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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

 

Διμερείς Εμπορικές Σχέσεις Ελλάδας – Ν. Κορέας 2019. 

 

1. Εισαγωγή. 

Είναι εμφανές ότι η Συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών Ε.Ε. – Νοτίου Κορέας είχε 

ευεργετικές συνέπειες για το διμερές εμπόριο της Ελλάδας με τη χώρα της Ν.Α. Ασίας. Σε σχέση 

με το 2010 (τελευταίο έτος πριν τη σύναψη της Σ.Ε.Σ.) και εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή προϊόντα 

και τις ναυπηγήσεις, κατά το 2019 η ροή εμπορίου είχε υπερδιπλασιασθεί (+102,6%), οι εισαγωγές  

μας αυξήθηκαν κατά 60,5% και οι εξαγωγές μας υπερτετραπλασιάστηκαν. Όπως και το παρελθόν 

έτος, δεν καταγράφηκαν εξαγωγές σε ελαφρά ορυκτέλαια, αλλά οι λοιπές εξαγωγές μας 

παρουσίασαν ισχυρή αυξητική τάση της τάξης του 38,6%, την στιγμή που οι εισαγωγές μας πλην 

των ναυπηγήσεων σημείωσαν ήπια άνοδο 8,1%. Το διμερές εμπορικό ισοζύγιο παραμένει βέβαια 

διαχρονικά ελλειμματικό αλλά με τάσεις βελτίωσης ενώ και η σχέση εισαγωγών προς εξαγωγές 

βαίνει σταδιακά βελτιούμενη για την χώρα μας. 

Γενική Εικόνα για τη χώρα μας 
                                                                        Αξία σε εκ. ευρώ                     % μεταβολή 

                                                               2010          2018             2019                2018-19 

Εξαγωγές                                      61.5          113,1            156,8               + 38,6 % 

 

Εξαγωγές (πλην πετρελαιοειδών)38,4          113,1            156,8               + 38,6 % 

 

Εισαγωγές                                     910           992,2            618,5               - 37,7 %      

 

Εισαγωγές (πλην ναυπηγήσεων) 187,6         278,6            301,1               + 8,1 % 

              

Εμπορικό Ισοζύγιο                     -848,5       - 879,1         - 461,7             

 

Εμπορικό Ισοζύγιο                    -149,2         -165,5          -144,3 

(πλην πετρελαιοειδών και ναυπηγήσεων) 

    

Σχέση Εισαγωγές/ Εξαγωγές        4,9               2,5               1,9 

(πλην πετρελαιοειδών και ναυπηγήσεων) 
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Ροή Εμπορίου                             971,5         1.105,3          775,3               -  29,9 % 

 

Ροή Εμπορίου                              226            391,7            457,9               + 16,9 % 

(πλην πετρελαιοειδών και ναυπηγήσεων) 
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2. Εξαγωγές Νοτίου Κορέας προς την Ελλάδα. 

Τα σημαντικότερα, κατά σειρά αξίας, προϊόντα που η χώρα μας εισήγαγε από τη Νότιο 

Κορέα κατά το 2019 παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα & Διάγραμμα: 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ Περιγραφή Αξία (εκ. Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ 

890120 Πλοία (ναυπηγήσεις δεξαμενοπλοίων) 317,4 51,3% 

ΠΛΗΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΩΝ 

291736 
Οργανικά χημικά για παραγωγή 
ρούχων και πλαστικών φιαλών 42,9 14,2% 

8703 Επιβατικά αυτοκίνητα 38,8 12,9% 

7208 Ελάσματα σιδήρου και χάλυβα 31,2 10,4% 

850710, 840999 

Ηλεκτρικός & Μηχανολογικός 
Εξοπλισμός για κινητήρες εσωτερικής 
καύσης 27,6 9,2% 

3901 Κοινό πλαστικό (πολυαιθυλένιο) 23,6 7,8% 

3902 

Προπυλένιο, πολυπροπυλένιο (για 
πλαστικές συσκευασίες καταναλωτικών 
προϊόντων) 6,7 2,2% 

ΣΥΝΟΛΟ   171,8  

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ 
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΠΛΗΝ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΩΝ   

618,5 
301,1   

Οι ναυπηγήσεις πλοίων καλύπτουν την μερίδα του λέοντος των εισαγωγών μας από τη 

Νότιο Κορέα. Πέραν τούτων, οι εισαγωγές μας κυμαίνονται κάθε χρόνο γύρω στα 300 εκ. ευρώ 

και περιλαμβάνουν κυρίως διάφορα βιομηχανικά, χημικά προϊόντα, οχήματα και πλαστικά. 
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3. Εξαγωγές Ελλάδας προς τη Νότιο Κορέα. 

Τα σημαντικότερα κατά σειρά αξίας προϊόντα/κατηγορίες προϊόντων που η Ελλάδα εξήγαγε 

προς τη Νότιο Κορέα κατά το 2019 παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα & Διάγραμμα: 

ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΑΣΗ Περιγραφή Αξία (εκ. Ευρώ) ΠΟΣΟΣΤΟ 

300490 Φάρμακα 63,6 40,6% 

999000 
Εξοπλισμός Άμυνας και 
Ασφάλειας 15,9 10,1% 

240110, 240220 
Καπνά Ανατολικού Τύπου & 
Τσιγάρα 8,7 5,5% 

842121 Φίλτρα νερού 7,9 5% 

200870 Κονσέρβες Ροδάκινο 5,6 3,6% 

5607 Σχοινιά Πλοίων 4,6 2,9% 

4302, 4303 
Κατεργασμένα γουνοδέρματα, 
γούνες, αξεσουάρ γούνας 3,9 2,5% 

840999 
Μηχανολογικός Εξοπλισμός για 
κινητήρες εσωτερικής καύσης 3,6 2,3% 

680221 Μάρμαρα 3,4 2,2% 

961900 Πάνες, σερβιέτες 3,4 2,2% 

76 Προϊόντα Αλουμινίου 3,25 2,1% 

850720 
Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες 
Μολύβδου (Lead-Acid) 2,4 1,5% 

130190 Μαστίχα Χίου 2 1,3% 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ 156,8  

 

Σε διαχρονική βάση παρατηρούμε μια αστάθεια στην εξαγωγική μας βάση προς τη Νότιο 

Κορέα, καθώς ενίοτε το μεγαλύτερο τμήμα των εξαγωγών μας αφορά πετρελαιοειδή και ελαφρά 

ορυκτέλαια, τα οποία από την φύση τους παρουσιάζουν έντονη ετήσια διακύμανση. 

Καθώς κατά την διετία 2018-2019 δεν σημειώθηκαν εξαγωγές των προϊόντων αυτών προς 

τη Νότιο Κορέα, είναι ευχερέστερο να αξιολογήσουμε την πορεία των ελληνικών εξαγωγών σε 

σχέση με το προηγούμενο έτος (2017). Στο πλαίσιο αυτό, τα έτη 2018 και 2019 καταγράφονται 

ως εξαιρετικές χρονιές για τις ελληνικές εξαγωγές πλην πετρελαιοειδών, οι οποίες αυξήθηκαν 

κατά 58% το 2018 και 38,6% το 2019. 
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Η ως άνω ιδιαίτερα σοβαρή αύξηση της αξίας των εξαγωγών μας προς την Κορέα το 2018-

2019 αποδίδεται στην μεγάλη άνοδο της αξίας των περισσότερων σημαντικών εξαγωγικών μας 

προϊόντων προς την χώρα της Άπω Ανατολής. Ειδικά για το 2019, μεγάλο ρόλο έπαιξαν οι 

εξαγωγές μας σε φαρμακευτικά προϊόντα. 

 

 

 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΥΡΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΞΑΓΩΓΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟ ΚΟΡΕΑ 

ΑΝΟΔΟΣ ΠΤΩΣΗ 

Φάρμακα +228% Αμυντικός Εξοπλισμός -47% 

Φίλτρα νερού +6,8% Καπνός και τσιγάρα -55% 

Κονσέρβες ροδάκινο +80,6% Πάνες, σερβιέτες -34,6% 

Σχοινιά πλοίων +322%   
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Εξαγωγές Ελλάδας προς τη Νότιο Κορέα 2019

Φάρμακα Εξοπλισμός Άμυνας και Ασφάλειας Καπνά ανατολικού τύπου & τσιγάρα

Φίλτρα νερού Κονσέρβες ροδάκινο Σχοινιά Πλοίων

Γούνες και Γουνοδέρματα Μηχανολογικός εξοπλισμός για κινητήρες Μάρμαρα

Πάνες, σερβιέτες Προϊόντα Αλουμινίου Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες

Μαστίχα Χίου
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Μηχανολογικός εξοπλισμός για 

κινητήρες εσωτερικής καύσης +16,1%   

Μάρμαρα +17,2%   

Προϊόντα Αλουμινίου +72,1%   

Επαναφορτιζόμενες Μπαταρίες 

Μολύβδου Εκ του μηδενός   

Μαστίχα Χίου +138,1%   

    

 

 

 

Στις 18 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία κλαδική επιχειρηματική 

αποστολή τροφίμων στη Σεούλ, η οποία οργανώθηκε από το Γραφείο μας σε αίθουσα που μας 

παραχωρήθηκε ευγενώς άνευ κόστους από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Νοτίου 

Κορέας (Korea Chamber of Commerce and Industry – KCCI). Για την απρόσκοπτη ροή της 

εκδήλωσης και την αξιοπρεπή παρουσία της χώρας μας, η Πρεσβεία παρέσχε δύο επαγγελματίες 

διερμηνείς, Γραφείο εγγραφής και εξυπηρέτησης των Κορεατών επιχειρηματιών, επιδαπέδιο 

banner και καλαίσθητες βάσεις με τα ονόματα των εταιρειών. 

Επτά (7) ελληνικές εταιρείες, κατόπιν απευθείας συνεννοήσεων με το Γραφείο μας, 

προσήλθαν στη Σεούλ για την εκδήλωση: οι TACHAS BROS S.A. (τυροκομικά), AMACS PC – 

GOUTIS ESTATE (ελαιόλαδο), KRONOS S.A. (κονσέρβες φρούτων), INTERCOMM FOOD 

S.A. (ελιές, ορεκτικά, κονσέρβες φρούτων, αλοιφές, μαρμελάδες, πάστα ελιάς), MESSOLONGI 

FIELDS S.A. (ελαιόλαδο, ελιές, κρυσταλλικό αλάτι, αρτύματα), ENTOPIA DELI LLC 

(ελαιόλαδο, μέλι, σάλτσες/dips, αλοιφές, αποξηραμένα αρωματικά φυτά, θαλασσινό αλάτι) και 

MEDBEST S.A. (ελιές, ελαιόλαδο, ορεκτικά, αλοιφές). 

Η προετοιμασία της εκδήλωσης στηρίχθηκε στην προεργασία που είχε γίνει για 

αναβληθείσα αποστολή του Enterprise Greece και άφησε εξαιρετικά ικανοποιημένους τους 

Έλληνες επιχειρηματίες, καθώς σε μία ημέρα πραγματοποιήθηκαν 74 συνολικά συναντήσεις με 

27 Κορεατικές εταιρείες. Οι Ελληνικές εταιρείες, μετά το πέρας των συναντήσεων, μας εξέφρασαν 

την έντονη ευαρέσκειά τους, καθώς: 

 Τα ραντεβού τους ήταν όχι μόνο πολλά (άνω των 10 κατά μέσο όρο ανά επιχείρηση) 

αλλά και στοχευμένα, με τις σωστές Κορεατικές εταιρείες και τους σωστούς 

εκπροσώπους τους (buyers), οι οποίοι επιπρόσθετα ήταν και εξαιρετικά 

προετοιμασμένοι για τις συναντήσεις αυτές, 
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 Είχαν προγραμματισθεί αρκετές συναντήσεις με εταιρείες τις οποίες οι ελληνικές 

επιχειρήσεις, λόγω του εμποδίου της γλώσσας, δεν θα ήταν ουσιαστικά ποτέ δυνατόν να 

εντοπίσουν και προσεγγίσουν, 

 Κατά την διάρκεια αρκετών συναντήσεων διαπιστώθηκε σύγκληση συμφερόντων και 

αποφασίσθηκε από τις δύο πλευρές να δοθεί συνέχεια στις συνεννοήσεις, να αποσταλούν 

δείγματα και, γενικότερα, δημιουργήθηκαν ευοίωνες προοπτικές μελλοντικής 

συνεργασίας, και 

 Το κόστος για τις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν εξαιρετικά χαμηλό, καθώς στις 

περισσότερες περιπτώσεις περιορίσθηκε σε ένα αεροπορικό εισιτήριο και δύο 

διανυκτερεύσεις. 

 

Από την πλευρά μας, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι ο τόσο μεγάλος αριθμός 

ουσιαστικών –κατ’ ελάχιστο- επιχειρηματικών συναντήσεων, πιστοποιεί με σαφήνεια το 

ενδιαφέρον που υφίσταται στην εδώ αγορά για τα προϊόντα του ελληνικού αγροτοδιατροφικού 

τομέα. Έγκειται σε εμάς να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε και να τονώσουμε την δυναμική 

αυτή με στοχευμένες και άρτια οργανωμένες δράσεις. Επισημαίνουμε ότι, σε πρόσφατη 

επικοινωνίας μας με τις συμμετέχουσες ελληνικές επιχειρήσεις, πληροφορηθήκαμε ότι 

τουλάχιστον τρεις (3) εξ αυτών έχουν ήδη ξεκινήσει να πραγματοποιούν εξαγωγές προς τη Νότιο 

Κορέα. 

 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 


