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Έρευνα Αγοράς Μπύρας Νοτίου Κορέας 2019
Α. Διαδικασίες Εισαγωγής Μπύρας από την Ε.Ε. 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. Στο πλαίσιο αυτό, ο βασικός εισαγωγικός
δασμός του 30% επί της αξίας για την μπύρα (Δασμολογική Κλάση 2203) δεν υφίσταται πλέον,
καθώς η ΣΕΣ ορίζει εισαγωγικό δασμό της τάξης του 7% για την μπύρα που εισάγεται στη
Νότιο Κορέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημειώνουμε ωστόσο ότι, στο πλαίσιο της Συμφωνίας
Ελευθέρου Εμπορίου Η.Π.Α. – Νοτίου Κορέας (KORUS FTA Treaty), η αμερικανική μπύρα
εισέρχεται στην Κορέα από 1/1/2018 με μηδενικό εισαγωγικό δασμό.
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).
Embassy of Greece in Seoul – Office for Economic & Commercial Affairs
15th Fl. Hanwha Bldg., 86 Cheonggyecheon-ro, Jung-gu, Seoul 04541, Republic of Korea

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.
Ωστόσο, η απόκτησή της από τον εξαγωγέα είναι απολύτως απαραίτητη, διότι αυτός στη
συνέχεια θα πρέπει να συντάξει “Δήλωση Προτιμησιακής Καταγωγής” στο τιμολόγιο, στο
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 βσικός δασμός του 30%
και στη συνέχεια, εφόσον υποβληθεί η άδεια εγκεκριμένου εξαγωγέα συν την δήλωση
προτιμησιακής καταγωγής εντός διαστήματος δώδεκα μηνών, το ποσό αυτό επιστρέφεται μερικά,
ώστε να ισχύσει ο δασμός του 7%. Είναι μια λύση την οποία δεν προκρίνουμε, διότι στη συνέχεια
οι διάφοροι φόροι εντός της Κορεατικής επικράτειας υπολογίζονται επί του 130% της αξίας (αξία
CIF & εισαγωγικός δασμός), αντί για το 107% και επιβαρύνουν επιπλέον την τελική τιμή του
προϊόντος, καθώς βέβαια η διαφορά του φόρου δεν επιστρέφεται μαζί με τον καταβληθέντα
δασμό. Η διαφορά αυτή είναι βέβαια ιδιαίτερα σημαντική σε μια τόσο ανταγωνιστική αγορά και
για ένα προϊόν μικρής αξίας μονάδας πώλησης. Σε κάποιες περιπτώσεις ωστόσο, η ανωτέρω
επιλογή αποτελεί μια λύση εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να μην χαλάσει μια εμπορική
συμφωνία και το προϊόν να εισέλθει στην αγορά.
Για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας, από 1ης Φεβρουαρίου του 2015 τέθηκε σε ισχύ
η 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.
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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.
Μεγάλη προσοχή πρέπει να δίνεται και στις ετικέτες των προϊόντων προς εξαγωγή, καθώς
η εγχώρια νομοθεσία είναι αυστηρή και η ερμηνεία των προβλεπομένων από τη Συμφωνία
Ελευθέρων Συναλλαγών ιδιαίτερα “στενή”. Για παράδειγμα, οι αναγραφές στην ετικέτα:


Εξαιρετικής ποιότητας (Τι το καθιστά εξαιρετικό; Ποιος το βεβαιώνει αυτό; Σε τι
διαφέρει από το μέσο προϊόν;)



Με μειωμένη περιεκτικότητα σε … (Ποια είναι η φυσιολογική περιεκτικότητα; Πόσο
μειωμένη; Ποιος το πιστοποιεί αυτό; Ο Οργανισμός που το βεβαιώνει είναι
πιστοποιημένος; Ποια η ακριβής επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία από ένα προϊόν με
μειωμένη ποσότητα του συστατικού αυτού;)



Υγιεινό προϊόν (Τι ακριβώς το καθιστά τέτοιο; Πώς και από ποιόν πιστοποιείται αυτό;)

δεν γίνονται αποδεκτές και είναι εξαιρετικά πιθανό τα κορεατικά τελωνεία να μην
επιτρέψουν την εισαγωγή του προϊόντος και να επιβάλλουν την επιστροφή του στην χώρα
προέλευσης. Παρακαλούνται οι Έλληνες επιχειρηματίες να είναι προσεκτικοί και φειδωλοί με τις
ετικέτες τους. Ότι αναγράφεται θα πρέπει να είναι πιστοποιημένο από αναγνωρισμένο φορέα, για
παράδειγμα αν ένα προϊόν έχει λάβει κάποιο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό, αυτό μπορεί να
αναγραφεί στην ετικέτα εφόσον η επιχείρηση δύναται να προσκομίσει το αντίστοιχο παραστατικό.
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη ρήτρα απευθείας μεταφοράς, σύμφωνα με την
οποία η μεταφορά των εμπορευμάτων πρέπει να γίνεται απευθείας μεταξύ Ε.Ε. και Κορέας ή,
εφόσον υπάρχει μεταφόρτωση, απαγορεύεται η ελεύθερη κυκλοφορία και η αποθήκευση των
προϊόντων στον ενδιάμεσο σταθμό:
The preferential treatment provided for under this Agreement applies only to products, satisfying
the requirements of this Protocol, which are transported directly between the Parties. However,
products constituting one single consignment may be transported through other territories with,
should the occasion arise, trans-shipment or temporary warehousing in such territories, provided
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that they are not released for free circulation in the country of transit or warehousing and do not
undergo operations other than unloading, reloading or any operation designed to preserve them
in good condition.
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

Ποσότητα

Τιμή Μονάδας

Beer in Aluminum Cans 500 ml

3

0,5 euro

Beer in Glass Bottles 330 ml

5

0,4 euro

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.

Β. Η αγορά μπύρας της Νοτίου Κορέας
Η μπύρα αποτελεί ένα ιδιαίτερα δημοφιλές ποτό για το Κορεατικό κοινό, το οποίο
καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες. Μια ποικιλία παραγόντων συμβάλουν στην διαχρονική
αύξηση της κατανάλωσης, μεταξύ των οποίων:
 Οι τάσεις για μια πιο υγιεινή διατροφή, οι οποίες ευνοούν την κατανάλωση ποτών με
χαμηλότερη περιεκτικότητα σε αλκοόλ έναντι κυρίως του παραδοσιακού soju,
 Η σταθερά υψηλή κατανάλωση από τον γυναικείο πληθυσμό, και
 Η κάμψη της Κορεατικής οικονομίας που δημιουργεί τάση στροφής σε χαμηλότερης αξίας
ποτά.
Οι ετήσιες πωλήσεις μπύρας στη Νότιο Κορέα ανέρχονται σε 2 δις $ Η.Π.Α. Το 90% της
αγοράς καλύπτεται από εγχώρια παραγόμενες μπύρες, το ποσοστό αυτό είναι ωστόσο φθίνον. Η
μορφή της αγοράς είναι ολιγοπωλιακή, καθώς τρεις εταιρείες κατέχουν την μερίδα του λέοντος, η
Oriental Brewery Company Co., Ltd. (Brands: Cass, OB, Cafri) κατέχει το 60% της αγοράς, η
Hite-Jinro Co. (Brands: Hite, Max, Stout, Filite) το 26% της αγοράς και η Lotte Chilsung Co.
(Brands: Kloud, Fitz) το 4% της αγοράς. Ο περιορισμένος ανταγωνισμός έχει ωθήσει στην
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ανάπτυξη και προσφορά πρακτικά ομοιόμορφων lagers μέτριας ποιότητας και μάλλον ουδέτερης
γεύσης.
Οι μικροζυθοποιείες (microbreweries) αποτελούν ένα πολύ πρόσφατο φαινόμενο στην
Κορέα. Υπάρχουν σήμερα στην χώρα 100 περίπου εξ αυτών πλην όμως το μερίδιο αγοράς τους
παραμένει μικρό, κάτω του 1% της συνολικής κατανάλωσης.
Η ομοιομορφία και μέτρια ποιότητα της εγχώριας παραγωγής στρέφει σταδιακά το
καταναλωτικό κοινό προς εισαγόμενα προϊόντα. Η τάση αυτή εντείνεται περαιτέρω εξαιτίας της
κατά μέσο όρο αύξησης της τιμής χονδρικής των εγχωρίων ζύθων κατά 5% περ λόγω της
νομοθεσίας της κυβέρνησης του κ. Moon για αύξηση του κατώτατου ημερομισθίου στην χώρα.
Οι εισαγωγές μπύρας της Νοτίου Κορέας αυξήθηκαν από 11,9 εκ. $ Η.Π.Α. το 2001 σε 58,4
εκ. $ Η.Π.Α. το 2011, 141,9 εκ. $ Η.Π.Α. το 2015 και 309,7 εκ. $ Η.Π.Α. το 2018. Επισημαίνουμε
ότι η αξία των εισαγωγών υπερδιπλασιάσθηκε το 2018 σε σχέση με το 2015, ενώ παρουσίασε
αύξηση 18 % σε σχέση με το 2017. Η εισαγόμενη μπύρα καλύπτει πλέον το 10% περίπου της
αγοράς με τάσεις αυξητικές, καθώς το καταναλωτικό κοινό στρέφεται πλέον προς προϊόντα
υψηλότερης ποιότητας με πλουσιότερη και πιο διαφοροποιημένη γεύση.
Εισαγωγές Μπύρας (Κλάση 2203) Νοτίου Κορέας
Έτος

Αξία σε εκ. δολ. ΗΠΑ Ποσότητα (χιλ. τόνοι)

Αξία ($ CIF/kg)

2000

5

8,3

0,60

2001

11,9

19,5

0,61

2002

12,8

20

0,64

2003

13,7

20,7

0,66

2004

14,8

21,3

0,69

2005

16,5

22,8

0,72

2006

20,5

26,9

0,76

2007

30,6

35,8

0,85

2008

39,4

43,2

0,91

2009

37,2

41,5

0,90

2010

43,8

48,7

0,90
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2011

58,4

59

0,99

2012

73,6

74,7

0,99

2013

89,7

95,2

0,94

2014

111,7

119,5

0,93

2015

141,9

170,9

0,83

2016

181,6

220,5

0,82

2017

263,1

331,2

0,79

2018

309,7

388

0,80
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Κύριος προμηθευτής της Νοτίου Κορέας κατά το παρελθόν έτος υπήρξε η Ιαπωνία (78,3 εκ.
$ Η.Π.Α., 25,3% της συνολικής αξίας εισαγωγών), ακολουθούμενη από την Κίνα (40,9 εκ.
$ Η.Π.Α., 13,2% της συνολικής αξίας). Πέραν τούτων, και με εξαίρεση τις Η.Π.Α. (34,6 εκ.
$ Η.Π.Α., 11,2% της συνολικής αξίας), η πλειοψηφία των Κορεατών καταναλωτών τείνουν να
θεωρούν την Ευρώπη ως την κύρια προέλευση διαφοροποιημένων γεύσεων και τύπων ποιοτικής
μπύρας. Ως αποτέλεσμα, σημειώνονται αξιόλογες εισαγωγές από το Βέλγιο (36,2 εκ. $ Η.Π.Α.,
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11,7% της συνολικής αξίας), την Γερμανία (24,6 εκ. $ Η.Π.Α., 7,9% της συνολικής αξίας), την
Ολλανδία (21,4 εκ. $ Η.Π.Α., 6,9% της συνολικής αξίας), την Ιρλανδία (18,5 εκ. $ Η.Π.Α., 6%
της συνολικής αξίας), την Τσεχία (10,5 εκ. $ Η.Π.Α., 3,4% της συνολικής αξίας), την Πολωνία
(10,2 εκ. $ Η.Π.Α., 3,3% της συνολικής αξίας) και την Γαλλία (8,3 εκ. $ Η.Π.Α., 2,7% της
συνολικής αξίας). Η χώρα μας δεν έχει μέχρι στιγμής εμπορική παρουσία στην Κορέα.

Μερίδια Αγοράς Προμηθευτών Μπύρας Νοτίου Κορέας 2018
(επί συνολικής αξίας εισαγωγών)
Πολωνία 3%

Γαλλία 2,7%

Τσεχία 3,4%
Ιρλανδία 6%
Ιαπωνία 25,3%

Ολλανδία 6,9%

Γερμανία 7,9%

Κίνα 13,2%
Η.Π.Α. 11,2%

Βέλγιο 11,7%

Στην Κορέα, οι προαναφερθείσες τρεις σημαντικότερες εταιρείες παραγωγής εγχώριας
μπύρας αποτελούν και τους μεγαλύτερους εισαγωγείς. Κατά τον τρόπο αυτό, η Oriental Brewery
Company (www.obbeer.co.kr) εισάγει τις Budweiser, Hoegaarden, Corona, Beck’s, Stella Artois,
Leffe, Suntory & Löwenbräu, η Hite-Jinro (http://en.hitejinro.com) τις Carlsberg, Kirin, Singha,
Kronenbourg,

Tooheys

και

Brothers

η

Lotte

Chilsung

(https://company.lottechilsung.co.kr/eng/main/index.do) τις Miller, Coors, Bluemoon & Asahi.
Άλλοι αξιόλογοι εισαγωγείς είναι η BL International Co., Ltd. (http://blint.co.kr), η Sanmi
Industrial Co., Ltd. (http://sanmi.co.kr), η AE Brands Korea (www.pilsner.co.kr) και η BeerK
Co., Ltd. (www.beerkorea.net).
Στην Κορέα λαμβάνει χώρα η ετήσια, εξειδικευμένη στο χώρο της μπύρας, διεθνής έκθεση
Korea International Beer Expo (KIBEX, www.beerexpo.kr). Η επόμενη KIBEX προγραμματίζεται
για τον Απρίλιο του 2020.
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Ακολουθεί πίνακας με ενδεικτική καταγραφή εισαγόμενων ετικετών μπύρας στην Κορέα,
χώρα προέλευσης, διατιθέμενες συσκευασίες και τιμές λιανικής. Οι πλέον δημοφιλείς συσκευασίες
είναι τα γυάλινα μπουκάλια των 330 ml και τα κουτάκια αλουμινίου των 500 ml.
Beer Name & Country of Origin

Packaging & Retail Price

Asahi/ Japan

Bottle 330ml & Can 500ml 3900 won

Heineken/ Netherland

Bottle 330ml & Can 500ml 3900 won

Hoegaarden/ Belgium

Bottle 330ml & Can 500ml 4000 won

Kirin/ Japan
Pilsner Urquell/ Czech Republic

Can 500ml 3900 won
Can 500ml 4200 won

Budweiser/ U.S.A.

Bottle 330ml & Can 473ml 3300 won

Sapporo/ Japan
Stella Artois/ Belgium

Can 500ml 3900 won
Bottle 330ml & Can 500ml 3900 won

Miller/ U.S.A.

Bottle 330ml & Can 473ml 3700 won

Blanc 1664/ France
Can 500ml 4400 won
Suntory Premium/ Japan
Can 500ml 4300 won
Paulaner HefeWeiss/ Germany
Can 500ml 3000 won
San Miguel/ Philippines
Can 500ml 3900 won
Kozel Lager/ Czech Republic
Bottle 330ml & Can 500ml 3900 won
Leffe Blond, Brune/ Belgium
Can 500ml 4500 won
Schmucker Hefe Weizen/Germany
Can 500ml 4500won
Peroni Nastro Azzurro/ Italy
Bottle 330ml & Can 500ml 4200 won
Kozel Dark/ Czech Republic
Bottle 330ml & Can 500ml 3800 won
Grolsch/ Netherlands
Bottle 330ml & Can 500ml 2500 ~ 3000won
Amstel/ Netherlands
Bottle 330ml & Can 500ml
Tsingtao/ China
Bottle 330ml, 640ml & Can 330ml, 500ml 3200won
Erdinger/ Germany
Bottle 330ml, 500ml & Can 500ml 4200won
Οι ανωτέρω τιμές αγοράς διαμορφώθηκαν πριν την τρέχουσα υποτίμηση του γουόν.
Επομένως, υπολογίζουμε κατά προσέγγιση 1 ευρώ = 1.300 γουόν
Η αγορά αλκοολούχων της Νοτίου Κορέας χαρακτηρίζεται από υψηλή φορολογία και
πολλούς μεσάζοντες, με αποτέλεσμα τα προϊόντα, παρά τον χαμηλό εισαγωγικό δασμό, να
φτάνουν στον τελικό καταναλωτή σε πολύ υψηλές τιμές. Προκειμένου να καταστεί αντιληπτός ο
τρόπος διαμόρφωσης των τελικών τιμών καταναλωτή, θα υποθέσουμε ότι ένα ελληνικό μπουκάλι
μπύρας φτάνει στην Κορέα με αξία CIF 1 ευρώ. Η τελική τιμή αγοράς διαμορφώνεται, κατ’
εκτίμηση, με βάση τον ακόλουθο πίνακα:
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ΣΤΑΔΙΟ

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΔΙΑΜΟΡΦΟΥΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

A

Άφιξη στην Κορέα, τιμή CIF

B

Εισαγωγικός δασμός 7%: Α Χ 1,07

1,07 ευρώ

C

Φόρος αλκοολούχων (liquor tax) 72%: Β Χ 1,7

1,819 ευρώ

D

Φόρος εκπαίδευσης (education tax) 30%: C X 1,3

2,365 ευρώ

E

Φ.Π.Α. (V.A.T.) 10%: D X 1,1

2,6 ευρώ

F

Δαπάνες εκτελωνισμού (paperwork, inspection,

2,68 ευρώ

1 ευρώ

warehousing & transportation), κατ’ εκτίμηση 8%
επί της τιμής CIF (A)
G

Προμήθεια εμπορικού αντιπροσώπου 15%: F X 1,15

3,1 ευρώ

H

Προμήθεια χονδρεμπόρου 15%: G X 1,15

3,57 ευρώ

I

Περιθώριο κέρδους Supermarket 20%: H X 1,2

4,3 ευρώ

Τιμή λιανικής
Κατά τον τρόπο αυτό, το προϊόν που φτάνει στην Κορέα με τιμή CIF 1 ευρώ, φτάνει τελικά
να πωλείται να πωλείται στο ράφι σε τιμή λιανικής 4,3 ευρώ, αν όχι περισσότερο.
Ο Κορεατικός Κώδικας Τροφίμων και Ποτών, προβλέπει τα ακόλουθα πρότυπα ασφαλείας
(safety standards) για την μπύρα:
Κατηγορία
Κύρια συστατικά

Προβλεπόμενα πρότυπα ασφαλείας
Malt (barley and wheat), Hop, Water, Starch ingredients (including wheat,
rice, barley, corn, potato & starch)

Μεθανόλη

Όχι πάνω από 0,5 mg/ml

Περιεκτικότητα

Όχι άνω του 25%. Η αναγραφόμενη περιεκτικότητα δεν πρέπει να απέχει

σε αλκοόλ

άνω του 0,5% από την πραγματική

Επιτρεπόμενα

Aspartame, Stevioside, Sorbitol, Sucralose, Lactose, Acesulfame K,

πρόσθετα

Erythritol, Xylitol, Milk, Milk powder, Milk cream, Casein, Arabic gum,
Pectin, Carbon dioxide gas, Sugars, Caramel, Tannic acid, all coloring and
flavoring agents allowed in the Korea Food Additive Code

Χαρακτηρισμός Lite Εφόσον το προϊόν δεν αποδίδει άνω των30 kcal θερμίδων ανά 100 ml
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Η νομοθεσία της Νοτίου Κορέας απαιτεί την προσθήκη μιας ετικέτας στα Κορεατικά για όλα
τα εισαγόμενα αλκοολούχα ποτά. Συνήθως πρόκειται για ένα sticker που επικολλά ο εισαγωγέας
στο πίσω μέρος της φιάλης στις αποθήκες, πριν περάσει το προϊόν από τον τελωνειακό έλεγχο.
Παρά τον έντονο ανταγωνισμό, πιστεύουμε ότι η Κορεατική αγορά μπύρας θα πρέπει να
προσελκύσει το ενδιαφέρον των ελληνικών ζυθοποιείων, κάτι που δεν έχει υποπέσει μέχρι σήμερα
στην αντίληψή μας. Το Γραφείο μας είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμο για να συνδράμει στην
προσπάθεια αυτή.

Ο Προϊστάμενος

Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄
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