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ΓΡΑΦΕΙΟ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΕΟΥΛ 
 

Εξελίξεις Κορεατικής Οικονομίας και Διμερών Εμπορικών Σχέσεων  

κατά το 2020. 

 

 

I. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΚΟΡΕΑΣ 

Η Νότια Κορέα είναι μια από τις πιο ανταγωνιστικές βιομηχανικές χώρες παγκοσμίως 

και πρωτοπόρος σε πολλούς τομείς υψηλής τεχνολογίας, όπως οι ημιαγωγοί, 

ηλεκτρονικά, τηλεπικοινωνίες, τεχνολογίες διαδικτύου, αυτοκινητοβιομηχανία, 

χαλυβουργία, πετροχημικά, πυρηνικοί αντιδραστήρες, τρένα υψηλής ταχύτητας, 

συστήματα διαχείρισης αεροδρομίων, πολεμική βιομηχανία, καλλυντικά, φαρμακευτική 

βιομηχανία. Η χώρα παρουσιάζει διαχρονικά τριπλό πλεόνασμα, δημοσιονομικό, εμπορικό 

και τρεχουσών συναλλαγών. Τα δύο τελευταία εξηγούνται βέβαια εύκολα με μια στοιχειώδη 

ανάλυση του εξαγωγικού και εισαγωγικού προφίλ της Νοτίου Κορέας.  

Στο εσωτερικό μέτωπο, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει επηρεάσει αρνητικά 

την παραγωγικότητα της Κορεατικής Οικονομίας και τα κέρδη των επιχειρήσεων σε μια 

πολύ ευαίσθητη συγκυρία, κατά την οποία παραδοσιακοί βιομηχανικοί τομείς της χώρας, 

όπως τα ναυπηγεία, η αυτοκινητοβιομηχανία και η χημική βιομηχανία δέχονται ισχυρές 

πιέσεις λόγω διεθνούς ανταγωνισμού, μειωμένης ανταγωνιστικότητας, κορεσμού 

ορισμένων τομέων όπως η ναυτιλία και συνολικής επιβράδυνσης της παγκόσμιας 

οικονομίας. Ταυτόχρονα, τα δομικά προβλήματα της Κορεατικής οικονομίας και κοινωνίας 

παραμένουν και οξύνονται διαχρονικά: 

 Η συνεχιζόμενη κυριαρχία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων (chaebols) και η 

διαφθορά, 

 Η υψηλότατη εξάρτηση από τις εξαγωγές (σε σχέση με την εγχώρια κατανάλωση),  

 Το συνταξιοδοτικό σύστημα για τον ταχέως γηράσκοντα πληθυσμό της χώρας, 
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 Η ακαμψία που χαρακτηρίζει την αγορά εργασίας σε συνδυασμό με την 

προοδευτική πτώση της παραγωγικότητας,  

 Τα υψηλά ποσοστά ανεργίας στους νέους και φτώχιας στους ηλικιωμένους,  

 Η διεύρυνση των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων,  

 Η στασιμότητα εισοδήματος και η υπερχρέωση των νοικοκυριών. 

Παρότι η Νότιος Κορέα βρίσκεται, εν μέσω πανδημίας, σε λιγότερο δυσχερή 

επιδημιολογική κατάσταση σε σχέση με τις περισσότερες χώρες, οι δυσμενείς οικονομικές 

επιπτώσεις έχουν βέβαια κάνει την εμφάνισή τους και στην χώρα της Άπω Ανατολής. 

Παρότι η Κορέα επέτυχε να αποφύγει τα  lockdowns και, επομένως, την διακοπή 

λειτουργίας της βιομηχανικής της υποδομής, η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί από την 

ευρεία παγκόσμια διασπορά της SARS-CoV-2 δοκιμάζει την βιωσιμότητα του Κορεατικού 

οικονομικού μοντέλου, το οποίο βασίζεται δομικά στους μεγάλους επιχειρηματικούς 

ομίλους (chaebols) και λειτουργικά στις εξαγωγές. Ωστόσο, η ισχύς εξαγωγών 

ημιαγωγών και οθονών OLED προς το τέλος του 2020 συνέβαλε στον περιορισμό της 

ετήσιας ύφεσης στο 1%. Ακόμη όμως και αυτή η ήπια, στο πλαίσιο των διεθνών συνθηκών, 

ύφεση οδήγησε στην απώλεια 628.000 θέσεων εργασίας με συνέπεια την αύξηση της 

ανεργίας από 3,4% σε 4,1%. 

Προς αντιμετώπιση της κατάστασης, η Κεντρική Τράπεζα της Κορέας προέβη σε 

μέτρα σαφούς χαλάρωσης της νομισματικής της πολιτικής (μείωση επιτοκίου αναφοράς 

από 1,25% σε 0,75%), με στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της αγοράς, καθώς και 

συγκράτησης της αξίας του εθνικού νομίσματος δια της χρήσης των συναλλαγματικών 

της αποθεματικών. Για τον ίδιο λόγο υλοποίησε και ανταλλαγή συναλλάγματος (currency 

swap) ύψους 60 δις δολαρίων με τις Η.Π.Α.. 

Από την πλευρά της, η κυβέρνηση της Νοτίου Κορέας, κάνοντας χρήση των δικών 

της υψηλών αποθεματικών, που δημιουργήθηκαν από σειρά ετών με συμπαγή 

δημοσιονομικά πλεονάσματα, ενέκρινε, μέσω αλλεπάλληλων τροποποιήσεων του 

προϋπολογισμού, κλιμακούμενα πακέτα στήριξης της εθνικής οικονομίας, προστασίας 

της παραγωγικής της σπονδυλικής στήλης και ενίσχυσης της αγοραστικής δύναμης και, 

συνεπώς, της ενεργού κατανάλωσης των νοικοκυριών. Τα πακέτα αυτά, συνολικού ύψους 

153,9 δις $ Η.Π.Α., συνίστατο σε: 
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1. Ενίσχυση 24,9 δις $ Η.Π.Α. στις 19 Μαρτίου για την τόνωση της πραγματικής 

οικονομίας, 

2. Χρηματοδότηση 77,8 δις $ Η.Π.Α. στις 24 Μαρτίου για την εξασφάλιση 

χρηματοοικονομικής σταθερότητας, 

3. Εκταμίευση 15,6 δις $ Η.Π.Α. στις 30 Μαρτίου και επιπλέον 6,2 δις $ Η.Π.Α. στις 8 

Απριλίου για διάφορα συμπληρωματικά μέτρα. 

4. Συμπληρωματικό προϋπολογισμό Ιουνίου ύψους 29,4 δις $ Η.Π.Α., οι πόροι του 

οποίου κατευθύνθηκαν σε μέτρα φορολογικών ελαφρύνσεων (32,3% του 

οικονομικού πακέτου), προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας, 

ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τόνωση της ζήτησης των νοικοκυριών 

(32%), έκτακτες γραμμές χρηματοδότησης και στήριξη της χρηματιστηριακής αξίας 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (14,2%), καθώς και ενίσχυση του κοινωνικού 

δικτύου προστασίας και στήριξη της απασχόλησης (26,6%). 

Τέλος, μετά την συγκρουσιακή κατάσταση με την Ιαπωνία το καλοκαίρι του 2019 και 

τα εκατέρωθεν εμπορικά αντίμετρα που δημιούργησαν σοβαρά ζητήματα στην Κορεατική 

βιομηχανία ημιαγωγών και οθονών υψηλής τεχνολογίας, η κρίση του COVID-19 έφερε με 

ακόμη εντονότερο τρόπο στην επιφάνεια την ισχυρή διασύνδεση και εξάρτηση της 

οικονομίας της Κορέας από  την αντίστοιχη της Κίνας, ιδίως σε ότι αφορά στην αλυσίδα 

προμηθειών ενδιάμεσων δευτερογενών εισροών (με εξέχον παράδειγμα την 

αυτοκινητοβιομηχανία). Παρότι δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί τα σχεδιαζόμενα μέτρα και η 

μονεταριστική τους εξειδίκευση, είναι βέβαιο ότι η Νότιος Κορέα επεξεργάζεται εκτεταμένα 

σχέδια επέκτασης και διαφοροποίησης του διεθνούς δικτύου προμηθευτών της, καθώς και 

εγχώριας ανάπτυξης βιομηχανικής παραγωγής των πλέον κρίσιμων και στρατηγικών 

ενδιάμεσων εισροών. 

Προκειμένου να αντιμετωπίσει, σε βάθος χρόνου, την κατάσταση που έχει 

διαμορφωθεί, η κυβέρνηση του κ. Moon εξήγγειλε πενταετές πρόγραμμα (K-New Deal, 

2020-2025) ύψους 132,6 δις $ Η.Π.Α. με στόχο την μεσοπρόθεσμη αναδιάρθρωση και 

ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας του. Από αυτά, 94,5 δις $ θα διατεθούν από την 

κεντρική κυβέρνηση και 37,2 δις $ από τις κατά τόπους περιφερειακές και δημοτικές αρχές. 

Είναι αξιοσημείωτο ότι, αντίθετα με τις κυβερνήσεις των περισσοτέρων χωρών, των οποίων 

τα οικονομικά πακέτα αφορούν πρωτίστως την ενίσχυση των επιχειρήσεων που έχουν 

πληγεί και την τόνωση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών, η λογική του 
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πενταετούς προγράμματος της Κορεατικής κυβέρνησης εστιάζει στην μεσοπρόθεσμη 

αναδιάρθρωση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με στόχο την 

ισχυροποίησή της εντός του διεθνούς οικονομικού πλαισίου στην μετά-COVID-19 εποχή. 

Το πενταετές πλάνο του κ. Moon επιδιώκει να μειώσει την εξάρτηση της χώρας από 

την βιομηχανική υποδομή των chaebols, στηριζόμενο σε δύο πυλώνες, την πράσινη 

ανάπτυξη (Green New Deal) και την ψηφιακή ανάπτυξη (Digital New Deal), φιλοδοξεί δε 

να δημιουργήσει 1,9 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας έως το 2025. 

Ο πυλώνας της πράσινης ανάπτυξης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων: 

 Την κατασκευή αριθμού εκτεταμένων αιολικών πάρκων στο ηπειρωτικό τμήμα της 

χώρας, 

 Την ενίσχυση των περιβαλλοντικά φιλικών μετακινήσεων των πολιτών (eco-friendly 

mobility), μέσω της διάθεσης στην αγορά 1,1 εκατομμυρίων ηλεκτρικών Ι.Χ. 

οχημάτων εντός της προσεχούς πενταετίας, 

 Την κατασκευή 230.000 “πράσινων” κατοικιών και δημόσιων κτιρίων, και 

 Την ενθάρρυνση της μεγαλύτερης δυνατής μείωσης των ρύπων των μεγάλων 

βιομηχανικών συγκροτημάτων. 

Αντίστοιχα, το σκέλος της ψηφιακής ανάπτυξης, στο οποίο δίνεται και το μεγαλύτερο 

ειδικό βάρος, εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ενίσχυση των τεχνολογιών του 5G, των big 

data και της Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence – AI). Σχεδιάζεται επίσης η 

επέκταση της υποδομής διαδικτύου υψηλών ταχυτήτων στις αγροτικές περιοχές (digital 

inclusiveness) αλλά και των ευρυζωνικών δικτύων WiFi σε δημόσιους χώρους, προκειμένου 

να προαχθεί η τηλεεργασία και η εξ αποστάσεως εκπαίδευση (remote learning). 

Παρότι η Νότιος Κορέα είναι πρωτοπόρος στην ανάπτυξη των δικτύων 5G, η 

περαιτέρω ενίσχυση και επέκταση της υποδομής αυτής θεωρείται κρίσιμης σημασίας για 

την αξιοποίηση της πλήρους δυναμικής των τεχνολογιών των Big Data και Artificial 

Intelligence. Αντίθετα, η τεχνογνωσία και ανταγωνιστικότητα της Κορέας είναι ακόμη 

συγκριτικά χαμηλή στους τομείς των big data (υφίσταται συλλογή μεγάλου όγκου 

δεδομένων αλλά ανεπαρκής επεξεργασία και αξιοποίηση) και της τεχνητής νοημοσύνης, 

ιδίως σε σχέση με τις Η.Π.Α.. 
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Για τα big data, προγραμματίζεται η δημιουργία μιας ευρείας δεξαμενής δεδομένων 

(data dam), η οποία θα συγκεντρώνει στοιχεία από δημόσιες και ιδιωτικές πηγές, καθώς 

και 15 μεγάλων προγραμμάτων (data platforms) για την ανάλυση και αξιοποίησή τους. 

Ταυτόχρονα, προβλέπεται η ενίσχυση της εκπαίδευσης και της έρευνας & ανάπτυξης στον 

χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, με απώτερο στόχο την αποφοίτηση 100.000 

εξειδικευμένων επαγγελματιών έως το 2025. 

 

II. ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

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, σε γενικές 

γραμμές, ανοδικά την διμερή ροή εμπορίου,  η οποία από 392 εκ. δολ. Η.Π.Α. το 2009 

(εκτός πλοίων και πετρελαιοειδών) διαμορφώθηκε σε 686,1 εκ. δολ. Η.Π.Α. το 2019 

(αύξηση της τάξης του 75%), αν και το 2020, στο πλαίσιο της COVID-19, περιορίσθηκε 

στα 464,4 εκ. δολ. Η.Π.Α..  Η άνοδος αυτή οφείλεται σχεδόν αποκλειστικά στην αύξηση 

των ελληνικών εξαγωγών κατά το διάστημα αυτό από 47 σε 196,2 εκ. δολ. Η.Π.Α. 

(υπερτετραπλασιασμός), ενώ οι Κορεατικές εξαγωγές παρέμειναν σε σχετικά σταθερά 

επίπεδα. Σε σχέση με το 2019, η αξία των εξαγωγών μας παρουσίασε συνολικά άνοδο 

23,8%, παρά την επίδραση της πανδημίας, ενώ η αξία των εισαγωγών μας 

κατακρημνίσθηκε κατά 49,1% (περίπου στο μισό), περιορίζοντας κατά 61,5% το έλλειμμα 

του διμερούς εμπορικού ισοζυγίου, πλην ναυπηγήσεων και πετρελαιοειδών, στα 72,2 εκ. 

δολ. Η.Π.Α. έναντι 187,5 εκ. δολ. Η.Π.Α. κατά το 2019.  

Εισαγωγές από Ν. Κορέα: 866 εκ. $ΗΠΑ (2020) 

Πλην ναυπηγήσεων: 268,5 εκ. $ ΗΠΑ 

Εξαγωγές προς Ν. Κορέα: 796 εκ. $ ΗΠΑ (2020) 

Πλην πετρελαιοειδών: 196,3 εκ. $ ΗΠΑ 

 

Πλοία: 69% των συνολικών εισαγωγών 

 

Κυριότερες εισαγωγές (πλην ναυπηγήσεων): 

Οργανικά χημικά για παραγωγή ρούχων και 

πλαστικών φιαλών, επιβατικά αυτοκίνητα χαμηλού 

κυρίως κυβισμού, ηλεκτρικός & μηχανολογικός 

εξοπλισμός για κινητήρες εσωτερικής καύσης, 

φίλτρα νερού, διάφορα πολυμερή πλαστικά 

(πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, ABS) 

 

 

Ελαφρά ορυκτέλαια: 75,3% συνολικών εξαγωγών 

 

Κυριότερες εξαγωγές (πλην πετρελαιοειδών):  

Φάρμακα, σιδηρομεταλλεύματα, καπνά 

ανατολικού τύπου, κονσέρβες ροδάκινο, Μαστίχα 

Χίου, επαναφορτιζόμενες μπαταρίες μολύβδου (Lead-

Acid), βαμβακόσπορος, ράβδοι και κράματα χαλκού & 

ψευδαργύρου, μάρμαρα, μηχανές & μηχανολογικός 

εξοπλισμός 
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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 προκειμένου να 

αποσπάσει αντισταθμιστικά οφέλη υπέρ των Ελληνικών εταιρειών ναυτιλιακού 

εξοπλισμού, ενώ παρατηρούνται και φαινόμενα μη δασμολογικών εμποδίων που 

προκύπτουν κυρίως αφενός από τις κρατικές επιδοτήσεις της εγχώριας ναυτιλίας και 

ναυπηγικής βιομηχανίας. Kατά περίπτωση, επίσης, καταγράφονται αξιόλογες εξαγωγές 

ορυκτελαίων από τα διυλιστήρια της χώρας μας προς την Νότιο Κορέα. 

Εξαιρώντας τις ναυπηγήσεις και τα πετρελαιοειδή, το διμερές μας εμπόριο με την 

Νότιο Κορέα είναι ανισομερές και σταθερά ελλειμματικό, καθώς 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 πάντως σοβαρά περιθώρια βελτίωσης, ενώ η εικόνα του 

ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών μας είναι διαχρονικά σαφώς πιο ευοίωνη, εφόσον 

συνυπολογίζει το ισχυρό τουριστικό μας πλεόνασμα, στην προ-πανδημίας βεβαίως 

εποχή.  Σε ότι αφορά στις επενδύσεις, οι σωρευτικές Κορεατικές επενδύσεις στην χώρα μας 

είναι πολύ περιορισμένες και περιορίζονται σε δίκτυα διανομής και γραφεία 

εκπροσώπησης των ναυπηγείων και άλλων μεγάλων επιχειρήσεων. 

Τα περισσότερα από τα σημαντικότερα εξαγώγιμα προϊόντα μας παρουσίασαν 

αυξητικές τάσεις κατά το 2020. Ενδεικτικά αναφέρουμε, κατά σειρά σπουδαιότητας: 

 Οι εξαγωγές φαρμάκων (Δασμολογική Κλάση 300490) αυξήθηκαν κατά 23,8%, 

από 64,9 σε 80,3 εκ. δολ. Η.Π.Α., 

 Οι εξαγωγές κονσερβών ροδακίνου (Δ.Κ. 200870) αυξήθηκαν κατά 40,9%, από 5,1 

σε 7,2 εκ. δολ. Η.Π.Α., 

 Οι εξαγωγές μαρμάρων (Δ.Κ. 680221 & 680291) αυξήθηκαν κατά 42%, από 3,5 σε 5 

εκ. δολ. Η.Π.Α., 

 Οι εξαγωγές Μαστίχας Χίου (Δ.Κ. 130190) αυξήθηκαν κατά 82,7%, από 2,3 σε 4,1 

εκ. δολ. Η.Π.Α., 

 Οι εξαγωγές καπνού (Δ.Κ. 240110) αυξήθηκαν κατά 69,3%, από 7,2 σε 12,2 εκ. δολ. 

Η.Π.Α., 
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 Οι εξαγωγές γιαουρτιού (Δ.Κ. 040310) αυξήθηκαν κατά 65,3%,  από 317 σε 524 χιλ. 

δολ. Η.Π.Α., 

 Οι εξαγωγές καβουριών (Δ.Κ. 030610) αυξήθηκαν κατά 17%, από 139 σε 163 χιλ. 

δολ. Η.Π.Α., 

 Οι εξαγωγές τυριού (Δ.Κ. 040690, κυρίως φέτα) αυξήθηκαν κατά 51,1%, από 277 σε 

419 χιλ. δολ. Η.Π.Α., 

Στον αντίποδα, κάμψη σημείωσαν οι εξαγωγές μας σε αλουμίνια (Δ.Κ. 7606, -60,6%), 

ελαιόλαδο (Δ.Κ. 150910, -5,1%) και γούνινα παλτά (Δ.Κ. 4303, -74,5%). 

Από εκτεταμένες συζητήσεις με Έλληνες εξαγωγείς, Κορεάτες εισαγωγείς και ευρύτερη 

παρατήρηση της εδώ αγοράς, σημειώνουμε τα κατωτέρω: 

1. Η μεγάλη αύξηση των εξαγωγών κονσέρβας ροδακίνου αποδίδεται κατά κύριο 

λόγο στην επιτυχία της επιχειρηματικής αποστολής τροφίμων που διοργανώθηκε 

από την Ελληνική Πρεσβεία στις 18 Νοεμβρίου  2019. 

2. Η κατασκευαστική δραστηριότητα στην Κορέα δεν παρουσίασε κάμψη άξια λόγου 

εν μέσω πανδημίας. 

3. Σε ότι αφορά τα καταναλωτικά αγαθά, οι οδηγίες τήρησης κοινωνικών 

αποστάσεων σε συνδυασμό με το ήδη, προ κορονοϊού, ιδιαίτερα ισχυρό δίκτυο 

ηλεκτρονικού εμπορίου, σε πολλές περιπτώσεις τόνωσαν (ελλείψει άλλων 

διεξόδων) τον καταναλωτισμό του Κορεατικού κοινού και, κατά προέκταση, τις 

πωλήσεις ελληνικών προϊόντων και τον κύκλο εργασιών των εισαγωγέων τους.  

4. Σύμφωνα με τους Κορεάτες εισαγωγείς, θετικό ρόλο είχε επίσης το άπαξ διατεθέν 

πακέτο οικονομικής ενίσχυσης των νοικοκυριών και, συνεπώς, της κατανάλωσης 

από την κυβέρνηση της χώρας. 

5. Αντίθετα επλήγησαν οι πωλήσεις προϊόντων που είτε είναι ασύμβατα με το μοντέλο 

διάθεσης μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (γούνινα παλτά) είτε δεν επιτρέπεται καν να 

διατεθούν μέσω αυτού (αλκοολούχα). Χαρακτηριστικά, ενώ οι εξαγωγές ελληνικού 

κρασιού αυξήθηκαν κατά το πρώτο δίμηνο τρέχοντος έτους κατά 50%, στην 

συνέχεια, λόγω έξαρσης της COVID-19 περιορίστηκαν σημαντικά, με αποτέλεσμα 

το έτος να κλείσει στα επίπεδα του προηγουμένου (231 χιλ. $ Η.Π.Α.). 
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6. Η έλλειψη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης Ελλάδας – Νοτίου Κορέας, η κατά 

ισχυρή προτεραιότητα χρήση του χώρου (cargo) των εμπορευματικών 

αεροπορικών μεταφορών για υγειονομικό υλικό και η μειωμένη συχνότητα άφιξης 

φορτίων δια θαλάσσης προκάλεσαν αφενός καθυστερήσεις στην προμήθεια της 

αγοράς με ελληνικά προϊόντα και, αφετέρου, διπλασιασμό του μεταφορικού 

κόστους για τις θαλάσσιες και εξαπλασιασμό του για τις εναέριες μεταφορές. Κατά 

συνέπεια, παρά τον αυξημένο κύκλο εργασιών, οι περισσότεροι εισαγωγείς 

σημείωσαν σοβαρή μείωση των περιθωρίων κέρδους. 

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:  Ναυτιλιακός εξοπλισμός, γουναρικά, μέλι, 

κονσέρβες ροδάκινο, κρασί, δομικά υλικά (αλουμίνιο, μάρμαρα),  βιολογικές 

υπερτροφές, ελληνικά βότανα (καλλυντικές και φαρμακευτικές/παραφαρμακευτικές 

χρήσεις), καλλυντικά (αντιρυτιδικά, λεύκανση δέρματος, αντιγήρανση) και χειροποίητα 

κοσμήματα (designer jewelry). 

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

πολλές ιδιαιτερότητες τόσο στην επιχειρηματική κουλτούρα όσο και  στις διαδικασίες 

εισαγωγής, οι οποίες επιπρόσθετα είναι ρευστές και δύνανται να παρουσιάζουν  μεγάλη 

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. 

 

Ο Προϊστάμενος 

 
Κωνσταντίνος Δίκαρος, Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 


