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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

 

Σύνοψη Διμερών Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων  

Ελλάδας-Κορέας 2020 

 

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, ανοδικά την 

διμερή ροή εμπορίου, η οποία σχεδόν διπλασιάσθηκε από 226 εκ. ευρώ το 2010 (εκτός 

ναυπηγήσεων πλοίων και εξαγωγών πετρελαιοειδών) σε 425,3 εκ. ευρώ το 2020 (αύξηση 

88,2%). Σε αυτό το διάστημα, οι εισαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 29,4% και οι εξαγωγές μας 

υπερτετραπλασιάσθηκαν. Ακόμη, σε σχέση με το παρελθόν έτος, οι εισαγωγές μας 

μειώθηκαν κατά 19,4 ενώ οι εξαγωγές μας αυξήθηκαν κατά 16,5%. 

Συνολικά, το κατά το 2020 η Ελλάδα παρουσίασε για πρώτη φορά πλεονασματικό 

εμπορικό ισοζύγιο (90,6 εκ. ευρώ) σε σχέση με τη Νότιο Κορέα, ενώ και το έλλειμμα του 

διμερούς εμπορικού ισοζυγίου πλην εξαγωγών πετρελαιοειδών και ναυπηγήσεων έχει 

πλέον περιορισθεί πολύ. 

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 25-30% του κύκλου 

εργασιών τους. Ωστόσο η χώρα μας δεν τις έχει ακόμη αξιοποιήσει επαρκώς προκειμένου 

να αποσπάσει ισχυρότερα αντισταθμιστικά οφέλη υπέρ των Ελληνικών εταιρειών 

ναυτιλιακού εξοπλισμού. Κατά το 2020, καταγράφησαν ξανά εξαγωγές πετρελαιοειδών, 

μετά από διάλλειμα διετίας (2018-2019).  

Σε γενικές γραμμές, παρότι 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 

σοβαρά περιθώρια βελτίωσης, και όντως βαίνουν αυξανόμενες, με συνέπεια την συνεχή 

συρρίκνωση του εμπορικού μας ελλείματος πλην ναυπηγήσεων και εξαγωγών 
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πετρελαιοειδών. Η εικόνα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μας (τουλάχιστον προ-

covid) είναι σαφώς πιο ευοίωνη, εφόσον συνυπολογίζει το ισχυρό τουριστικό μας 

πλεόνασμα. 

Συνολικά, 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 μεγαλύτερη σημασία από το περιεχόμενο και όπου το υψηλό 

κόστος προβολής-προώθησης καθιστά απαραίτητη την επίτευξη οικονομιών κλίμακος. 

Η Νότιος Κορέα, παρά την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με την Ε.Ε., παρουσιάζει 

πολλές ιδιαιτερότητες σε ότι αφορά στις διαδικασίες εισαγωγής, οι οποίες εμφανίζουν 

μεγάλη ρευστότητα και παραλλακτικότητα ανάλογα με το προϊόν. Συνιστάται στους 

Έλληνες επιχειρηματίες να έρχονται 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: 242,7 εκ. ευρώ (2020) 

Πλην ναυπηγήσεων: 242,7 εκ. ευρώ 

Εξαγωγές προς Ν. Κορέα: 333,3 εκ. ευρώ (2020) 

Πλην πετρελαιοειδών: 182,6 εκ. ευρώ 

 

Πλοία: Δεν καταγράφησαν ναυπηγήσεις 

 

Κυριότερες εισαγωγές: Οργανικά χημικά για 

παραγωγή ρούχων και πλαστικών φιαλών, 

επιβατικά αυτοκίνητα, ηλεκτρικός & 

μηχανολογικός εξοπλισμός για κινητήρες 

εσωτερικής καύσης, κοινό πλαστικό 

(πολυαιθυλένιο), διαγνωστικά και εργαστηριακά 

αντιδραστήρια, προπυλένιο & πολυπροπυλένιο για 

πλαστικές συσκευασίες καταναλωτικών 

προϊόντων 

 

Ελαφρά ορυκτέλαια: 45,2% των εξαγωγών 

 

Κυριότερες εξαγωγές: Φάρμακα, Εξοπλισμός 

άμυνας & ασφάλειας, καπνά ανατολικού τύπου & 

τσιγάρα, στροβιλοκινητήρες, κονσέρβες 

ροδάκινο, σχοινιά πλοίων, φίλτρα νερού, 

μηχανολογικός εξοπλισμός για κινητήρες 

εσωτερικής καύσης, Μαστίχα Χίου, μάρμαρα, 

επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μολύβδου, ράβδο 

από χαλκό/ψευδάργυρο, βαμβακόσπορος, 

πάνες-σερβιέτες 
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Σε ότι αφορά στις επενδύσεις, οι σωρευτικές Κορεατικές επενδύσεις στην χώρα μας 

είναι  περιορισμένες και περιορίζονται σε δίκτυα διανομής και γραφεία εκπροσώπησης των 

ναυπηγείων, ναυτιλιακών εταιρειών και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων. Ιδιαίτερα οφέλη 

μπορούν να προκύψουν για τη χώρα μας μέσω της προώθησης της διμερούς 

συνεργασίας σε τομείς που η Ν. Κορέα διαθέτει εξελιγμένη τεχνογνωσία, όπως 

έρευνα/τεχνολογία, πράσινη ανάπτυξη (ΑΠΕ, διαχείριση απορριμμάτων) και ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση. Στο ναυτιλιακό τομέα δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα οι Νοτιοκορεατικές 

εταιρείες Korean Register of Shipping, Hanjin Group, SK Shipping και SPP Shipbuilding. Η 

σημαντικότερη επένδυση, αξίας 4,9 εκ. $, πραγματοποιήθηκε από την LG Electronics. Η 

κοινοπραξία Hyundai-Rotem Hanwha προμηθεύει συρμούς στο Μετρό Αθηνών από το 

2002 (τελευταία προμήθεια το 2015). Η κρατική KEPCO προμηθεύει την ΔΕΗ με τεχνολογικό 

εξοπλισμό, ενώ διερευνάται η προοπτική συνεργασίας σε τομείς «έξυπνων δικτύων» 

(εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση ρύπανσης) και Α.Π.Ε.. Το 2017 η Samsung εξαγόρασε την 

εταιρεία Innoetics, ενώ η LGCNS υλοποίησε την ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικού 

εισιτηρίου για τις συγκοινωνίες της Αθήνας. 
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Εξαγωγές Ελλάδας προς Νότιο Κορέα 2020                                                         
(πλην πετρελαιοειδών)
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Στον ενεργειακό τομέα, η Hyundai Heavy Industries Co. (HHI) επιλέχθηκε την 1/12/2020 

από την Gastrade, ως προτιμητέος ανάδοχος για την κατασκευή της υπεράκτιας 

πλατφόρμας αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage 

Regasification Unit – FSRU) στην Αλεξανδρούπολη. Παράλληλα, υφίστανται δυνατότητες 

περαιτέρω διμερούς συνεργασίας στο πλαίσιο του αγωγού Eastmed, δεδομένου ότι η 

Κορεατική KOGAS δραστηριοποιείται ήδη σε έρευνες στην Κυπριακή ΑΟΖ. 

Από ελληνικής πλευράς, ξεχωρίζουν οι επενδύσεις στην Νότιο Κορέα της Intralot 

(παιχνίδια λοταρίας μέσω κινητής τηλεφωνίας, αυτή την στιγμή βρίσκεται σε αδράνεια), 

Folli-Follie (δίκτυο προώθησης κοσμημάτων, με τα γνωστά προβλήματα) και COSMOS 

(συνεργασία με Hyundai για παραγωγή/εμπορία σκαφών αναψυχής). Πρόσφατα 

εγκαινιάσθηκε το Γραφείο εκπροσώπησης της ERMA First (συστήματα επεξεργασίας 

θαλάσσιου έρματος) στο Μπουσάν, ενώ η διαδικασία ασηπτικής συσκευασίας ελληνικού 

χυμού πορτοκαλιού της εταιρείας Biofresh στη Νότιο Κορέα έχει προς το παρόν ανασταλεί. 

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: Κλάδος με εξαιρετική δυναμική και προοπτικές αλλά αναξιοποίητος 

λόγω έλλειψης συνεκτικής στρατηγικής προώθησης-προβολής του ελληνικού 

τουριστικού προϊόντος στην Κορέα.  Οι 50-55.000 Κορεάτες επισκέπτες που 

κατ’εκτίμηση υποδεχόμαστε ετησίως αποτελούν την κορυφή του παγόβουνου σε 

ότι αφορά τις δυνατότητες της χώρας μας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να 

ξεπεράσουμε τους 100.000 τουρίστες ώστε να επιτύχουμε την τακτική απευθείας 

διασύνδεση Αθήνας-Σεούλ με πτήσεις της Korean Air. Η ετήσια συμμετοχή στην 

Διεθνή Έκθεση Τουρισμού της Σεούλ έχει ξεπεραστεί ως εργαλείο προβολής και 

προώθησης του τουριστικού μας προϊόντος. 

Σε πρώτη φάση απαιτείται ακριβής καταγραφή του αριθμού των Κορεατών 

επισκεπτών και η χρονική κατανομή τους εντός του έτους. Στη συνέχεια, προτείνεται 

η κατάρτιση ανανεούμενων τριετών προγραμμάτων, με έμφαση σε 

συγκεκριμένους τομείς θεματικού τουρισμού, εστιασμένες εκδηλώσεις στην Κορέα 

και αντίστοιχα fam trips στην Ελλάδα. Θα πρέπει επίσης να δοθεί προτεραιότητα 

στην προσέλκυση γυρισμάτων Κορεατικών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών 

εκπομπών στην χώρα μας. 
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Φυσικά, λόγω της επιδημιολογικής κατάστασης το 2020 αποτέλεσε ένα απόλυτα 

παρενθετικό έτος σε ότι αφορά τον εισερχόμενο τουρισμό από τη Νότιο Κορέα. 

 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. 

Στο μεταξύ, το “Πενταετές Σχέδιο για την Αναζωογόνηση της Ναυτιλιακής 

Βιομηχανίας” (The Five-year plan for the Shipping Industry Revival) του Κορεατικού 

Υπουργείου Ωκεανών και Αλιείας, προβλέπει επιδοτήσεις της ναυπηγικής 

βιομηχανίας, προτιμησιακό καθεστώς για τους εγχώριους υπεργολάβους και 

μέτρα προστατευτισμού, τα οποία δημιουργούν σαφείς προϋποθέσεις 

προτιμησιακής μεταχείρισης ναυλώσεων εσωτερικού/εξωτερικού, προς και από τα 

Κορεατικά λιμάνια υπέρ των εγχωρίων ναυτιλιακών εταιρειών, περιορίζοντας τις 

δυνατότητες πρόσβασης του αλλοδαπού εφοπλισμού σε αυτά. Σε εφαρμογή του 

σχεδίου αυτού, συστάθηκε στις 4 Ιουλίου 2018 η κρατική εταιρεία Korea Ocean 

Business Corporation (KOBC), με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 4,5 δις δολάρια ΗΠΑ, η 

οποία στοχεύει στην ενίσχυση των επενδύσεων στον ναυπηγικό τομέα και την 

εξασφάλιση εγγυήσεων για φτηνή δανειοδότηση μικρομεσαίων κορεατικών 

υπεργολαβικών επιχειρήσεων του κλάδου. Στόχος είναι η επίτευξη παραγγελιών 140 

πλοίων χύδην φορτίου (bulk) και 60 φορτηγών πλοίων (container ships). 

Εκφράζονται βάσιμοι και έντονοι φόβοι ότι αφενός τα μέτρα αυτά θα ενισχύσουν 

τις αναθέσεις υπεργολαβιών ναυπήγησης υπέρ των εγχωρίων και εις βάρος των 

αλλοδαπών εταιρειών, ενώ θα αυξήσουν με τεχνητό τρόπο υπέρμετρα τη διεθνή 
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προσφορά σε ένα ήδη αρκετά κορεσμένο τομέα. Αυτονόητα, τα προστατευτικά 

αυτά μέτρα αντίκεινται κατάφορα στις ρήτρες της Συμφωνίας Ελευθέρων 

Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας, και μάλιστα στα άρθρα 11.9 – 11.15 περί 

επιδοτήσεων. Στις αιτιάσεις των Βρυξελλών και της εδώ Αντιπροσωπείας της Ε.Ε., 

οι απαντήσεις από Κορεατικής πλευράς υπήρξαν ελάχιστα ικανοποιητικές, 

θεωρώντας τα προβλεπόμενα στο εν λόγω σχέδιο ως ουσιαστικά πολιτικές 

διακηρύξεις, οι οποίες δεν πρόκειται να υλοποιηθούν με τον τρόπο που 

περιγράφονται. Επισημαίνουμε ότι η Ιαπωνία έχει προσφύγει εις βάρος της Ν. 

Κορέας επί του θέματος, με την Ε.Ε. να συμμετάσχει ως τρίτο μέρος (third party). 

 Κονσέρβες ροδάκινο: Οι κονσέρβες φρούτων είναι ιδιαίτερα δημοφιλές προϊόν για 

το καταναλωτικό κοινό της Ν. Κορέας αλλά 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 αποτέλεσμα να έχουν καταστεί μια ιδιαίτερα 

ελκυστική λύση για τους Κορεάτες εισαγωγείς και καταναλωτές, καθώς 

συνδυάζουν πλέον ποιότητα, αξιοπιστία προμηθευτή και ανταγωνιστική τιμή. Η 

πανδημία δεν επηρέασε καθόλου την δυναμική αυτή κατά το παρελθόν έτος. 

Αντίθετα, κατά το 2020, οι εξαγωγές μας σημείωσαν ιστορικά υψηλά των 6.400 

τόνων αξίας 7,15 εκ. $ Η.Π.Α. (αύξηση 40,9% σε σχέση με το 2019), θέτοντας σχεδόν 

πλήρως στο περιθώριο τις παραδοσιακές ανταγωνίστριες χώρες (Κίνα, Νότια 

Αφρική, Χιλή), και αποσπώντας κυριαρχικό μερίδιο αγοράς της τάξης του 70%, το 

οποίο μάλιστα εξακολουθεί να παρουσιάζει ανοδικές τάσεις.  

 Ελαιόλαδο: Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Ε.Ε.-Ν. Κορέας έχει διευκολύνει τις 

εξαγωγές. Ο εισαγωγικός δασμός περιορίσθηκε στο 5%. Το ελαιόλαδο θεωρείται 

ακόμη εξωτικό προϊόν και όχι βασικό είδος διατροφής. Η επέκταση των (κυρίως 

ιταλικών) εστιατορίων διευκολύνει την εξοικείωση του κοινού αλλά το ελαιόλαδο 

παραμένει ασύμβατο με την Κορεατική κουζίνα. Η εγχώρια κατανάλωση αυξάνεται 

σταδιακά. Στην αγορά κυριαρχεί η Ισπανία (εξαγωγές 49,8 εκ. $, 70,6% της αγοράς), 

με μέτριο ποιοτικά ελαιόλαδο, και ακολουθούν η Ιταλία και η Ελλάδα. Το μερίδιο 

αγοράς της Ελλάδας εξακολουθεί να είναι χαμηλό (2,4%), αλλά το 2019 -2020 

καταγράφησαν αξιόλογες εξαγωγές έξτρα παρθένου ελληνικού ελαιολάδου στην 

Κορέα (176 τόνοι, αξίας 1,3 εκ. € το 2020). Το ελληνικό εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο 

θεωρείται κορυφαίας ποιότητας στη Ν. Κορέα και οι εισαγωγείς πληρώνουν 
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παραπάνω (premium) για αυτό, αν και οι υψηλές αυτές τιμές έχουν παράλληλα 

αρνητική επίδραση στην ανταγωνιστικότητα του προϊόντος. Η εικόνα αυτή 

βελτιώθηκε, σε κάποιο βαθμό, κατά το 2020. 

 Μέλι: Η Κορέα διαθέτει εγχώρια παραγωγή μελιού, το οποίο όμως είναι πολύ 

υποδεέστερο ποιοτικά του εισαγόμενου. Οι περιορισμένες μας εξαγωγές το 2019 

ήταν συγκυριακό φαινόμενο και ανέκαμψαν το 2020 στα 300.000 ευρώ. Η μόνη 

ανταγωνίστρια χώρα από την Ευρώπη είναι η Βουλγαρία ενώ ο διεθνής 

ανταγωνισμός προέρχεται από τις Η.Π.Α., Νέα Ζηλανδία, Αυστραλία και, 

δευτερευόντως, από τον Καναδά και (εσχάτως) την Αργεντινή. Δυστυχώς οι 

εξαγωγές μας παρουσιάζουν οροφή που ορίζεται τόσο από την χαμηλή 

ποσόστωση και τις στρεβλώσεις που η ετήσια δημοπρασία της προκαλεί στην 

εγχώρια αγορά όσο και από τις πολύ ευνοϊκότερες συνθήκες που δημιουργεί η 

Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Νοτίου Κορέας – Η.Π.Α. για τις αντίστοιχες 

εξαγωγές αμερικανικού μελιού. 

 Γαλακτοκομικά Προϊόντα: Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Ε.Ε.-Ν. Κορέας έχει 

διευκολύνει τις εξαγωγές. Ο εισαγωγικός δασμός περιορίσθηκε στο 10% για το 

γιαούρτι. Για τα τυριά, ο δασμός είναι μηδενικός εντός ποσόστωσης και 13,5% 

(τρεχόντως) εκτός. Από την 1/7/2026 όλα τα τυριά προέλευσης Ε.Ε. θα εισάγονται 

στη Νότιο Κορέα ελεύθερα και αδασμολόγητα. 

Υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός από εγχώριες εταιρείες, οι οποίες γνωρίζουν τις 

τάσεις της αγοράς και τις διαμορφώνουν με επιθετικές στρατηγικές μάρκετινγκ, 

καθώς και από αλλοδαπά προϊόντα προερχόμενα πρωτίστως από τις Η.Π.Α., την 

Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. 

Σε ότι αφορά τα τυροκομικά, η Ελλάδα εξάγει σχεδόν αποκλειστικά τυρί φέτα, το 

οποίο είναι πλέον γνωστό στην εδώ αγορά και, επιπλέον, προστατεύεται έναντι 

εγχώριων και αλλοδαπών απομιμήσεων από τις ρήτρες ΠΟΠ/ΠΓΕ της Συμφωνίας 

Ελευθέρου Εμπορίου Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας. Θεωρούμε ότι η εδώ αγορά 

παρουσιάζει επίσης θετικές προοπτικές για το κασέρι, το μανούρι, το κεφαλοτύρι 

και την κεφαλογραβιέρα. 

Το ελληνικό γιαούρτι θεωρείται ένα φυσικό προϊόν, πλούσιο σε προβιοτικά και 

ιδιαίτερα ευεργετικό για την υγεία, ιδίως για τα παιδιά. Δυστυχώς, καθώς δεν 

διαθέτει προστασία τύπου ΠΟΠ/ΠΓΕ, αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό από 

πληθώρα εγχωρίων προϊόντων αμφίβολης ποιότητας και χαμηλής τιμής. Ωστόσο, 
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το εισαγόμενο αυθεντικό ελληνικό γιαούρτι θεωρείται προϊόν εξαιρετικής ποιότητας 

και οι εισαγωγές μας βαίνουν αυξανόμενες. 

Οι εξαγωγές μας τόσο σε τυρί (φέτα) όσο και σε γιαούρτι σημείωσαν ιστορικά 

υψηλά εντός του 2020 (έτος Covid), φτάνοντας τις 461 χιλ. $ Η.Π.Α. για το τυρί και  

524 χιλ. $ Η.Π.Α. για το γιαούρτι. Συνολικά, οι εξαγωγές μας σε γαλακτοκομικά 

άγγιξαν για πρώτη φορά το 1 εκ. $ Η.Π.Α.. 

 Γούνες: Η Κορέα αποτελεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα αγορά για τα ελληνικά 

γουναρικά, καθώς συνδυάζει οικονομική ευμάρεια, ισχυρή μεσαία τάξη, κρύο 

χειμώνα και παντελή έλλειψη ακτιβισμού εναντίον της φυσικής γούνας. Η εγχώρια 

παραγωγή βαίνει φθίνουσα. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Ελευθέρου Εμπορίου, ο 

εισαγωγικός δασμός έχει μηδενισθεί. Η Κίνα καλύπτει το χαμηλό κομμάτι της 

αγοράς, ενώ ο ανταγωνισμός για την Ελλάδα  προέρχεται κυρίως από την Ιταλία, 

την Γαλλία αλλά και την Τουρκία. Κατά την πενταετία 2015-2019, η εξέλιξη των 

εξαγωγών ελληνικών γουναρικών προς τη Νότιο Κορέα έχει υπερκεράσει τον 

ανταγωνισμό. Προτείνουμε την συνέχιση και ενίσχυση της δράσης πρόσκλησης 

αγοραστών στη Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς καθώς και την κατάρτιση 

μεσοπρόθεσμου προγράμματος προβολής & προώθησης του brand name 

“Kastoria Fur” στην Κορέα. Το 2020, λόγω έξαρσης πανδημίας κορονοϊού, θα 

πρέπει να θεωρείται μια παρενθετική χρονιά ως προς τις εξαγωγές μας προς την 

Κορέα. Η χώρα μας εξήγαγε ενδύματα & αξεσουάρ γούνας αξίας 822 χιλ. $ Η.Π.Α. 

(μείωση 74,5%, από 3,2 εκ. $ Η.Π.Α. το 2019).  

 Κρασί, Μπύρα: Η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου Ε.Ε.-Ν. Κορέας έχει διευκολύνει τις 

εξαγωγές. Ο εισαγωγικός δασμός έχει μηδενισθεί. Παρόλα αυτά, λόγω της 

διάρθρωσης της αγοράς και υψηλών ειδικών φόρων, η τελική τιμή καταναλωτή 

είναι ιδιαίτερα ψηλή. Το κρασί εξακολουθεί να θεωρείται ένα νέο είδος πολυτελείας 

στη Νότιο Κορέα, αποκλειστικά εισαγόμενο. Το συνολικό μέγεθος της αγοράς σε 

επίπεδα λιανικής πώλησης δεν ξεπερνά το 1 δις $ Η.Π.Α.. Σημαντικότεροι 

προμηθευτές είναι η Γαλλία, η Χιλή, οι Η.Π.Α., η Ιταλία, η Ισπανία και η Αυστραλία. 

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 πρόγραμμα προβολής-προώθησης που εφάρμοσε 

το Enterprise Greece τα τελευταία χρόνια, κατά το 2020 είχε πλέον διαμορφωθεί 

μία,  έστω και περιορισμένη, βάση 6 εισαγωγέων (με ικανοποιητικό αριθμό ετικετών 

από αρκετά ποιοτικά οινοποιεία) και αξίας CIF 231.000 $ Η.Π.Α.. Το μερίδιο αγοράς 
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μας εξακολουθεί να είναι χαμηλό, είναι όμως πλέον ευδιάκριτος ο σχηματισμός της 

εικόνας ενός προϊόντος εξαιρετικής ποιότητας, με πλούσια ιστορία και μοναδικά 

γευσιγνωστικά χαρακτηριστικά. Οι Κορεάτες προτιμούν γενικά το ερυθρό κρασί 

αλλά από την Ελλάδα εισάγεται κυρίως λευκό.  

Οι συνθήκες πανδημίας κατά το 2020 οδήγησαν στην αύξηση κατανάλωσης 

αλκοόλ και στην επίτευξη ιστορικά υψηλών εισαγωγών κρασιού. Η αυξημένη 

κατανάλωση στράφηκε πρωτίστως προς τις γνωστότερες εδώ οινοπαραγωγικές 

χώρες (Γαλλία, Η.Π.Α., Ιταλία) ή προς τα φθηνότερα προϊόντα στην αγορά 

(Ισπανία, Χιλή, Αυστραλία). Δυστυχώς, καμία από τις δύο περιπτώσεις δεν αφορά 

τους ελληνικούς οίνους, των οποίων οι εξαγωγές προς τη Νότιο Κορέα παρέμειναν 

ουσιαστικά σταθερές κατά το 2020. 

Η μπύρα είναι επίσης ενδιαφέρον προϊόν με υψηλή κατανάλωση και προοπτικές, 

καθώς και πολύ αξιόλογες εισαγωγές από την Ευρώπη. Δεν καταγράφονται 

ωστόσο ακόμη ελληνικές εξαγωγές. 

 H κατασκευαστική δραστηριότητα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις 

ατμομηχανές της Κορεατικής οικονομίας, δημιουργώντας επιχειρηματικές 

ευκαιρίες στον κλάδο των δομικών υλικών. Τα κατεργασμένα μάρμαρα είναι 

ενδιαφέρον προϊόν πολυτελείας για την κορεατική αγορά κατασκευών. Ο 

ανταγωνισμός προέρχεται κυρίως από την Κίνα, την Ιταλία, την Αίγυπτο, το Ομάν 

και την Τουρκία. Το 2020 ήταν ένα εξαιρετικό έτος για την Ελλάδα καθώς 

πραγματοποιήσαμε  εξαγωγές αξίας 5,1 εκ. $ Η.Π.Α..  

Τα προφίλ αλουμινίου είναι ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον, και μάλιστα μη 

πεπερασμένο με μεγάλη προστιθέμενη αξία, προϊόν για την κορεατική αγορά, με 

ευρεία χρήση στα υψηλά κτίρια που κυριαρχούν στην Κορέα. Ο εισαγωγικός 

δασμός έχει ουσιαστικά μηδενισθεί. Ο ανταγωνισμός προέρχεται κυρίως από την 

Κίνα, τις Η.Π.Α., την Γερμανία, την Ταϊλάνδη, την Ιαπωνία και την Γαλλία. Ιδιαίτερη 

σημασία έχει η εξοικείωση με το σύστημα των κορεατικών επιχειρηματικών ομίλων 

και τις ιδιαίτερες τεχνικές προδιαγραφές, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι 

προοπτικές συνεργασιών και υπεργολαβιών σε τρίτες χώρες. Οι ελληνικές 

εξαγωγές παραμένουν χαμηλές σε σχέση με τον ανταγωνισμό αλλά 

αναπτύσσονται ταχύτατα. Κατά το 2019, οι εξαγωγές μας σημείωσαν ιστορικό 

υψηλό αξίας 3,4 εκ. $ Η.Π.Α. για να επανέλθουν το 2020 στα 1,33 εκ. $ Η.Π.Α.. 



Embassy of Greece in Seoul – Office for Economic & Commercial Affairs 

27th Fl. Hanwha Bldg., 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 04541, Republic of Korea 

 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), αεριούχο νερό & αναψυκτικά, 

καλλυντικά (αντιρυτιδικά, λεύκανση δέρματος, αντιγήρανση) και χειροποίητα 

κοσμήματα (designer jewelry). 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 


