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 Ενδιαφέρουσα αγορά, ιδίως για το αεριούχο νερό, τα αναψυκτικά και τα water drinks. 

Περιορισμένες Ελληνικές εξαγωγές. 

Το εμφιαλωμένο νερό (δασμολογική κλάση 220110) είναι ένα σχετικά νέο προϊόν για την 

αγορά της Νοτίου Κορέας, καθώς η πώλησή του επιτράπηκε μόλις το 1995 (έως τότε το Σύνταγμα 

της Κορέας προέβλεπε ότι οι φόροι που πληρώνουν οι πολίτες της χώρας τους δίνουν 

αδιαπραγμάτευτα το δικαίωμα σε πόσιμο τρεχούμενο νερό). Ο κλάδος ωστόσο αναπτύχθηκε 

γρήγορα κατά τα τελευταία 20 χρόνια, ως αποτέλεσμα κυκλοφορούν σήμερα γύρω στις 200 

ετικέτες εμφιαλωμένου μεταλλικού και αεριούχου νερού. Σε ότι αφορά το μεταλλικό νερό, την 

μερίδα του λέοντος κατέχουν τα εγχώρια προϊόντα, καθώς η Νότια Κορέα πραγματοποιεί και 

εξαγωγή νερού κυρίως στις Η.Π.Α., Ρωσία, Ιαπωνία και Φιλιππίνες. Η κατάσταση αντιστρέφεται 

για το αεριούχο νερό, όπου τον πρώτο λόγο έχουν τα εισαγόμενα προϊόντα. 

Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας, το 

εμφιαλωμένο νερό προελεύσεως Ε.Ε. εισάγεται στην χώρα της Άπω Ανατολής με εισαγωγικό 

δασμό 5% επί της αξίας, εφόσον βέβαια ο εξαγωγέας έχει προβεί στην έκδοση “Άδειας 

Εγκεκριμένου Εξαγωγέα” από την Τελωνειακή Περιφέρεια στην χωρική αρμοδιότητα της οποίας 

είναι εγκατεστημένη η επιχείρησή του. Η ανωτέρω προϋπόθεση έχει εφαρμογή για αποστολή 

εμπορεύματος αξίας άνω των 6.000 ευρώ. 

Το μέγεθος της αγοράς εμφιαλωμένου νερού της Κορέας ήταν 800 εκατομμύρια δολάρια 

Η.Π.Α. το 2018 και έφτασε το 1 δις δολάρια το 2020. Εξ αυτών, το 15% περίπου αντιστοιχεί σε 

προϊόντα αεριούχου νερού. Η αξία των εισαγωγών νερού της Κορέας αυξήθηκε από 8,7 εκ. 

$ Η.Π.Α. το 2011 σε 66,5 εκ. $ Η.Π.Α. το 2018, 85,3 εκ. $ Η.Π.Α. το 2019 και 67,3 εκ. $ Η.Π.Α. 

το 2020. Κυριότεροι προμηθευτές είναι η Κίνα (Baeksansu), η Γαλλία (Perrier), η Ιταλία (San 

Pellegrino, San Benedetto), τα νησιά Φίτζι, η Μεγάλη Βρετανία και η Γερμανία (Gerolsteiner). Οι 

εισαγωγές εμφιαλωμένου νερού από την Ευρώπη έχουν αναμφισβήτητα ευνοηθεί από το 
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αυξανόμενο κύμα Κορεατών επισκεπτών προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Η χώρα μας 

πραγματοποίησε το 2020 περιορισμένες εξαγωγές αεριούχου εμφιαλωμένου νερού (Σουρωτή) 

αξίας 26 χιλ. δολ. ΗΠΑ. 
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Εισαγωγές εμφιαλωμένου νερού Νοτίου Κορέας

Κίνα, 72,1%

Γαλλία, 14,8%

Ιταλία, 4%

Φίτζι, 3,1%

Μεγ. Βρετανία, 1,6%
Ταϊλάνδη, 1,1%

Γερμανία, 0,7%

Κύριοι προμηθευτές εμφιαλωμένου νερού
Νοτίου Κορέας 2020

Κίνα Γαλλία Ιταλία Φίτζι Μεγάλη Βρετανία Ταϊλάνδη Γερμανία



 
3 
 

Διαφορετικά είναι τα δεδομένα στον υποκλάδο των water drinks (δασμολογική κλάση 

220210 – μεταλλικά & αεριούχα νερά με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών και 

αρωματικών ουσιών, συμπεριλαμβανομένων των αναψυκτικών), τα οποία συνδέονται 

περισσότερο με το lifestyle και εξάγονται από την Ε. Ένωση προς τη Νότια Κορέα χωρίς την 

επιβολή εισαγωγικού δασμού. 

Η αξία των εισαγωγών water drinks της Κορέας αυξήθηκε από 12 εκ. $ Η.Π.Α. το 2011 σε 

33,5 εκ. $ Η.Π.Α. το 2018 και 29,4 εκ. $ Η.Π.Α. το 2020. Οι εισαγωγές παρουσιάζουν σχετική 

σταθερότητα από το 2012 με ήπιες ανοδικές τάσεις. Κυριότεροι προμηθευτές είναι η Αυστρία, η 

Γερμανία, η Γαλλία, οι Η.Π.Α., ο Καναδάς και η Ελβετία. Η χώρα μας πραγματοποίησε το 2020 

εξαγωγές αναψυκτικών αξίας 237 χιλ. δολ. ΗΠΑ.. 
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Εισαγωγές water drinks & αναψυκτικών   
Νοτίου Κορέας

Αυστρία
23,1%

Γερμανία
22,1%

Γαλλία
14,8%

Η.Π.Α.
8,5%

Καναδάς
8,2%

Ελβετία
7,2%

ΚΥΡΙΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ WATER DRINKS 
ΝΟΤΙΟΥ ΚΟΡΕΑΣ 2020
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Είναι γνωστό ότι οι καταναλωτικές συνήθειες του Κορεατικού κοινού βασίζονται σε 

εξαιρετικά μεγάλο βαθμό στις τάσεις (trends) που προσδιορίζουν το γενικότερο lifestyle. Στο 

πλαίσιο αυτό, τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει αναπτυχθεί έντονο ενδιαφέρον και ζήτηση για τα 

ακόλουθα προϊόντα: 

 Αεριούχα νερά με γεύσεις φρούτων  

 

 Αλκαλικά ύδατα, τα οποία τείνουν να θεωρούνται “πόσιμα καλλυντικά και 

αντιγηραντικά” 

 

 Υδρογονούχα νερά (miracle water ή miracle drinks) 
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 Deep Sea ή Deep Ocean Water (προέλευσης κυρίως Ιαπωνίας, Η.Π.Α., Νορβηγίας και 

Ταϊβάν). Συστήνεται για εγγύους και μωρά.  

 

Οι κυριότερες εισαγωγικές επιχειρήσεις εμφιαλωμένου νερού στη Νότιο Κορέα είναι οι 

Global Generation Co. (www.waterlime.co.kr, εισαγωγές Perrier, Evian, Fiji water κλπ.), Jumax 

(www.jumax.co.kr,  εισαγωγές από διάφορες χώρες συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), Bora 

Trading Co., Ltd. (www.boratr.co.kr, San Benedetto από Ιταλία), Shindong 

(www.shindongwine.co.kr, San Pellegrino από Ιταλία), Alkalife (www.alkalife.co.kr, εισαγωγές 

από Αυστραλία), Konadeep Korea (http://konadeepkorea.com, εισαγωγές από Χαβάη), 

Geomackorea (www.gerolsteiner.kr, εισαγωγές Gerolsteiner από Γερμανία) και CSR & 

Company (εισαγωγές IamNZ από τη Νέα Ζηλανδία). 

Το εμφιαλωμένο νερό διανέμεται στην Κορέα και πωλείται κυρίως σε μίνι μάρκετ 

(convenience stores), υπεραγορές, αλυσίδες σουπερμάρκετ και ανεξάρτητα καταστήματα.  

 

Μίνι Μάρκετ 
(Convenience 

Stores)
46,2%

Υπεραγορές
24,9%

Αλυσίδες 
Σουπερμάρκετ

13,5%

Ανεξάρτητα 
Σουπερμάρκετ

8%

Άλλα Καταστήματα
7,4%

Δίκτυο διανομής και πώλησης εμφιαλωμένου 
νερού στη Νότιο Κορέα

http://www.waterlime.co.kr/
http://www.jumax.co.kr/
http://www.boratr.co.kr/
http://www.shindongwine.co.kr/
http://www.alkalife.co.kr/
http://konadeepkorea.com/
http://www.gerolsteiner.kr/
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Σημειώνουμε ιδιαίτερα ότι οι τιμές λιανικής πώλησης του εισαγόμενου εμφιαλωμένου νερού 

στη Νότιο Κορέα είναι πολύ υψηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές τελικού καταναλωτή στις χώρες 

παραγωγής. Χαρακτηριστικά, το San Pellegrino πωλείται οκτώ (8) φορές ακριβότερα σε σχέση με 

την Ιταλία, το Perrier τρεισήμισι φορές ακριβότερα σε σχέση με την Γαλλία και το Gerolsteiner 

δυόμιση φορές ακριβότερα σε σχέση με την Γερμανία. 

Η σχετική νομοθεσία για το εμφιαλωμένο νερό είναι διαθέσιμη μέσω του συνδέσμου 

http://www.law.go.kr/eng/engLsSc.do?menuId=1&query=drinking+water&x=0&y=0#liBgcolor

0 (Drinking Water Management Act). 

Ο κλάδος του μεταλλικού, αεριούχου νερού, των αναψυκτικών και των water drinks στην 

Κορέα παρουσιάζει αναμφίβολα ενδιαφέρον και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να τύχει του 

ενδιαφέροντος και της δραστηριοποίησης περισσότερων ελληνικών επιχειρήσεων. 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

http://www.law.go.kr/eng/engLsSc.do?menuId=1&query=drinking+water&x=0&y=0#liBgcolor0
http://www.law.go.kr/eng/engLsSc.do?menuId=1&query=drinking+water&x=0&y=0#liBgcolor0

