο Λάρισας.
Το ελληνικό περίπτερο είχε πολύ αξιόλογη επισκεψιμότητα, ενώ οι εκπρόσωποι του ΕΟΤ
επέδειξαν επαγγελματικότητα και κατέβαλαν φιλότιμες προσπάθειες ως προς την ενημέρωση και
προσέλκυση επισκεπτών στην χώρα μας. Οι παρουσιάσεις χώρας στο πλαίσιο της KOTFA και σε
φοιτητικό κοινό σε πανεπιστήμια αποτέλεσαν θετικές συμπληρωματικές κινήσεις προβολής. Στο
πλαίσιο της συνεργασίας του ΕΟΤ με το Τμήμα Τουριστικών Επαγγελμάτων του Πανεπιστημίου
Woosong, ο Έλληνας καθηγητής και επικεφαλής του Τμήματος κ. Μ. Τοανόγλου αξιέπαινα
διέθεσε άμισθους εθελοντές φοιτητές ως προσωπικό υποδοχής. Η προσφορά εδεσμάτων και
ελληνικού κρασιού υπήρξε επίσης μια εξαιρετική προσθήκη που εμπλούτισε την συμμετοχή μας.
Προκειμένου να εστιασθεί περαιτέρω η στόχευση της μελλοντικής προσπάθειας προώθησης
και προβολής του ελληνικού τουριστικού προϊόντος στην Κορέα, απαιτείται σε πρώτη φάση η
επανασχεδίαση του ελληνικού περιπτέρου με βάση τις επιδιώξεις των δυνητικών Κορεατών
επισκεπτών. Το εγχείρημα αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει ένα τουλάχιστον εξάμηνο πριν την
συμμετοχή στην έκθεση και να περιλάβει τον χωρισμό του ελληνικού περιπτέρου σε θεματικές
ενότητες, ελκυστικές στους Κορεάτες. Καθώς ο ήλιος και η θάλασσα δεν αποτελούν
προτεραιότητα εδώ, προτείνεται η προβολή του θεματικού, περιηγητικού, αρχαιολογικού,
θρησκευτικού, ιαματικού κλπ. τουρισμού. Η στόχευση αυτή έχει επίσης το ιδιαίτερα επιθυμητό
για εμάς αποτέλεσμα της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, όπως υποδηλώνεται και από το
μήνυμα που χαρακτήριζε το φετινό μας περίπτερο. Οι ιδιώτες συνεκθέτες θα πρέπει να
παρουσιάζουν πακέτα προσαρμοσμένα στην λογική αυτή και στις περιορισμένες ημέρες διακοπών
των Κορεατών επισκεπτών.
Προτείνεται η κατάργηση των προωθητικών φυλλαδίων και η ανάπτυξη διαδραστικών
ψηφιακών εφαρμογών, τις οποίες θα “κατεβάζουν” στα κινητά τους τηλέφωνα οι επισκέπτες του
περιπτέρου και θα τους μεταφέρουν μια εντύπωση εμπειρίας της κάθε θεματικής ενότητας.
Επίσης, για να τονωθεί το ενδιαφέρον, η προσέλευση και η διαδραστικότητα του περιπτέρου,
θα μπορούσαν κάθε μία ώρα να λαμβάνουν χώρα διαγωνισμοί (για παράδειγμα: Ποιος μπορεί να
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τοποθετήσει τα Μετέωρα ή τη Βεργίνα πάνω στο χάρτη της Ελλάδας;) με μικρά δώρα, όπως ένα
μπουκάλι κρασί ή ένα βαζάκι πάστας ελιάς, ώστε ταυτόχρονα να στηρίξουμε και να
καταστήσουμε γνωστότερα επώνυμα προϊόντα μας που βρίσκονται ήδη στην αγορά.
Το Υπουργείο Τουρισμού, σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης
προτείνεται να καταρτίσουν στρατηγικό πλάνο και να προβούν, με την στήριξη της Πρεσβείας, σε
παράλληλες με την KOTFA επαφές και συναντήσεις με τηλεοπτικά κανάλια και παραγωγούς
οπτικοακουστικού υλικού (content) της Κορέας. Δεν υφίσταται καλύτερη προώθηση στην Νότιο
Κορέα από την προβολή τηλεοπτικών εκπομπών και ταινιών με οπτικές αναφορές στην χώρα μας,
η οποία εξάλλου είναι υπερπλήρης αξιοθεάτων με ευθείες αναφορές στην εκπαιδευτική εμπειρία
των Κορεατών (ιστορία, μυθολογία, θρησκεία). Οι ανταγωνίστριες χώρες εξάλλου επιδοτούν
γενναιόδωρα και επιδιώκουν επιθετικά την προσέλκυση των παραγωγών αυτών, οι οποίες
διαμορφώνουν τάσεις σε επίπεδο που πολλές φορές αποτελούν την ειδοποιό διαφορά ως προς τις
τουριστικές ροές.
Επιπλέον, η παρουσία μας στην Κορέα μία φορά ετησίως δεν είναι αρκετή. Θα πρέπει να
συνοδευτεί από προσεκτικά σχεδιασμένες και ελεγχόμενου κόστους εστιασμένες δράσεις στο
δεύτερο μισό του έτους. Σε πρώτη φάση προτείνεται η διοργάνωση:
1. Κλειστού workshop ενημέρωσης του ΕΟΤ και ελληνικών ταξιδιωτικών πρακτόρων για
την κορεατική τουριστική αγορά και τις ιδιαιτερότητές της, με εκπροσώπους ενός από τους
δύο μεγαλύτερους tour operators της Κορέας (HANA Tour ή MODE Tour).
2. Ανοικτή εκδήλωση προβολής-προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, και ιδίως
των θεματικών ενοτήτων του περιπτέρου μας στην KOTFA, σε εκπροσώπους tour
operators & travel agents Κορέας, καθώς και σε εκπροσώπους ΜΜΕ και διαμορφωτών
κοινής γνώμης.
Εφόσον υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον, παρακαλούμε να μας ζητηθεί περαιτέρω εξειδίκευση
και ανάλυση της ανωτέρω πρότασης, η οποία ως έχει παρουσιάζει ένα κατά προσέγγιση συνολικό
κοστολόγιο της τάξης των 20.000 δολαρίων ΗΠΑ., το οποίο κρίνεται πολύ λογικό σε σχέση με το
προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Σε δεύτερη φάση, θα πρέπει να οργανωθεί fam trip επαγγελματιών
του κλάδου στην Ελλάδα, διατηρώντας πάντα την έμφαση προβολής και προώθησης των ίδιων
θεματικών ενοτήτων.
Σε γενικές γραμμές, προτείνεται η κατάρτιση ενός επιθετικού τουριστικού προγράμματος
διάρκειας 4-5 ετών για την Νότιο Κορέα. Ο εισερχόμενος τουρισμός μας από την χώρα της Άπω
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Ανατολής παρουσιάζει εξαιρετική δυναμική και προοπτικές, καθώς ο αριθμός των επισκεπτών
εκτινάχθηκε από τους 6.100 το 2012 στους 55.000-60.000 (εκτίμηση) κατά το τρέχον έτος. Ο
στόχος μας ωστόσο θα πρέπει να είναι η προσέλκυση ετησίως 90.000-100.000 επισκεπτών, καθώς
αυτή είναι η κρίσιμη μάζα που θέτει ως προϋπόθεση η Korean Air για την έναρξη απευθείας
αεροπορικής σύνδεσης με την χώρα μας (όπως έπραξε πρόσφατα με την Πορτογαλία). Η επίτευξη
του στόχου αυτού είναι βέβαιο ότι θα δημιουργήσει νέες τάξεις μεγέθους τουριστικών ροών από
την Νότιο Κορέα προς την Ελλάδα.

Ο Προϊστάμενος

Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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