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Ζήτημα Ποσόστωσης Εισαγωγής Ευρωπαϊκού Μελιού στη Νότιο Κορέα. 

 

 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. 

– Νοτίου Κορέας (Παράρτημα 2-Α-1, παράγραφος 10) που τέθηκε σε ισχύ το 2011, ισχύει 

ποσόστωση εισαγωγής για ευρωπαϊκό μέλι στη Νότιο Κορέα, η οποία αυξάνεται σταδιακά σε 

ετήσια βάση. Για το τρέχον έτος, 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 –απαγορευτικός- 

εισαγωγικός δασμός της τάξης του 243%. 

Προσεχώς, η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών προβλέπει αύξηση της ποσόστωσης κατά 

δύο (2) τόνους ετησίως, μέχρι να φτάσει την τελική οροφή των 75 τόνων το 2026. 

Η Ελλάδα έχει πολύ σημαντικά συμφέροντα σε ότι αφορά στις εξαγωγές μελιού στην Κορέα, 

καθώς, κατά το πρώτο επτάμηνο μόνο του 2018 έχει εξάγει πέραν των 39 τόνων μελιού στη χώρα 

της Άπω Ανατολής. Οι μόνες άλλες ευρωπαϊκές χώρες που εξήγαν μέχρι στιγμής μέλι στην Κορέα 

κατά το 2018 ήταν η Γερμανία (681 κιλά), η Αυστρία (554 κιλά), η Γαλλία (329 κιλά) και η Ιταλία 

(109 κιλά). 

Η Ελλάδα αποτέλεσε κατά το 2017 τον τέταρτο σημαντικότερο προμηθευτή μελιού της 

Νοτίου Κορέας 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). 

http://www.at.or.kr/
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Το ζήτημα που δημιουργείται είναι ότι, όπως γίνεται αντιληπτό, η εξαγωγή μελιού προς τη 

Νότιο Κορέα εκτός ποσόστωσης είναι πρακτικά αδύνατη, καθώς η δασμολογική επιβάρυνση 

καθιστά την τελική τιμή του προϊόντος απαγορευτική για τον τελικό καταναλωτή (με εξαίρεση το 

μέλι Manuka της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο, παρά το ότι εξαιρείται από τη Συμφωνία Ελευθέρου 

Εμπορίου Νέας Ζηλανδίας – Κορέας, εξακολουθεί να κατέχει προνομιακή θέση στην εδώ αγορά, 

καθώς τοποθετείται στο ακριβότερο –premium- τμήμα της). 

Το πρόβλημα για το ελληνικό προϊόν είναι ότι, σύμφωνα με  τη Συμφωνία Ελευθέρου 

Εμπορίου Η.Π.Α. – Νοτίου Κορέας (KORUS FTA), οι Η.Π.Α. έχουν ποσόστωση αδασμολόγητης 

εξαγωγής μελιού ύψους 239 τόνων για το 2018, η οποία αυξάνεται κατά 3% ετησίως, στο 

διηνεκές (KORUS FTA, Korea TRQ Appendix 2-B-1, paragraph 13). Κατ’ αυτό τον τρόπο, ενώ 

οι δικές μας εξαγωγές ασφυκτιούν εντός της χαμηλής ευρωπαϊκής ποσόστωσης, οι Η.Π.Α. 

κατέχουν ήδη μερίδιο αγοράς 51%, το οποίο βέβαια θα αυξηθεί μελλοντικά εις βάρος του δικού 

μας, καθώς και ο ρυθμός αύξησης της αμερικανικής ποσόστωσης είναι υψηλότερος από τον 

ευρωπαϊκό και δεν έχει τελική οροφή (καταργώντας ουσιαστικά, τελικά, την ίδια την έννοια της 

ποσόστωσης). 
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Θα θέλαμε να παρατηρήσουμε εδώ ότι άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ιδιαίτερα ενεργές στην 

προβολή και στήριξη των επιθετικών τους συμφερόντων, όπως η Ολλανδία και η Δανία με την 

περίπτωση του βοδινού κρέατος. Αντίθετα, με τις εξαγωγές μελιού δεν ασχολείται κανείς διότι 

ουσιαστικά δεν αφορούν κανένα άλλο κράτος – μέλος εκτός από τη χώρα μας. Προτείνουμε, 

λοιπόν, κατά τις προσεχείς συναντήσεις ενόψη της προετοιμασίας της Συνόδου Κορυφής Ε.Ε. – 

Δημοκρατίας της Κορέας (Βρυξέλλες, 19 Οκτωβρίου τ.ε.), αλλά και στο πλαίσιο των ευρύτερων 

συζητήσεων επί των προοπτικών εκμοντερνισμού της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – 

Κορέας, να τίθεται με σταθερότητα και συνέπεια από την πλευρά μας το αίτημα αναπροσαρμογής 

της ετήσιας ευρωπαϊκής ποσόστωσης μελιού στα πρότυπα της Συμφωνίας Ελευθέρου 

Εμπορίου KORUS. 
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